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Kaupunginmuseon lausunto As. Oy Koivikkotie 1–3 poikkeamispää-
töshakemuksesta jätehuoneen rakentamiseksi

HEL 2016-010433 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien As. Oy Koivikkotie 1-3 poikkeamispäätöshakemusta jätehuo-
neen rakentamiseksi. Kaupunginmuseo on tutustunut poikkeamispää-
töshakemuksen liiteaineistoon ja katselmoinut paikalla. Kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kan-
tanaan seuraavaa.

Koivikkotie 1-3 kohde on arkkitehti Markus Tavion v. 1953 suunnittele-
ma asuinkortteli osana Maunulan jälleenrakennuskauden asuinaluetta. 
Kortteli koostuu viidestä asuinrakennuksesta, jotka viuhkamaisesti 
maastoon sijoitettuna rajaavat keskelleen suojaisan metsäpihan. Ra-
kennusten arkkitehtuuri on laadukasta ja piha-alue on rakennettu ja 
kasvanut suunnitelmallisesti ja erottuu huolellisella jäsentelyllään. 

Kohde on asemakaavassa suojeltu aluemerkinnällä AK/s, rakennusten 
suojelumerkintä on sr-2. Katualueisiin rajautuvat pihan osat Rajamet-
säntien ja Koivikkotien varrella on varustettu suojelumerkinnällä s-2: 
Katumiljöön kannalta merkittävä alueen osa, joka tulee säilyttää osana 
Maunulan 1950-luvun maisemakuvaa. Alueelle ei saa sijoittaa talousra-
kennuksia, rakennelmia eikä uusia pysäköintipaikkoja. Kaupunkikuvalli-
sesti ja katutilan kannalta merkittävä puusto ja muu kasvillisuus sekä 
liuskekivikäytävät, -tasanteet ja -portaat tulee säilyttää tai uusia siten, 
että alueen kaupunkikuvallinen arvo säilyy. Kohde osana vanhaa Mau-
nulaa on arvotettu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen listaukseen RKY 2009. Maunulan aluein-
ventointi on laadittu v. 2007. Alueen korjaustapaohjeet on julkaistu v. 
2013, missä mm. jätehuoneiden ratkaisuista on ohjeistus.

Maunulan alueen jätehuolto on alun alkaen nojannut korttelikohtaisiin 
lämpökeskuksiin ja jätteenpolttoon, mikä on sittemmin muuttunut huo-
mattavasti. Nykyaikaiset jätehuoneet tulee ratkaista viherympäristöä 
säästäen ja sovittaen alueen kaupunkikuvaan huomaamattomasti. 
Suunnitelmassa uusi jätehuone on sijoitettu pääpiirteissään n. 1970-lu-
vun lopulla rakennetun jäteaseman sijaintipaikalle Koivikkotien varrelle 
alueelle, joka kuuluu kaavan s-2 rajauksen piiriin. Jätehuoneen arkki-
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tehtuuri on korjaustapaohjeen tavoitteen mukaisesti eleetöntä ja jäte-
suojalle soveltuvaa, mutta kaupunginmuseon arvion mukaan jätehuo-
neen 8,4 x 3,4 m2 koko ja sijainti ovat suuria ja näkyviä siten, että ne 
ovat asemakaavan suojelutavoitteiden vastaisia. Kaupunginmuseo ei 
puolla poikkeamispäätöshakemusta. Suojalle tulee hakea suojelutavoit-
teen mukainen koko ja sijoitus. Jätehuoneiden ei tule muodostua Koi-
vikkotien katutilaa rajaavia elementtejä.

Tontin sisäänajo Rajametsäntien ja Koivikkotien risteyksessä ei tällä 
hetkellä ole saanut maisemallisesti luontevaa muotoa, ja kaupunginmu-
seo kannustaa tältä osin ympäristökuvan parantamista. Jätehuoneen 
mitoitus ja sijainti tulee kuitenkin arvioida tarkemmin ottaen huomioon 
suojelutavoitteet. Jätehuoneen ratkaisun vaihtoehtoisia tarkasteluja ei 
ole hakemuksessa esitetty. Tarkastelu tulee suorittaa huomioiden ton-
tin toimintojen kokonaisuus.
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