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Helsingin kaupunginmuseon lausunto koskien Hallkullanniemen 
länsiosan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa

HEL 2016-014035 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupun-
ginmuseolta lausuntoa koskien Vuosaaren Uutelassa sijaitsevan Hall-
kullanniemen länsiosan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtä-
vänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lau-
suu kantanaan seuraavan.

Asemakaava koskee kaupungille hankittua merenranta-aluetta Hallkul-
lanniemen länsiosassa ja Nuottasaarta. Tavoitteena on mahdollistaa 
alueen monipuolinen virkistyskäyttö liittämällä Hallkullanniemen länsio-
sa ja Nuottasaari Uutelan virkistysaluekokonaisuuteen. Niemeä ja saar-
ta yhdistää jo olemassa oleva silta. Aiemmin yksityisen alueen meren-
rannat avataan julkiseen käyttöön maastoa mukailevan kapean ranta-
reitin muodossa. Nuottasaaren pohjoisosaa tutkitaan merellisen virkis-
tyksen ja matkailun käyttöön. Hallkullanniemellä sijaitseva Villa Not-
sund suojellaan ja sen pohjoispuolelle suunnitellaan toista tonttia.

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi vir-
kistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty sekä 
virkistys- ja viheralueeksi että merellisen virkistyksen ja matkailun alu-
eeksi, joiden suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja mai-
semallisten arvojen säilyminen. Suunnittelualue on osa maakunnalli-
sesti arvokasta kulttuuriympäristöä Kallahti-Ramsinniemi-Uutela.

Uutelan huvilat ovat osa Itä-Helsingin huvilakulttuuria, joka syntyi Hel-
singin höyrylaivareittien varrelle 1900-luvun alussa. Nuottasaari on noin 
kahden ja puolen hehtaarin suuruinen saari Hallkullanniemen lounais-
puolella. Saari muodostettiin omaksi tilaksi vuonna 1914 nimeltä Not-
holmen. Samalla mantereen puolelle muodostettiin tila Notsund. Mo-
lemmat tilat omisti pankinjohtaja Georg Estlander. Erilaisten omistajan-
vaihdosten jälkeen tilat siirtyivät vuonna 2013 Helsingin kaupungille. 

Hallkullanniemen länsirannalla sijaitseva puolitoistakerroksinen hirsinen 
päärakennus Villa Notsund on rakennettu vuonna 1914. Lautaverhoil-
luissa huvilassa on säteritiilikatto ja pylväiden kannattelema parveke. 
Rakennuksen merenpuoleisella sivulla sijaitsee tiilipylväiden kannatte-
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lema pergola. Piha-alueella on nurmikko- ja kallioperennapuutarha ja 
terassimaisia puutarhapengerryksiä. Villa Notsundin kokonaisuuteen 
kuuluu myös autotalli, rantasauna, maakellari sekä kalliolla sijaitseva 
erillinen kesäasunto terasseineen ja porrasrakennelmineen. Tontin 
pohjoisosassa, lähempänä tietä sijaitsee vielä erillinen talousrakennus, 
kenties entinen eläinsuoja, jonka käyttötarkoitusta ja säilyttämisen edel-
lytyksiä tulee tutkia tarkemmin. Villa Notsund edustaa rakennustaiteelli-
sesti arvokasta arkkitehtuuria ja sen puutarhasuunnittelu on korkeata-
soista. Kokonaisuuteen liittyy myös maisemallisia arvoja. Tontilta Nuot-
tasaareen johtaa lohkotuista graniittikivistä rakennettu kävelysilta. 
Nuottasaareen on ollut siltayhteys ilmakuvien perusteella ainakin vuo-
desta 1943 eteenpäin.

Nuottasaaressa luonnonkauniissa metsäpuutarhamaisessa ympäristös-
sä sijaitseva vuonna 1957 valmistunut atrium-tyyppinen yksikerroksi-
nen kesähuvilarakennus ja siihen liittyvä vaja edustaa eleetöntä mutta 
laadukasta aikakautensa suunnittelua. Julkisivultaan tummaksi petsat-
tua lautaa oleva rakennus vaikuttaa alkuperäiskuntoiselta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa se on merkitty purkukuntoiseksi, mutta tä-
män tueksi tulisi esittää rakennuksen kuntokartoitus. 

Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari muodostavat merkittävän Uu-
telan huvilakulttuuria edustavan maisemallisen kokonaisuuden. Suoje-
lumääräyksessä tulee huomioida Villa Notsundin ja Nuottasaaren alue 
kokonaisuutena. Merkittävä osa alueen arvoista liittyy rakennusten si-
joitteluun, ympäröivään puutarhaan ja sen rakenteisiin sekä kokonai-
sympäristöön mukaan lukien Nuottasaareen johtava silta. Kaupungin-
museo esittää, että Villa Notsundin päärakennuksen ja saunan lisäksi 
piha-alue merkitään /s -suojelumerkinnällä, jotta huvilatontin ympäristö-
kokonaisuus säilyisi eheänä. Uuden, Villa Notsundin pohjoispuolelle 
muodostettavan tontin suunnittelun yhteydessä tulee käyttää hyvää 
harkintaa siten, että ympäristön maisemalliset ja kulttuurihistorialliset 
arvot on mahdollista säilyttää. Nuottasaaren kesähuvilan säilymisen 
edellytyksiä tulee tutkia edelleen.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


