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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutosehdo-
tuksesta nro 12393, koskien tontteja 39213/1 ja 2 osoitteessa 9 ja 11 
sekä Kertojanpuiston alueella (Tapaninkylä, Tapanila)
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.11.2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee 
Tapanilassa sijaitsevaa erillispientalo- ja puistoaluetta ja mahdollistaisi 
neljän uuden erillispientalotontin muodostamisen. Kaupunginmuseo 
tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraa-
vaa.

Tapanilan pientaloalue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 
joka edustaa 1900-luvun alkupuolen esikaupunkirakentamista radan 
varressa. Yleiskaava 2002:ssa alue on määritelty kulttuurihistoriallises-
ti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 
alueeksi. Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on muuttaa 
puistoalue sekä osa nykyisestä enintään kaksiasuntoisten pientalojen 
korttelialueesta uusiksi tonteiksi. Voimassa olevien asemakaavojen 
mukaan molemmilla tonteilla on rakennusoikeutta 200 kerrosneliömet-
riä yksi- ja kaksikerroksisille rakennuksille. Muutosehdotuksessa uutta 
asuntokerrosalaa on 560 kerrosneliömetriä. Tontit merkitään erillispien-
talojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä. Kertojantien ja 
Tuomaankujan kulmaukseen sijoitettavalle uudelle tontille saa sijoittaa 
siirtämällä säilytettävän kulttuurihistoriallisesti merkittävän, alueen ar-
voon ja ominaispiirteisiin soveltuvan huvilarakennuksen.

Molemmilla muutosehdotusta koskevilla tonteilla sijaitsee omakotitalo. 
Osoitteessa Kertojantie 9 sijaitseva 1930-luvulta peräisin oleva kaksi-
kerroksinen mansardikattoinen rakennus suojellaan kaavaehdotukses-
sa asemakaavamääräyksellä sr-3. Määräyksen mukaan rakennus on 
paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas raken-
nus, jota ei saa purkaa. Viereisen tontin rakennus on valmistunut 1980-
luvun lopulla. Kertojanpuisto on rakentamaton ja sillä sijaitsee muunta-
mo ja vanha talousrakennus.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin 25.2.2015. Lausunnos-
sa tuolloin mainitut asiat on huomioitu asemakaavan muutosehdotuk-
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sessa, joten kaupunginmuseolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautet-
tavaa.
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