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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Pukinmäen Isonpellontien 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12353

HEL 2013-016121 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 30.10.2015

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Isonpellontien 
ja Kehä I:n väliselle alueelle uutta liikerakentamista ja Isonpellontien 
eteläpuolelle asuntorakentamista. Lisäksi Pukinmäen rantapuiston 
virkistyskäyttöä kehitetään.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ja 
kaupunkisuunnitteluvirasto järjestivät kaava-alueella olevaa 
asuinkorttelia koskevan suunnittelu- ja tarjouskilpailun talven 
2014–2015 aikana. Kilpailun tarkoituksena oli tuottaa 
asemakaavoituksen pohjaksi ja asuinrakennusten toteuttamiseksi 
Pukinmäen ympäristöä parantava, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen 
ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Kilpailun voitti 
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ehdotuksella "Nikamat". Asemakaavan 
AK-korttelia koskeva osa on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen 
pohjalta. Museo katsoo, että viitesuunnitelmassa esitetty 
asuinkerrostalo on hyvin sovitettu paikkaansa: sovittaen se liike- ja 
toimitilarakentamisen sekä liikenneväylien läheisyyteen sekä jättäen 
väljyyttä rantapuistolle. 

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut kaavahankkeesta (7.5.2014 ja 
30.10.2015). Aiemmissa lausunnoissaan museo painotti, että 
Vantaanjoen ranta on syytä pitää pääosin avoimena ja 
virkistyskäytössä olevana alueena ja että rantapuistoalue tulee 
kunnostaa osaksi Pukinmäen rantapuistoa. Asemakaavaehdotuksessa 
ranta-alue on merkitty VP-alueeksi. Asemakaavatyön yhteydessä on 
laadittu viitesuunnitelma Pukinmäen eteläiselle rantapuistolle (Anu 
Lämsä/Ksv), joka esittää rantapuiston kunnostussuunnitelman, ja jonka 
tavoitteet ovat hyvät. 

Museon lausunnoissa on myös aiemmin todettu, että voimassa 
olevassa asemakaavassa sr-1-merkinnällä varustetun, 1910-luvulla 
rakennetun asuinrakennuksen suojelusta on mahdollista luopua 
uudessa asemakaavassa, koska se on jäänyt Pukinmäenkaaren ja 
Kehä I:n puristuksiin. Rakennusta ei ole suojeltu 
asemakaavaehdotuksessa ja talon purkaminen mahdollistaa 
toimitilarakennusten korttelialueen rakentamisen sen tilalle. 



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (2)
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikkö

9.11.2015
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Sofiankatu 4 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00170 Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Isonpellontien 
asemakaavan muutosehdotuksesta.
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