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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Herttoniemen Työnjohtajan-
kadun asemakaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.
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Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Herttoniemen Työnjohtajanka-
dun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka korvaa aiemman 
26.9.2016 päivätyn suunnitelman. Kaupunginmuseo tarkastelee han-
ketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta.

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa on poistuvaa teollisuutta ja ra-
kentamattomia tontteja. Aluetta suunnitellaan tehokkaasti rakennettuna 
sekoitettujen keskustatoimintojen ympäristönä, jossa on asuntojen li-
säksi sekä liike-, palvelu- ja muita toimitiloja. Asemakaavan muutos 
koskee Työnjohtajankatuun rajoittuvia kortteleita ja tontteja. Lisäksi 
suunnittelualueeseen kuuluu tonttien viereisiä katualueita sekä osa 
Asentajanpuistosta. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–2013) ja 
niissä osa alueen tonteista on toimistorakennusten, osa toimistoraken-
nusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus ja varastora-
kennusten korttelialuetta ja osa teollisuus ja/tai varastorakennusten 
korttelialuetta. Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä oleva alue on rauta-
tiealuetta. 

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue on merkitty lii-
ke- ja palvelukeskustaksi C1, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin aluee-
na.

Kulttuurihistorian vaalimisen näkökulmasta on tärkeää, että suunnitte-
lualueella sijaitseva punatiilinen, kolmikerroksinen G.W. Sohlbergin teh-
taan ensimmäinen rakennusosa on merkitty asemakaavan luonnokses-
sa pääosiltaan suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2). Alun perin Erkki Hut-
tusen vuonna 1945 suunnittelemaan ja 1947 valmistuneeseen raken-
nukseen on myöhemmin tehty useita muutoksia ja laajennuksia, mutta 
sen arkkitehtoniset ominaispiirteet ovat edelleen hyvin tunnistettavissa. 
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että alueen teollisesta historiasta jää 
kerrostumia rikastamaan uudistuvaa kaupunkirakennetta. G.W. Sohl-
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berg oli suurimpia Herttoniemeen asettuneita yrityksiä, ja tiilinen teolli-
suusrakennus on kulttuurihistoriallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvo-
kas. 

Kaupunginmuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa.
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