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§ 846
Kruununhaan eräiden tonttien (arvokkaat porrashuoneet) 
asemakaava-asia (nro 12060)

Pöydälle 26.09.2011

HEL 2011-001197 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Moisio Elina: Pöydällepanoehdotus: 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12060 kartta, päivätty 9.6.2011
2 Valokuvia
3 Vuorovaikutusraportti
4 Mielipidekirjeet
5 Muistutukset ja kirjeet

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.6.2011 päivätyn piirustuksen nro 12060 
mukaisen 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 11 tontin nro 
6, korttelin nro 14 tontin nro 6, korttelin nro 14 tontin nro 12, korttelin 
nro 15 tontin nro 4, korttelin nro 16 tontin nro 9, korttelin nro 19 tontin 
nro 2, korttelin nro 21 tontin nro 1, korttelin nro 22 tontin nro 6 ja 
korttelin nro 23 tontin nro 10 asemakaavan muutosehdotuksen 
asetettavaksi nähtäville ja että siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös 27.6.2011 (15 § 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 16.6.2011 (241 §) 
ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Kruununhaan eräiden 
tonttien (arvokkaat porrashuoneet) asemakaava-asiassa (nro 12060)
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2010 lähettää 3.12.2009 
päivätyn ja 7.10.2010 muutetun 1. kaupunginosan (Kruununhaka) 
tonttien 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 11944 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset, 
saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 palauttaa em. 
kaupunginvaltuustoon 19.1.2011 tarkoitetun asian uuteen valmisteluun 
siten, että hissien rakentaminen porraskäytäviin sallitaan, mikäli se on 
teknisesti mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti niin, 
että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. 

Päätös syntyi äänin 9–6 (Krohn, Moisio, Oker-Blom, Pajamäki, 
Puoskari ja Ylikahri). Krohn, Moisio, Pajamäki ja Puoskari ilmoittivat 
asiasta eriävän mielipiteensä. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteltu kaupunginhallituksen 
päätöksen mukainen asemakaavan muutosehdotus nro 12060.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12060

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla 16.6.2011 todetaan 
seuraavaa:

Tiivistelmä

Tontit sijaitsevat Kruununhaan kaupunginosassa osoitteissa Meritullin-
katu 16, Pohjoisranta 10, Kristianinkatu 17, Meritullinkatu 12, Meritullin-
katu 29, Maneesikatu 1–3, Liisankatu 17, Mariankatu 12 ja Vironkatu 6.

Käsitellessään Kruununhaan arvokkaita porrashuoneita koskevaa 
asemakaavan muutosehdotusta nro 11944 kaupunginhallitus päätti 
10.1.2011 palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että siinä sallitaan 
hissien rakentaminen porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti mahdol-
lista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat 
mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12060 on valmisteltu kaupunginhalli-
tuksen edellä mainitun päätöksen mukaisesti.

Kruununhaan porrashuoneiden kulttuurihistoriallisten arvojen 
inventointi 2003 osoitti joidenkin porrashuoneiden erityisen 
merkittävyyden. Niiden arvojen säilymiseksi Kruununhaan yhdeksän 
tonttia asetettiin rakennuskieltoon keväällä 2004 asemakaavan 
tarkistamista varten. Päättäessään rakennuskiellon jatkamisesta 
keväällä 2008 kaupunginhallitus edellytti, että tonteilla tutkitaan hissien 
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rakentamismahdollisuus ilman että porrashuoneiden arkkitehtonisia ja 
historiallisia arvoja turmellaan.

Rakennukset on voimassa olevissa asemakaavoissa yhtä lukuun otta-
matta suojeltu katujulkisivujen ja vesikattojen osalta. 

Asemakaavan muutoksen pohjana on ollut vuonna 2003 tehty inven-
tointi ja kesällä 2008 laadittu hissien rakentamista koskeva selvitys. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden esteettömyyttä. 
Tavoitteena on esittää mahdollisuudet hissien rakentamiseen siten, 
että arvokkaat porrashuoneet voidaan säilyttää. 

Kaupunginhallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti hissien raken-
taminen porraskäynteihin sallitaan, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdol-
lisimman hyvin ympäristöönsä.

Korjaustöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla että, arvokkaiden 
porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäi-
set tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, si-
säovet ja ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja 
väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syis-
tä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Aloite

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset

Käsitellessään syksyllä 2002 (Kslk 26.9.2002) hissin rakentamista Poh-
joisranta 10:een kaupunkisuunnittelulautakunta kehotti kaupunkisuun-
nitteluvirastoa yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa laatimaan inven-
toinnin koskien Kruununhaan rakennustaiteellisesti arvokkaita porras-
huoneita. Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti selvityksen, joka valmistui 
2003 (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, Kruununhaka, rakennustaiteelli-
sesti arvokkaiden porrashuoneiden inventointi).

Kaupunginhallituksen päätöksen (12.5.2008) mukaisesti kaupunki-
suunnitteluvirasto teetti kesällä 2008 selvityksen (Vilhelm Helander / 
Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, Arkkitehdit SAFA, Hissien sijoittami-
nen eräisiin Kruununhaan asuinkerrostaloihin), jossa tutkittiin hissien 
rakentamismahdollisuus rakennuskiellossa olevilla tonteilla sijaitseviin 
kerrostaloihin.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.12.2009 asemakaavan muu-
tosehdotusta nro 11944, jossa suojeltiin arvokkaat porrashuoneet ja 
esitettiin hissien rakentamistavat siten, että arvokkaiden porrashuonei-
den arvot säilyisivät.

Hissin rakentaminen ei ollut mahdollista 28:aan porrashuonetilaan, jot-
ka oli edellä mainitun inventoinnin perusteella nimetty arvokkaiksi. 
Kaikkiin taloihin sai hissin rakentaa muualle, joko rungon ulkopuolelle 
sisäpihan puolelle tai porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. 
Kaikkein arvokkaimmiksi inventoinnissa katsottuihin porrashuoneisiin 
tai niiden yhteyteenkään ei saanut rakentaa hissiä vaan se tuli sijoittaa 
muualle rakennukseen. Määräys koski tontin 15/4 yhtä ja tontin 19/2 
kahta porrashuonetta. Muissa kuin arvokkaiksi luokitelluissa porras-
huoneissa hissin sai rakentaa edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi 
myös porrashuonetilaan sen ominaispiirteet huomioon ottaen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2010 lähettää 3.12.2009 
päivätyn ja 7.10.2010 muutetun 1. kaupunginosan (Kruununhaka) tont-
teja 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 11944 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehdyt muistutukset, 
saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpitei-
siin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta seuraavas-
ti:

Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 suojelumääräykseen sr-1 on lisätty lause: "Suojelumääräys ei 
koske huoneistojen sisätiloja."

 tontin rajalla olevan rakennuksen seinää koskevaan mää-
räykseen on lisätty, ettei ikkunoiden avaaminen siihen saa 
heikentää myöskään paloturvallisuustasoa.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki-
suunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista 
ilmenevät vastaukset annetaan kaupungin perusteltuna kannanottona 
tehtyihin muistutuksiin.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Merkittiin, että keskustelun kuluessa jäsen Männistö jäsen Palmroth-
Leinon kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:
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"Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että hissin toteutta-
minen on aina mahdollista.

Hissi tulee voida toteuttaa joko porrashuoneeseen taloyhtiön yhteisiin 
tiloihin tai rungon ulkopuolisena rakenteena.

Niissä tapauksissa, joissa ainoa esitetty vaihtoehto on hissin vaatiman 
tilan ottaminen asunnoista, mahdollistetaan vähintään toinen yllä maini-
tuista vaihtoehdoista."

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5 
(Holopainen, Villanen, Erra, Puura, Soininvaara) – 4 (Johansson, 
Männistö, Palmroth-Leino, Rauhamäki).

Muut suunnitelmat ja päätökset

Käsitellessään asemakaavan muutosehdotusta nro 11944 kaupungin-
hallitus päätti 10.1.2011 palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että 
siinä sallitaan hissien rakentaminen porraskäynteihin, mikäli se on tek-
nisesti mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että 
ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Käsitellessään kannanottoa muistutuksiin kaupunginhallitus päätti tode-
ta, että vastauksen antaminen raukeaa kaavan palautuksen johdosta. 

