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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Haagan Kultareunan asema-
kaavaehdotuksesta

HEL 2013-011673 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.12.2015

Kaupunginmuseo lausuu asemakaavan muutosehdotuksesta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta. 

Museo on aiemmin lausunut asemakaavan muutosluonnoksesta 
(17.10.2013). Sen jälkeen asemakaava-aluetta on supistettu. Suunnit-
telualueeseen kuuluu nyt asuinkerrostalo- ja rivitalotontteja Vanhan 
viertotien, Kangaspellontien, Ansaritien, Vihdintien, Ruusutarhantien ja 
Korppaantien varsilla, päiväkotitontti Kangaspellontien mutkassa sekä 
Kangaspellon puistoalue päiväkodin eteläpuolella. Asemakaavan muu-
toksen tarkoituksena on suojella nk. Kultareunan alueen kulttuurihisto-
riallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas ja yhte-
näinen asuinaluekokonaisuus. Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan tontin 29069/10 asuinrakennusten korottaminen yhdestä kahteen 
kerroksella, sekä suojeltujen rakennusten ullakko- ja maantasokerrok-
sen ottaminen osittain asumiskäyttöön.

Kultareunan alue sai alkunsa kun vakuutusyhtiö Pohjola osti entisen 
Wardin kauppapuutarhan maa-alueen vuokra-asuntoaluetta varten 
vuonna 1958. Pohjolan omistaman alueen rakennukset suunnitteli ark-
kitehti Eino Tuompo. Alueelle rakennettiin parikymmentä erikokoista la-
melli-, piste- ja rivitaloa. Kerrostaloihin rakennettiin pääasiassa 1-3 huo-
neen asuntoja ja rivitalot varattiin suurille perheasunnoille. Kultareunan 
alue valmistui 1960-luvun puoliväliin mennessä. Kultareunan talot ovat 
tiilirunkoisia, niissä on puhtaaksimuuratut julkisivut ja kuparipellitetyt ka-
tot. Myös puuikkunat karmeineen ovat kuparipellillä päällystetyt. Ilmei-
sesti kuparipellityksen käyttö katoissa ja yksityiskohdissa antoi alueelle 
sen nimen "Kultareuna". Pohjola myi työsuhdeasunnot 2000-luvun 
alussa.

Kultareunan alueen asuintalot ovat perusolemukseltaan hyvin saman-
kaltaisia ja niiden arkkitehtuuri on selkeää. Aluetta on pidetty yhtenä 
ajankohtansa parhaimmista ja Eino Tuompon päätyönä. Asemakaa-
vaehdotuksessa Kultareuna-alueen asuinkerrostalot ja rivitalot on suo-
jeltu sr-2-merkinnällä. Kaupunginmuseo katsoo suojelumerkinnän ja -
määräysten olevan asianmukaiset ja turvaavan rakennusten säilymisen 
tulevaisuudessa. Myös tulevat korjaukset ja muutokset tulee tehdä al-
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kuperäiset ominaispiirteet huomioiden. Asemakaavalla mahdollistetaan 
asuinkerrostalojen ullakoiden, joissa nyt on pääosin pyykinkuivatus- ja 
säilytystilaa, ottaminen asuinkäyttöön. Ullakoilla saa rakentaa olemas-
sa olevan vesikaton sisäpuolella asuintiloja, mutta suojelumääräys ra-
joittaa uuden aukotuksen tekemistä ja kieltää katonlappeiden muutta-
misen tai korottamisen. Lisäksi kaava mahdollistaa asuin-, apu- ja toi-
mitilojen rakentamisen maatasokerroksiin liiketilojen lisäksi. Museo kat-
soo, että muutoksissa, joita alueella on jo tehtykin, olennaista on edel-
lyttää laadukasta suunnittelua, jossa muutokset sopeutetaan alueen al-
kuperäisiin ominaispiirteisiin.

Kaava-alueella on annettu suojelumerkintä myös muutamalle muulle 
asuinkerrostalolle, jotka eivät ole Tuompon suunnittelemia, mutta joi-
den katsotaan kuitenkin kuuluvan aluekokonaisuuteen. Lisäksi yhdelle 
rakennukselle on annettu sr-3-suojelumerkintä, koska vuonna 1940 val-
mistunut rakennus on peräisin Haagan kauppalan aikaiselta ajalta ja 
sillä katsotaan olevan erityisesti paikallishistoriallista arvoa.

Koska Kultareunan alue rakennettiin kokonaisuutena, voitiin myös piha-
alueet suunnitella ja toteuttaa yhtenäisiksi. Piha-alueet suunnitteli pää-
sääntöisesti arkkitehti Tuompo, mutta suunnitelman toteuttamiseen 
saatiin apua Wardin entiseltä ylipuutarhurilta A. Smoskyltä. Vanhan 
Viertotie 12–14 yhteispihan suunnittelusta vastasi puutarha-arkkitehti 
Jussi Jännes.

Asemakaavalla suojellaan myös arvokkaat piha-alueet. Kaavaehdotuk-
sessa on annettu alueellinen suojelumääräys AK/s useimmille tonteille, 
mutta erikseen vielä suojelumerkintä s-1 ja kattavat suojelumääräykset 
Vanha Viertotie 12–14:n pihalle, koska sillä on erityisiä puutarhataiteel-
lisia arvoja. Kaikkien pihojen pihapiirit tulee säilyttää, samoin jalopuut ja 
istutussommitelmat, mutta ne voidaan uudistaa tarvittaessa alueen 
vehreys kuitenkin säilyttäen. Pihoja ei saa aidata ja uudet rakennelmat 
tulee suunnitella alueen ilmeeseen soveltuen. 

Museo on laatinut asemakaavan taustaksi muistion alueen rakennus-
ten arvoista (muistio 12.11.2015), joka on asemakaavaselostuksen liit-
teenä. 

Kaupunginmuseo on tullut kuulluksi kaavatyön aikana, eikä museolla ei 
ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta ja museo puol-
taa sen hyväksymistä.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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yksikön päällikkö

Tiedoksi

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


