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Kaupunginmuseon lausunto Kulosaaren kerrostaloalueen täyden-
nysrakentamisperiaatteiden luonnoksesta

HEL 2015-012985 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut selvityksen suunnitteluperiaattei-
den lähtökohdiksi. Samoin Kulosaaren kerrostaloalueen rakennetusta 
kulttuuriympäristöstä on valmistunut rakennushistoriaselvitys (Riitta Sa-
lastie, Marco Di Martino 2016), joka erinomaisella tavalla tuo esiin alu-
een kulttuurihistoriallisia arvoja. Siinä Kulosaaren kerrostaloaluetta tar-
kastellaan seitsemän osa-aluekokonaisuuden kautta, jotka ovat synty-
neet asemakaavallisen ratkaisun pohjalta ja joihin ovat vaikuttaneet se-
kä maisemalliset tekijät, asemakaavalliset suunnittelu-periaatteet että 
käytetty rakennustyyppi. Professori Olli Kivisen asemakaavan pohjalta 
1950- ja 60-lukujen vaihteessa rakennettu, Kulosaaren kerrostaloalue 
on nk. metsälähiöideologian sovellutus. Yhtenä rakennusten sijoittelua 
ohjaavana tekijänä Kulosaaren kerrostaloalueella on ollut alueen met-
säinen voimakaspiirteinen kalliomaasto, erityisesti saaren pohjoisosas-
sa.  Arkkitehtuuri on kompaktia ja rationaalista. Lisärakentaminen, esi-
merkiksi rakennusten korottaminen on vaikeaa ilman, että rakennuksen 
ominaislaatu rikkoontuu. Rakennusten mittakaava ja korkeudet ovat 
myös tarkkaan harkitut ja suhteessa osa alueen muihin rakennuksiin.

Selvityksessä osa-alueiden rakennusten arkkitehtuuria ja rakennusten 
väliin jääviä pihoja on analysoitu ja analyysin perusteella rakennukset 
on arvotettu rakennustaiteellisin / kaupunkikuvallisin / maisemallisin pe-
rustein. Lisäksi yksi tärkeä arvokriteeri on ollut asemakaavallinen arvo. 
Rakennushistoriaselvityksen perusteella voi todeta, että alueen raken-
nukset ja niihin liittyvät maisematilat ja pihat sekä asemakaavallinen to-
teutus ovat pääsääntöisesti laadukkaita tai huomattavan laadukkaita ai-
kakautensa edustajia.

Kaupunginmuseo korostaa, että täydennysrakentamisperiaatteet tulee 
sovittaa yhteen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja niiden vaali-
misen kanssa. Tavoitteita kirjattaessa rakennushistoriaselvityksen tuo-
ma tieto tulee olla lähtökohtana.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu


