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Helsingin kaupunginmuseon lausunto osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta Alppiharjun kaupungi-
nosassa, osoitteissa Hämeentie 62 ja 64
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.11.2015

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten 
korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja pa-
rantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäisem-
mällä mittakaavalla.

Hämeentie 62 tontilla sijaitsee vuonna 1936 rakennettu viisikerroksinen 
asuinkerrostalo. Rakennus on alun perin toiminut asuntolana. Tontille 
sijoittuu myös piharakennus vuodelta 1941. Rakennuksessa on asunto-
ja sekä kirkkosali. Hämeentie 64 tontilla sijaitsee vuonna 1986 raken-
nettu, pääosin viisikerroksinen asuinkerrostalo, jossa on myös liiketilo-
ja. Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalai-
nen, rakennuttajana oli Helsingin kaupunkilähetys. 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 alue on merkitty 
Ys-alueeksi = sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialue. Ys-korttelialueelle saa sijoittaa myös asuntoja. Yleis-
kaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, lisäksi 
alueen halki kulkee varaus metrolle.

Kaava perustuu viitesuunnitelmaan, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto 
Huttunen-Lipasti-Pakkanen. Kaavoitustyö on tullut vireille tontinomista-
jien, As Oy Harjunportin ja As Oy Kinaporinpihan hakemuksesta 
(17.6.2015).

Kaupunginmuseo katsoo, että rakennusten korottaminen on sinänsä 
hyväksyttävissä. Museo kuitenkin huomauttaa, että yksityiskohtaisten 
määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapauksessa mm. jyr-
kän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 70 astetta) 
viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua myöhemmin ongelmalli-
seksi, jos asemakaava ei toteudu lähivuosina. Muilta osin kaupungin-
museolla ei ole asemakaavasta huomautettavaa.
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