
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikkö

14.11.2016
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu-

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

Helsingin kaupunginmuseon lausunto poikkeamispäätöshakemuk-
sesta (Punavuori, Tehtaanpuisto, Tehtaankatu 23a)
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.11

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on pyytänyt 
Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa Helsingin liikuntaviraston ha-
kemaan poikkeamispäätöshakemukseen, joka koskee tekonurmikentän 
rakentamista ja siihen liittyvän pukuhuonerakennuksen sijoittamista 
Tehtaanpuistoon osoitteessa Tehtaankatu 23a. Kaupunginmuseo tar-
kastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Tehtaanpuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY 2009) Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit 
ja Mikael Agricolan kirkko. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kau-
punkipuistoksi sekä sellaiseksi alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti sekä maisemakulttuurin kannalta merkittävä ja ai-
kakaudelleen tyypillinen puisto. Tehtaanpuisto on myös valittu Helsin-
gin arvoympäristökohteeksi 1930-luvun funktionaalista kaupunkisuun-
nittelua edustavana, hyvin ominaispiirteensä säilyttäneenä puistona. 
Sillä on historiallisia, kaupunkirakennustaiteellisia ja käyttö- sekä toi-
minnallisia arvoja.

Kaupunginmuseo on aiemmin lausunut asiasta 14.12.2010 ja 7.1.2013. 
Lausunnoissa todettiin, että muutokset ja suunnitelmat puistoalueella 
tulee toteuttaa arvokkaan kulttuuriympäristön ehdoilla.

Kaupunginmuseo katsoo, että pukuhuonejärjestely WDC-konttina on 
hyvä ratkaisu eleettömyydessään ja paikallisen urheilu- ja liikuntahisto-
rian huomioidessaan. Pukuhuonekontin sijoitus Sepänkadun suuntai-
sesti on sopiva. Sen sijaan kaupunginmuseo katsoo, että kontin edessä 
avautuva, kentän lounaispäädyn kattava asfalttipinnoite ei ole puiston 
arvoon soveltuva ja esittää että sen tilalle valitaan kivituhkapinnoite tai 
hiekka.

Mikäli pelikentän päällysteeksi on välttämätöntä saada tekonurmi hie-
kan tai aidon nurmen sijaan, on päällysteen väriin kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Tekonurmen väri ei saa olla liian hallitseva tai räikeä ympä-
ristöönsä nähden eikä erottua ympäristöstään häiritsevästi kaukaakaan 
tarkasteltuna. Siksi kaupunginmuseo suosittelee mahdollisimman huo-
maamatonta murrettua sävyä tekonurmen väriä valitessa. Valittu väri-
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malli tulee esittää hyvissä ajoin kaupunginmuseolle, jotta voidaan ar-
vioida sen soveltuvuus arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Aitauksista tai muista suunnitelman osista kaupunginmuseolla ei ole 
huomautettavaa.
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