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Kaupunginmuseon lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan 
2021 ehdotuksesta

HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Kymp/Makan yleissuunnittelupalvelu on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 ehdotuk-
sesta (nro 12704). Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualueena on koko Helsingin kaupungin hallinnollinen alue. 
Östersundomin osalta on kuitenkin ratkaistu vain tietyt varaustarpeet. 
Maanalainen yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kaava ohjaa asema-
kaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Maanalaisen 
yleiskaavaluonnoksen sisällöllisiä teemoja ovat tekninen huolto, liiken-
ne, maanalainen kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaavaehdotus sisäl-
tää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavarauk-
set ja muita merkittäviä maanalaisia tilavarauksia. Maan päälle tulevan 
rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriympä-
ristöön ja luontoon on selvitetty Helsingin yleiskaavan 2016 ja Öster-
sundomin yhteisen yleiskaavan valmistelussa. Helsingin yleiskaava ja 
asemakaavat sisältävät arvojen turvaamista koskevia määräyksiä, jotka 
tulee ottaa huomioon maanalaisten hankkeiden maanpäällisten raken-
teiden tarkemmassa suunnittelussa. Maanalaisten hankkeiden vaiku-
tusten arviointi tehdään vasta tarkemmassa suunnittelussa.

Kaupunginmuseon tarkastelu kohdistuu maanalaisten tilojen aiheutta-
miin maanpäällisiin muutoksiin. Kulttuuriympäristöön vaikuttavat haitat 
syntyvät maanalaisten tilojen suuaukoista, ilmastointiin ja pelastukseen 
liittyvistä rakenteista sekä rakentamisen aikaisista työmaahaitoista, si-
säänajotunneleista ja louheesta. 

Kaavakarttaehdotuksessa ylläolevat kulttuuriperintöön vaikuttavat teki-
jät ja niiden vaatimat toimenpiteet mainitaan koko kaava-aluetta koske-
vassa määräyksessä. Niiden sijoittamisessa ja yhteensovittamisessa 
maanpäällisiin rakenteisiin tulee ottaa huomioon kaupunkikuva, arvo-
kas kulttuuriympäristö, suojelutavoitteet ja tilaan sopeuttaminen sekä 
mahdollisuudet yhteisiin ratkaisuihin. Kaavaselostuksessa on oma luku 
maanalaisen kaavan vaikutuksista kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön 
ja luontoon. 

Maanalaisten tilojen kulkuyhteydet, savunpoistokuilujen ja ilmanvaih-
don poistopiiput esitetään vasta tarkemmissa suunnitelmissa ja kaa-
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voissa. Kaupunginmuseo pitää erityisen tärkeänä, ettei maanalaisia ti-
loja varten jouduta avaamaan maanpäällisiä alueita laajalti. Tällöin voi-
daan menettää rakennettuun ympäristöön, kiinteisiin muinaisjäännök-
siin ja muuhun kulttuuriperintöön sisältyviä arvoja. Kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaat puistot, niiden kasvillisuus ja puusto, sisältyvät kulttuu-
riperintöömme.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava maanalaisen yleis-
kaavan ehdotukseen.
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