Ehdotuksen valmistelu

Asemakaavan muutosehdotus nro 12060 on valmisteltu kaupunginhalli-
tuksen 10.1.2011 tekemän päätöksen mukaisesti. Myös porrashuoneita 
koskevia muita asemakaavamääräyksiä on tarkistettu vastaamaan ky-
seistä päätöstä. Muilta osin ehdotus on aiemmin valmistellun ehdotuk-
sen nro 11944 kaltainen.

Kaavoitustilanne

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista asumi-
seen ja toimitiloja varten varattua aluetta. Lisäksi se on kulttuurihistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
vää aluetta, jota tulee kehittää siten että sen arvot ja ominaisuudet säi-
lyvät. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Tonteilla voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1836 (tontti 11/6), 
1978 (tontit 21/1, 22/6 ja 23/10) ja 1980 (tontit 14/6, 14/12, 15/4, 16/9 ja 
19/2). Vanhimmassa asemakaavassa ei ole suojelumerkintää. 1978 
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vahvistetussa asemakaavassa on suojelumerkintä s0, 1980 vahviste-
tussa asemakaavassa suojelumerkintä s. Niiden mukaan rakennusten 
katujulkisivut ja vesikatot on suojeltu. Suojelu ei koske sisätiloja. 

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan tarkistamista varten. Päättäes-
sään rakennuskiellon jatkamisesta 12.5.2008 kaupunginhallitus edellyt-
ti, että tonteilla tutkitaan hissien rakentamismahdollisuus siten, että por-
rashuoneiden arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja ei turmella, esimer-
kiksi rakennusten rungon ulkopuolelle. 

Maanomistus

Tontit ovat yksityisomistuksessa. 

Alueen yleiskuvaus

Kruununhaka kuului valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
ympäristöjä koskevaan inventointiin (Rakennettu kulttuuriympäristö. 
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovi-
rasto, ympäristöministeriö, 1993). Vuonna 2010 voimaan tulleeseen in-
ventointiin (RKY 2009) Kruununhaka ei sisälly.

Helsingin historiallinen keskusta sijaitsi Kruununhaan 
kaupunginosassa. Kaupunki siirrettiin sinne 1600-luvun puolivälin 
tienoilla Vantaanjoen suulta. Kruununhaan nykyinen kaupunkirakenne 
perustuu J. A. Ehrenströmin 1812 ja 1817 laatimiin asemakaavoihin. 
Tiiviisti rakennetun kivikaupunginosan rakennuskanta on pääosin 1800-
luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Alueen ilme on säilynyt yhtenäisenä. 
Kruununhaan rakennuskannasta suuri osa on suojeltu asemakaavalla. 
Suojelumääräys rajoittuu yleensä katujulkisivuun ja vesikattoon.

Asemakaavan muutoksen kohteena olevilla tonteilla sijaitsevat asuin-
kerrostalot on rakennettu vuosien 1873 ja 1911 välisenä aikana. Niiden 
suunnittelijat olivat aikansa nimekkäimpiä arkkitehtejä, muun muassa 
Theodor Höijer, Gustaf Estlander, Onni Törnqvist (Tarjanne) ja Lars 
Sonck, sekä taitavia rakennusmestareita, kuten Heikki Kaartinen ja 
Emil Svensson.

Suojelukohteet

Tausta

Kruununhaan porrashuoneita ja hissien rakentamista koskeva hanke 
sai alkunsa vuonna 2002 tapauksesta, jossa erääseen Kruununhaan 
taloyhtiöön (Pohjoisranta 10) haluttiin rakentaa hissi. Kyseinen asuinta-
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lo on erityisen arvokas kokonaistaideteos vuodelta 1899 ja sen por-
rashuone poikkeuksellisen hyvin alkuperäisasussaan säilynyt. Vuoden 
1980 asemakaavassa rakennus on suojeltu, mutta tuon ajan kaavoille 
tyypillisesti vain katujulkisivujensa ja vesikattonsa osalta. Hissisuunni-
telma oli sinänsä laadukas, mutta tässä ympäristössä väärä ratkaisu. 
Uusi hissi olisi rikkonut pahasti eheämuotoisen porrashuoneen ja ollut 
täysin vieras elementti ilmeeltään ja yksityiskohdiltaan yhtenäisessä ti-
lassa. Museoviranomaiset ja muut suojeluasiantuntijat pitivät hissi-
suunnitelmaa soveltumattomana. 

