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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutosehdo-
tuksesta kohteessa Rajasaarenpenger 1 ja 6, Taka-Töölö

HEL 2016-009817 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta Taka-Töölön kaupunginosassa kohteessa Rajasaarenpenger. 
Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympä-
ristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Taka-Töölön kaupunginosassa sijaitseva Rajasaari on saari Humallah-
den eteläpuolella. Rajasaareen kuljetaan Rajasaarenpenkereen kautta. 
Rajasaarenpenger on vuokrattu pääosin vene- ja kanoottikerholle ja 
alueen pohjoispuolta käytetään veneiden talvisäilytykseen. Alue ei ole 
arvotettua kulttuuriympäristöä, mutta Humallahden pohjoispuolelle ra-
jautuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009) Vä-
hä-Meilahden huvila-alue. 

Asemakaavan muutos koskee puistoaluetta sekä sitä koskevia ja ym-
päröiviä vesi-, virkistys- ja katualueita. Kaavaratkaisussa mahdolliste-
taan käyttötarkoituksen muutoksella alueen nykyisten venesatamatoi-
mintojen kehittäminen ja laajentuminen niin, että nykyisin veneseuralle 
vuokrattuna ollut alue muutetaan pysyvästi venesatamakäyttöön. Li-
säksi kaavaratkaisulla mahdollistetaan Rajasaaren sillan uusiminen. 
Rakennusoikeus ei kasva asemakaavan muutoksessa. Kaavaratkaisun 
toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhteydet saarille paranevat 
ja veneilylle sekä virkistykselle osoitetut alueet ovat toimivia. Helsingin 
kaupunki omistaa alueen.

Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavan muutoksen vai-
kutukset eivät ole suuria vakiintuneessa ympäristössä. Lähinnä vaiku-
tuksia on näkymissä, joissa uusi silta saattaa muuttaa niitä aiempaan 
verrattuna. Tämän vuoksi kaavaselostuksessakin on todettu, että Raja-
saarensillan suunnittelussa tulee huomioida sillan näkyminen Humal-
lahden ja Taivallahden suuntiin. Museo katsoo, että silta tulee toteuttaa 
laadukkaasti suunniteltuna ja toteutettuna.
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