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Kaupunginmuseon lausunto Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön 
asemakaavaluonnoksesta

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 23.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaavamuutoksen luonnosta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaava-
luonnosaineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta lausunnon 27.2.2015, jossa on tiivistetty alueen 
suunnittelu- ja rakennushistorian päälinjat. Suunnittelualue sijoittuu val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 
2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen kohteeseen ”Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot”. Kaavalla on vaikutuksia helsinkiläisen ra-
kennusperinnön säilymiseen ja tulevaisuuteen. Tästä syystä kaupun-
ginmuseon OAS-vaiheen lausunnossa pidettiin tärkeänä, että täydentä-
vä rakentaminen alueella on sopeutuvaa ja seuraa luontevasti nykyisen 
asemakaavan periaatteita, ympäristön olennaisia piirteitä tukien ja säi-
lyttäen.

RKY-rajauksen sisään sijoittuva Pirkkolantietä reunustava alue on kaa-
valuonnoksessa jätetty rakentamattomaksi puistoalueeksi, mitä kau-
punginmuseo pitää myönteisenä ratkaisuna. Sen sijaan kortteli 28222 
Pirkkolantien varrella omakotialueen yhteydessä on rakennustavaltaan 
ja tehokkuudeltaan liian raskas soveltuvaksi ympäristöön. Pirkkolan-
tien-Pirjontien katuosuus muodostaa ehjän katumaiseman ja ympäris-
töarvoiltaan merkittävän kaupunkitilan, joka tulee kokonaisuutena rat-
kaista tasapainoisella ja yhtenäisellä tavalla. Katutilaan työntyvät viisi-
kerroksiset rakennusmassat ovat tämän tavoitteen vastaisia, rikkoen 
kaupunkikuvaa RKY-alueen yhteydessä ympäristöä turmelevalla taval-
la, eikä kaupunginmuseo puolla ratkaisua.

Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä sijaitseva Pirjontie 28 rakennus 
jää RKY 2009 rajauksen piiriin. Rakennus on vuonna 1940 valmistunut 
yksikerroksinen, alun perin Pirkkolan Elannon myymälänä toiminut lii-
kerakennus (suunnittelu KK:n rakennusosto). Rakennus sijoittuu aukio-
maisen muodon saaneen Pirjon- ja Pirkkolantien risteykseen. Raken-
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nus tulisi ensisijaisesti ylläpitää nykymuodossaan, ja vain mikäli välttä-
mätöntä korvata ympäristöön hyvin sovittuvalla uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotus esittää tontille enimmillään nelikerroksisen asuinkerros-
talon, johon liittyy lisäksi kaksikerroksinen erillisrakennus. Kaupungin-
museon mukaan asuinkerrostalo osana Pirkkolan omakotialueen RKY 
2009 miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön ominaispiirteistä, eikä 
ratkaisuna ole mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti huo-
mattavan arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakenteeseen 
hyvin sovittuvalla tavalla, jossa tehokkuus määrittyy alueellisen tarkas-
telun perusteella.
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