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Kaupunginmuseon lausunto Herttoniemen yritysalueen 
suunnitteluperiaatteista
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 30.4.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteista. Kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on 
päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan maankäytön 
suunnitteluperiaatteita Herttoniemen yritysalueelle. 
Suunnitteluperiaatteiden pääasiallisena tarkoituksena on määritellä 
alueet, jotka pidetään edelleen työpaikkakäytössä, ja alueet, joilla 
käyttötarkoitus voidaan muuttaa asumisen mahdollistavaksi. 
Tavoitteena on Herttoniemen yritysalueen säilyminen edelleen 
monipuolisena ja toimivana työpaikka-alueena. Eteläosaan sijoitetaan 
asumista, jonka suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunkikuvallisesti 
yksilöllinen alue, jossa alueen teollinen historia on otettu huomioon. 
Uuden rakentamisen tulee sekä sopeutua alueen nykyiseen kirjavaan 
rakennuskantaan että rikastuttaa sitä. 

Valtaosa alueesta on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. 
1990- ja 2000-kaavoissa alueita on osoitettu myös liike- tai 
toimitilarakennusten korttelialueiksi. Alueen kaakkoiskulmassa 
Sahaajakadun ja Abraham Wetterin tien varrella oleva 
asuinkerrostalojen korttelialue on ensimmäisiä uusia asumiseen 
kaavoitettuja alueita.

Nykyisin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla sijaitsevissa 
kiinteistöissä on vaihtelevia toimintoja. Alueella on useita autoliikkeitä. 
Sahaajankadun varrella on monenlaista yritystoimintaa pienissä 
kiinteistöissä. Varsinaista teollisuutta harjoitetaan vielä osassa 
kiinteistöistä.

Alue on rakentunut 70 vuoden ajan ja sen vuoksi rakennuskanta on 
kerroksellista iältään, arkkitehtuuriltaan, kooltaan, materiaaleiltaan ja 
rakenteiltaan. Vaihteleva rakennuskanta on alueelle leimallista, 
toisaalta pienempiä yhdenmukaisia rakennusryhmien muodostamia 
kokonaisuuksia hahmottuu esimerkiksi Sahaajankadun pohjoisosassa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on selvittänyt rakennusten iät, ja sen 
perusteella on todettu, ettei yksikään aikakausi radikaalisti erotu 
toisistaan rakentamisen määrän osalta. Kaupunginmuseo pitää 
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puutteena, ettei alueen rakennuskantaa ole inventoitu ja arvotettu. 
Raportissa nostetaan kuitenkin esille arkkitehtonisesti ja 
paikallishistoriallisesti merkittävimpiä rakennuksia, kuten SOK:n 
entinen juuresvarasto (1942), G.W. Sohlbergin tehtaan ensimmäinen 
rakennusosa (1947), Silkkikutomo (1951) sekä Marimekon tehdas ja 
konttori (1973–1982). Uudempaa arkkitehtonisesti kiinnostavaa 
rakennuskantaa edustaa mm. Angel Films (1997), Veho Herttoniemi 
(2000), Planmecan uusin tuotantorakennus (2014) ja Autotalo 
Laakkosen MINI-myymälä. Sahaajankadun pohjoisosan yhtenäinen 
kokonaisuus on sekä alueen historian kannalta että 
kaupunkikuvallisena kokonaisuutena erityisen kiinnostava. 
Kaupunginmuseo yhtyy tähän arvioon ja pitää tärkeänä, että 
asemakaavoja uudistettaessa rakennuskohtaiset säilymistavoitteet 
arvioidaan ja otetaan asemakaavassa huomioon.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Herttoniemen 
yritysalueen suunnitteluperiaatteista.
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