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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 10.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kulosaaren ostoskeskuksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta.

Kaupunginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jota kehi-
tetään asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä virkistyksen käyt-
töön ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön sekä alu-
eelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. 

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue 
sijaitsee kantakaupungiksi C2 merkityn ja asuntovaltaiseksi alueeksi A3 
merkityn alueen rajalla. 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen. Kulosaaren huvilakaupunki kuuluu Mu-
seoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon.

Kaupunginmuseo on tehnyt inventoinnin ostoskeskuksista ja arvottanut 
ne tavoitteena säilyttää kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaimmat (Ostari. Lähiön sydän. Helsingin kaupunginmuseo 
2004). Kulosaaren ostoskeskus on arvotettu korkeimpaan 1-luokkaan: 
Arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä ja 
ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia. 

Nyt esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason lii-
ketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla 5–7-kerroksisilla asuinkerrosta-
loilla. Kokonaan purkava vaihtoehto ei ole kaupunginmuseon suojeluta-
voitteiden mukainen, koska se merkitsisi merkittäviä rakennetun ympä-
ristön arvojen menettämistä. 

Kaupunginmuseon mukaan asemakaava, joka perustuu ostoskeskuk-
sen purkamiseen, ei täytä MRL:n 54§ edellytystä rakennetun ympäris-
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tön vaalimisesta. Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen merkitsisi ra-
kennettuun ympäristöön liittyvien erityisten arvojen hävittämistä.
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