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Kaupunginmuseon lausunto Stansvikinnummen 
asemakaavaluonnoksesta 

HEL 2015-004954 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 30.9.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Stansvikinnummen asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo arvioi 
kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on 
päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Asemakaava-alue sivuaa Stansvikin kartanoaluetta, joka on 
maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
tärkeäksi alueeksi ja joka on valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009).

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi asumiselle / toimitilalle sekä pientalovaltaiseksi alueeksi 
asumiselle. Itäinen osa suunnittelualueesta on yleiskaavassa merkitty 
virkistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi. 

Asemakaava toteutuessaan muovaa merkittävällä tavalla 
kaupunkikuvaa ja maisemaa. Alueen pohjoisosan teollisuuskäytössä 
ollut kalliomaisema muuttuu rakennetuksi kaupunkiympäristöksi. 
Eteläosien metsä muuttuu osin rakennetuiksi asuinkortteleiksi. Vielä 
luonnontilaisia kallioita joudutaan rakentamisen ja katulinjausten vuoksi 
louhimaan. Kallioselänteen korkeimman alue määritellään puistoksi, 
mikä säilyttää luontoa ja puustoa alueella. 

Alueella sijaitseva Uusikylän kesämaja-alue muuttuu asemakaavan 
toteuttamisen myötä osaksi rakennettua kaupunkiympäristöä ja 
kesämajat puretaan. Kaikille majoille on kuitenkin osoitettu korvaavat 
paikat Tahvonlahden länsirannalle sijaitsevaan Vanhakylään.

Uimarannan ja sen pohjoispuoleisten asuinkortteleiden väliin jätetään 
rakentamaton vyöhyke, jolla jo aikaisemmin asemakaavalla suojellut 
kilpikaarnamännyt säilytetään.

Kaupunginmuseon lausunto

Kaupunginmuseo korostaa, että suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä ja sen vaikutusalueella oleva Stansvikin kartanoalue on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Sen 
kulttuurihistoriallisen ja maisemallisen arvon säilyminen lähiympäristön 
muuttumisesta huolimatta on turvattava.  
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Uudet kerrostalot olisivat nelikerroksisia suunnittelualueen itäreunalla 
Stansvikintien läheisyydessä. Korttelissa säännöllisesti sijoitettujen 
rakennusten päädyt ovat Stansvikintielle päin. Vaarana on, että 
maisemaan syntyy raskas, muurimainen rakenne. Tarkemmissa 
suunnittelumääräyksissä tulee ottaa huomioon, ettei näin saa tapahtua. 
Suunnittelualueen kaakkoisosaan, lähimmäs kartanoalueen 
rakennettua osaan, esitetään erillispientaloja, rivitaloja ja 
pienkerrostaloja, jotka on luonnoksessa määritelty kolme ja puoli – ja 
nelikerroksisiksi, näitä kerroslukuja kaupunginmuseo pitää paikkaan 
liian korkeina. Katujen rakentaminen tulee aiheuttamaan ympäristöön 
maisemallisia vaurioita, joiden lieventämisestä tulee asemakaavalla 
määrätä.

Stansvikin kartanoalueeseen tulee kohdistumaan tulevaisuudessa 
suuria paineita, kun Kruunuvuoren alueen uusista asukkaista tulee 
virkistysalueen käyttäjiä. Stansvikin kartanoalueen, rakennukset ja 
ympäristö tulevat kulumaan, mitä tulisi pystyä hallitsemaan. Onkin 
tärkeää, että virkistysalueita varataan riittävästi myös asuinalueiden 
yhteyteen. Stansvikinnummen korkein kalliolaki kangasmetsineen 
säilytetään asemakaavassa luonnonmukaisena puistona. 
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että virkistysalueet on mitoitettu 
riittävän suuriksi tulevaan asukasmäärään nähden. Maiseman ja 
ympäristön vaalimisen ja virkistyksen näkökulmasta tavoitteena tulee 
olla, että alueen säilyneistä luonnonympäristöstä voisi jatkossakin 
säilyä mahdollisimman laajoja kokonaisuuksia. 

Uuden rakentamisen soveltumisen arvioimiseksi tulee Stansvikin 
kartanoalueelta avautuvat näkymät, samoin kuin näkymät mereltä päin, 
Varisluodon suunnasta katsottaessa esittää havainnollisesti.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
asemakaavaluonnoksesta.
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