Tästä seurasi, että kaupunkisuunnittelulautakunnan kehotuksesta kau-
punkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ryhtyivät selvittämään, oli-
siko Kruununhaassa muitakin yhtä arvokkaita porrashuoneita. Oli tar-
peen muodostaa kokonaiskäsitys asiasta, jotta kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät porrashuoneet saataisiin suojelun piiriin ja jotta osattaisiin 
varautua vastaaviin hissihankkeisiin. 

Porrashuoneiden kulttuurihistorialliset arvot / inventointi 2003

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä inventoinnissa (Arkkitehtitoi-
misto Schulman Oy, 2003) käytiin läpi Kruununhaan yli kaksikerroksis-
ten asuintalojen hissittömät porrashuoneet, yhteensä 189 kappaletta. 
Nämä porrashuoneet sijaitsevat pääosin 1800- ja 1900-luvun vaihteen 
molemmin puolin rakennetuissa taloissa. Aikakaudelle oli tyypillistä, 
että talon asukkaiden yhteisen sisätilan suunnitteluun panostettiin 
erityisesti. 

Porrashuoneet kertovat arkkitehtuurin tyylikausien vaihtumisesta. Van-
himmat 1800-luvun puolivälin tienoilla rakennetut hyvin säilyneet por-
rashuoneet ovat harvinaisia ja jo sinänsä suojelun arvoisia. Uusrenes-
sanssiportaikot ovat runsaasti detaljoituja eheitä kokonaisuuksia. Ju-
gend-ajan porrashuoneet ovat tilallisesti kiehtovia ja täynnä taidokkaita 
huolellisesti mietittyjä yksityiskohtia. Vain jokunen tutkituista porras-
huoneista edustaa 1920-luvun jälkeistä aikaa. Muutamissa porrashuo-
neissa on uudempia kerrostumia eri korjausvaiheiden jäljiltä, joissain 
tapauksissa laadukkaitakin. 

Portaikoista näkyy myös kunkin ajan rakennustekninen kehitysvaihe, 
kun vanhimmista massiivisista muuratuista rakenteista ja holvauksista 
siirryttiin vähitellen teräs- ja rautarakenteisiin ja viimeiseksi teräsbeto-
niin. 

Porrashuoneet kertovat myös menneiden aikojen yhteiskuntajärjestyk-
sestä ja sosiaaliluokkien keskinäisestä hierarkiasta esimerkiksi siten, 
että herrasväen portaikko ja piianportaat ovat mitoitukseltaan ja ilmeel-
tään erilaiset. 
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Inventoinnissa läpikäydyt porrashuoneet arvioitiin ja jaettiin kolmeen 
luokkaan, joista ylin luokka vielä kolmeen ryhmään (1+, 1, 1-, 2 ja 3) 
niiden eri ominaisuuksia tutkien ja niiden arvoja punniten. Porrashuo-
neet arvioitiin myös sen mukaan, miten suositeltavaa hissien rakenta-
minen niihin olisi. Luokkaan 3 luettuihin porrashuoneisiin hissi voitaisiin 
rakentaa, luokan 2 porrashuoneisiin hissin rakentamiseen tulisi suhtau-
tua suurella varovaisuudella, luokkaan 1 (1+, 1 ja 1-) hissin rakentami-
nen ei olisi suotavaa.

Tontit, joilla on kaikkein korkeimman 1+ -luokituksen saaneita por-
rashuoneita, yhteensä yhdeksän tonttia, asetettiin rakennuskieltoon 
(17.5.2004).

Hissien rakentaminen / selvitys 2008

Koska tiedettiin, että joissakin rakennuskieltoon asetetuissa taloissa oli 
hissien rakentamissuunnitelmia, haluttiin ennen kaavan laatimista sel-
vittää hissin rakentamistapoja, joissa kulttuurihistorialliset arvot säilyisi-
vät. Myös kaupunginhallitus edellytti tällaisen selvityksen laatimista eh-
tona rakennuskiellon jatkamiselle keväällä 2008.

