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Kaupunginmuseon lausunto Koirasaarentien ja Ilomäentien aluei-
den asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Koirasaarentielle ja Ilomäentielle suunnitellaan raitiotietä ja niiden var-
sille uudisrakentamista. Samalla selvitetään yksityisten kiinteistöjen tar-
vetta lisärakentaa tonteilleen. Molemmat suunnittelualueet liittyvät Laa-
jasalontien muuttamiseen kaikkien liikkumistapojen katualueeksi. Ase-
makaavamuutoksen tavoitteena on myös uudistaa kaupunkikuvaa, se-
kä luoda edellytyksiä hulevesien hallinnalle.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
asuminen/toimitila, keskustatoimintojen alueeksi tai pääkaduksi. Helsin-
gin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkitty liike- ja 
palvelukeskustaksi C1 ja asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

2010 voimaan tulleessa asemakaavassa Koirasaarentien ja Henrik 
Borgströmin tien risteyksen koillispuolen kerrostalokorttelit ovat arvotet-
tu paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaaksi, joiden ympäristö säilytetään. Myös Kirkkosalmentien var-
ren kerrostalokortteleihin liittyy rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. 
Siellä sijaitsevat lamellitalot ovat arkkitehti Erkki Karvisen suunnittele-
mia. Ne ovat osa Laajasalon 1960-luvun rakentumista. Rakennusten ja 
luonnonympäristön suhde on vaikuttava. Alueelle leimallinen ominais-
luonne syntyy pitkien rakennusmassojen ja niiden väliin jäävän kallioi-
sen maaston vuorovaikutuksesta. 

Koirasaarentien eteläpuolella on pientalovaltaista aluetta, minkä omi-
naispiirteet tulee ottaa huomioon kaavamuutosta suunniteltaessa.

Ilomäentien itäpuolella on 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen ko-
konaisuus. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen 1973 
ja -74. Elementtitalot olivat alun perin julkisivuiltaan pesubetonia. Yh-
deksänkerroksisten, autokannen päälle rakennettujen asuinkerrostalo-
jen ryhmä muodostaa komean kokonaisuuden suunnittelualueen poh-
joispuolella. Niihin liittyy alueen eteläosassa kolmen viisikerroksisen la-
mellitalon ryhmä. Kyseisen kerrostalokokonaisuuden mahdollisia suoje-
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luarvoja tulee arvioida kaavatyön yhteydessä yhdessä kaupunginmu-
seon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muu-
ta huomautettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Anne Mäkinen
yksikön päällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


