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Kaupunginmuseon lausunto Krogiuksentie 15, Kuusisaari, asema-
kaavan muutosehdotuksesta

HEL 2014-009619 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Kuusisaaressa sijait-
sevaa asuintonttia osoitteessa Krogiuksentie 15 (30080/8). Kaupungin-
museo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1956) alueella on merkintä A, 
jonka mukaan tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja 7 m kor-
keita asuinrakennuksia. Rakentamatta jäävät tontinosat on määrätty is-
tutettaviksi. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientalovaltaiseksi 
alueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa (tarkistettu ehdotus 14.6.2016) alue on merkit-
ty asuntovaltaiseksi alueeksi A4, jota on tarkoitus kehittää pääasiassa 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen 
käyttöön.

Tontilla sijaitsee nykyisin kaksi erillispientaloa. Vanhempi taloista on 
arkkitehti E. Linnasalmen 1950-luvun alussa suunnittelema vaaleaksi 
rapattu kaksikerroksinen rakennus, joka on määritelty Helsingin kau-
punginmuseon laatimassa Munkkiniemen rakennusinventoinnissa 
(2003-2005) kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jonka 
arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä. Lisäksi rakennus on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan.

Tontilla sijaitseva toinen omakotitalo on rakennettu 1964. Kaksikerrok-
sisen, noppamaisen kahitiilellä vuoratun omakotitalon on suunnitellut 
arkkitehti Helmine Snellman. Savitiilellä katetut vaaleat rakennukset 
muodostavat viehättävän kokonaisuuden vehreine pihoineen. Kaupun-
ginmuseon inventoinnissa ei 1960-luvun omakotitalon kulttuurihistorial-
lisia ja arkkitehtonisia arvoja pidetty niin merkittävinä tai erityisinä, että 
rakennukselle olisi esitetty suojelutavoitteita. Kuitenkin on rakennuspe-
rinnön vaalimisen näkökulmasta valitettavaa, kun omintakeinen ja ym-
päristöön hyvin sopiva rakennus asemakaavan muutoksen toteutuessa 
puretaan.

Muodostuvan AO-tontin määräys on seuraava: Erillispientalojen kortte-
lialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Tontilla 
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oleva arvokas puusto tulee säilyttää ja uusia siten, että sen maisema-
kuvallinen arvo säilyy.

Vaikutukset:

Tontille tulee kaksi uutta rakennuspaikkaa ja 1960-luvun rakennus voi-
daan korvata uudisrakennuksella. Uudisrakennukset ovat kaksikerrok-
sisia ja ne on ilmeeltään ja mittakaavaltaan sovitettava arvokkaaseen 
pientaloympäristöön.

Kaavaratkaisun myötä tontti muuttuu tiiviimmin rakennetuksi. Tontin 
vehreyttä pyritään vaalimaan kaavamääräyksillä säilytettävästä ja istu-
tettavasta kasvillisuudesta. Mikäli puita joudutaan kaatamaan tai kasvil-
lisuutta poistamaan esimerkiksi rakentamisen yhteydessä, poistettujen 
tilalle on istutettava uusia puita ja kasveja, myös isokokoisiksi kasvavia 
puita.

Kulttuuriympäristön ja maiseman suojelu:

Tontin ympärille jätetään istutusvyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säilyt-
tää ja tarvittaessa uudistaa. Kuusisaarentien puolella säilyy nykyisen-
kaltainen melumuurimainen rakenne ja runsas puusto. Krogiuksentien 
maisema muuttuu enemmän, kun tontille rakennetaan uusi ajoliittymä 
ja uudet rakennukset näkyvät kadulle enemmän kuin Kuusisaarentien 
puolella.

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokas 1950-luvun 
asuinrakennus sr-2 -merkinnällä rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaana rakennuksena. Suojelumääräys on kaupunginmu-
seon mielestä asianmukainen. Uudempi 1960-luvun asuinrakennus on 
mahdollista säilyttää, mutta kaava ei estä rakennuksen purkamista. Uu-
den rakentamisen tulee sopia Kuusisaaren arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön ja tontin ilmeeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.
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