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Kaupunginmuseon lausunto Herttoniemen (43.ko), Puusepänkadun 
kortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12336
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Asemakaavan muutos koskee Herttoniemen yritysalueella Puusepän-
katu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Linnanrakentajantie 6 ja 
8:aa.  Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Samalla suunnitellaan 
uusi jalankulun ja polkupyöräilyn raitti.

Suunnittelualueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Näistä kaupunginmuseo on esittänyt entisen SOK:n peru-
na- ja juurikasvaraston säilyttämistä (Linnanrakentajantie 6). Kaupun-
ginmuseo on arvottanut rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.  

Asemakaavamuutoksessa SOK:n peruna- ja juurikasvaraston rakennus 
säilyy keskeisiltä osiltaan. Rakennuksen käyttötarkoitus on mahdollista 
muuttaa niin, että siihen voi rakentaa asuntoja liike-, ravintola- ja toimis-
totilojen lisäksi. Rakennus suojellaan asemakaavassa sr-2-merkinnällä 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennukse-
na. 

Herttoniemen teollisuusalueen eteläisin osa on muuttumassa asuinkort-
teleiksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa Linnanrakentajantien ja 
Kirvesmiehenkadun kulmaukseen XII-kerroksisen tornitalon. Samoin 
korttelin sisäosaan on tulossa yhtä korkea tornitalo. Muutoin kerroskor-
keudet vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Kaavamuutos merkitsee pai-
kallisesti erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta. Kortteleiden toi-
minta muuttuu myös oleellisesti, kun pienteollisuus ja yritystoiminta 
vaihtuu asumiseksi ja sitä palveleviksi toiminnoiksi. Muutos tuo uuden-
laisia toimintoja ja elämää alueelle, jolla on pitkä teollisuusalueen histo-
ria. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Herttoniemen teollisuusalu-
eella tulevaisuudessa säilyy myös sinne vakiintunut pienteollisuus- ja 
yritystoiminta, mikä tekee alueesta omaleimaisen ja kulttuurihistorialli-
sesti kiinnostavan.
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Helsingin kaupunginmuseon tietoon on tullut kyseisen asemakaava-
muutosalueen Puusepänkatu 3:ssa (091-043-0057-0004) rakentamat-
tomalla kallioalueella sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikai-
nen, mutta todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola. Sitä ei 
ole huomioitu kaavan varhaisemmissa vaiheissa. Luola ei näy Museo-
viraston muinaisjäännösrekisterissä, mutta se esiintyy Sirkku Laineen 
Helsingin maalinnoituksen sähköisessä aineistossa. Luolan sijainti nä-
kyy kantakartassa. Luolan suuaukko on Puusepänkadun puolella. Kau-
punginmuseo katsoo, että kyseinen luola ei estä suunniteltua rakenta-
mista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tuhoutumista.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.
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