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Asemakaavan muutoksen taustana on erottaa Hermannissa sijaitsevat, 
vanhat Hämeentien ja vankila-alueen välissä sijaitsevat suojellut puura-
kennukset vankila-alueesta erillisiksi asuinrakennusten tonteiksi. Kaa-
valla muodostetaan neljä uutta asuinrakennusten korttelialuetta. Kortte-
lissa 21673 sijaitsee myös asuinkerrostalojen korttelialue. Voimassa 
olevassa asemakaavassa (2002) alue on vankeinhoitoa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta (YVK), asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), 
puistoa (VP) ja katua. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan pääosin 
asuinkäytössä olevaa puutaloa, jotka on suojeltu nykyisessä kaavassa. 

Kaavamuutosalue on osa Sörnäisten vankilan valtakunnallista raken-
nettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Sörnäisten vankila rakennettiin 
pääosin 1800-luvun lopulla. Vankilamuurien ulkopuolelle rakennettiin 
puistoksi muokattuun laitosympäristöön useita, vankilaa palvelleita ra-
kennuksia kuten asuntoja henkilökunnalle. Vankila-alueen ympärille on 
rakennettu 2000-luvulla asuinkerrostaloja, jotka sulkevat vankila-alueen 
sisälleen. Osoitteessa Vellamonkatu 3 sijaitseva rakennusryhmä, kol-
me puista asuinrakennusta ja tiilinen talousrakennus kahteen pihapiiriin 
ryhmittyneinä, ovat peräisin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. 
Rakennukset edustavat Hermannin varhaista puutalorakennuskantaa 
ja työväen asumista. Ne tulivat valtion omistukseen vuonna 1985 ja 
kunnostettiin vankilan henkilökunnan asunnoiksi 1995. Ristikkokatu 10 
asuintalo on alun perin vankilan henkilökunnan asunnoiksi rakennettu 
puutalo, joka suunniteltiin Yleisten rakennusten ylihallituksessa ja val-
mistui vuonna 1921. Rakennus edustaa valtion rakentamista ja liittyy 
Sörnäisten vankilan rakennusperintöön. Osoitteessa Ristikkokatu 6 A ja 
B sijaitsevat kaksi kaksikerroksista puutaloa ovat peräisin 1900-luvun 
alkupuolelta.

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut asemakaavan muutoksen oas- 
ja luonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotus vastaa pääsääntöisesti kaa-
valuonnosta. Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavaehdotuksessa 
on säilytetty aiemmassa asemakaavassa määritelty suojelutaso. Lisäk-
si suojeltujen rakennusten kanssa samaan kortteliin sijoitetuille uusilen 
asuinrakennusten rakennusaloille on annettu määräyksiä julkisivujen ja 
vesikaton materiaaleista ja rakennusten arkkitehtuurin ja ominaispiirtei-
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den sopeuttamisesta olemassa olevien vanhojen puutalojen yhteyteen. 
Kuitenkaan asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä oleva viite-
suunnitelma (Serum arkkitehdit, luonnos 8.6.2016) ei näyttäisi sopeut-
tavan uusia asuinrakennuksia kaavamääräyksen mukaan eli: ”uudisra-
kennuksien tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan ja ominaispiirteiltään ton-
tilla sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin ja alueen kulttuurihistoriallisiin 
ominaispiirteisiin.” Rakennuslupavaiheessa tähän voidaan ottaa tar-
kemmin kantaa.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta.
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