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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Malmin raitti 3:ssa sijaitse-
van kiinteistön poikkeamispäätöshakemuksesta
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 2.5.2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa  Malmilla osoitteessa Malmin raitti 3 sijaitsevan tilan 3:25 
poikkeamispäätöshakemuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut hake-
muksen liitteenä olevaan materiaaliin, jonka on laatinut Tilakeskuksen 
toimeksiannosta arkkitehti Mikko Soimakallio / Arkkitehtuuritoimisto Ka-
ri Ristola Oy. 

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1982, eikä raken-
nusta ole siinä suojeltu. Kiinteistö sijaitsee nykyisen Ylä-Malmin torin 
laidalla, julkisten lähipalvelurakennusten kortteli-alueella YL. Asema-
kaavan mukainen rakennusoikeus ko. korttelialueella on 1000 kem2  ja 
kerrosluku 2. 

Mansardikattoinen kolmikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 
1929 ja se on ollut alun perin asuin- ja liikekäytössä. Rakennusta on 
laajennettu tiilestä muuratulla lisäsiivellä vuonna 1983, jolloin kiinteistö-
kokonaisuus muutettiin Malmin nuorisotaloksi. Tällä hetkellä rakennus 
on tyhjillään. 

Nyt lausunnolla olevassa poikkeamispäätöshakemuksessa haetaan lu-
paa tontin käyttötarkoitusta koskevasta asemakaavamääräyksestä 
poikkeamiseen siten, että rakennusten käyttötarkoituksena on asuinra-
kennukset, joihin on mahdollista sijoittaa myös liiketiloja. Lisäksi hae-
taan lupaa poiketa asemakaava-määräyksen suurimman sallitun kah-
den kerrosluvun määräyksestä siten, että kerrosluku olisi kolme vasta-
ten vanhan rakennuksen todellista käyttökorkeutta. Hakemuksessa esi-
tetään myös 1980-luvulla rakennetun tiilisen laajennusosan purkamista. 
Laajennusosasta vapautuvaa rakennusoikeutta ja korttelialueella jäljel-
lä olevaa rakennusoikeutta esitetään käytettäväksi kolmikerroksisen 
uuden asuinrakennuksen toteuttamiseen. 

Tontilla nyt olevista rakennuksista on laadittu Wise Group Finland Oy:n 
toimesta rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus / tarkastus vuonna 
2015. Sen mukaan vuonna 1929 valmistunut rakennus on pääosin pe-
ruskorjauksen tarpeessa. Vanhan osan suurimmat korjaustarpeet liitty-
vät rakenteissa oleviin PAH-yhdisteitä sisältäviin materiaaleihin sekä 
mikrobivaurioituneisiin eristeisiin. 1980-luvulla valmistuneen tiilisen laa-
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jennusosan alapohjarakenteissa on havaittu painumia ja ulkoseinära-
kenteissa puutteellisen rakennusfysikaalisen toiminnan aiheuttamia 
mikrobivaurioita. 

Vaikka vuonna 1929 valmistunutta asuin/liikerakennusta ei ole asema-
kaavassa suojeltu, tulee sen vesikaton ja julkisivujen korjaustyössä ot-
taa lähtökohdaksi  kiinteistön alkuperäinen ulkoasu. Rakennus sijaitsee 
kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa esitettyyn poikkea-
mispäätöshakemukseen.
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