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämä selvitystyö (Vilhelm Helander / 
Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, Arkkitehdit SAFA, 2008) perustuu 
luonnosmaiseen tarkasteluun, valmiisiin hissisuunnitelmiin ei tähdätty. 
Selvityksessä löydettiin kuhunkin taloon esimerkkiratkaisu, joka säilyt-
täisi porrashuoneiden arvot. 

Selvitys osoitti, että koska kaikki porrashuoneet, yhdessä talossakin, 
ovat erilaisia, ei standardiratkaisua hissillekään ole. Vaihtoehdoiksi täs-
sä työssä osoittautuivat erilaiset variaatiot rungon ulkopuolisesta hissis-
tä ja hissin sijoittaminen rungon sisään muualle kuin kaikkein arvok-
kaimpaan porrashuonetilaan. 

Hyvä ratkaisumalli on uuden rakenteen sijoittaminen rakennuksen run-
gon ulkopuolelle, sisäpihan puolelle, mikäli piha on riittävän tilava ja 
mikäli ratkaisulla ei tärvellä rakennustaiteellisia arvoja. Tässä ratkai-
sussa porrashuoneeseen ei juuri tarvitse kajota, tarvitaan vain hissin 
oviaukko. 

Toiseksi onnistuneeksi ratkaisuksi selvityksessä osoittautui hissin sijoit-
taminen porrashuoneen yhteydessä olevaan aputilaan kuten varastoon 
tai vanhoista kerrostaloista joskus löytyvän entisen halkohissin paikalle 
tai muuhun toissijaiseen tilaan. Läheskään kaikissa tutkituissa tapauk-
sissa ylimääräistä porrashuoneeseen liittyvää tilaa ei kuitenkaan ole. 
Vastaavasti yhtä hyvä ratkaisu arvokkaan porrashuoneen kannalta on 
silloin tilan ottaminen asunnoista. Tämä edellyttää tietysti asukkaiden 
myönteistä suhtautumista. Ratkaisu vaatii riittävien aputilojen olemas-
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saoloa asunnoissa. Monet Kruununhaan asunnot ovatkin suuria. Niissä 
voi myös olla pääsisäänkäynnin lisäksi keittiösisäänkäynti, jonka yhtey-
teen hissi voitaisiin rakentaa. 

Joissain tapauksissa hissi voidaan sijoittaa kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävän porrashuoneen sijasta talon toisen, vähemmän arvokkaan por-
rashuoneen yhteyteen, yleensä sivu- tai keittiöporrashuoneeseen. 

Tässä selvityksessä täyden esteettömyyden saavuttamista ei edellytet-
ty vaan pidettiin riittävänä ratkaisuja, joissa joitakin porrasaskelmia jäisi 
noustavaksi. Näin on tapauksissa, kun hissillä päästään kerrosten väli-
tasolle ja asuntoihin joudutaan nousemaan puoli kerrosta. Toisaalta 
monissa kruununhakalaisissa taloissa on jo lähtökohtaisesti ratkaise-
mattomia tasoeroja. Usein rakennukseen sisään tultaessa on noustava 
korkeatkin portaat, jotta päästään mahdolliselle ensimmäiselle hissi-
tasanteelle. Vaikka täysin esteetön hissivaihtoehto ei olisikaan mahdol-
linen eikä siten palvelisi vaikeimmin liikuntarajoitteisia henkilöitä, hel-
pottaisi sellainen kuitenkin useimpien asukkaiden elämää.

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät asuinkerrostalot ja samalla parantaa niiden esteettömyyttä. 
Tavoitteena on osoittaa mahdollisuudet hissien rakentamiseen siten, 
että arvokkaat porrashuoneet voidaan säilyttää. 

Kaupunginhallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti hissien raken-
taminen porraskäynteihin sallitaan, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdol-
lisimman hyvin ympäristöönsä.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos perustuu kaupunginhallituksen 10.1.2011 teke-
mään päätökseen, jolla hissien rakentaminen sallitaan porraskäyntei-
hin, mikäli se on teknisesti mahdollista. Hissit on toteutettavaa raken-
nusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöön-
sä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan. Kyseessä on 
pieni määrä kaikkein arvokkaimpia, kulttuurihistoriallisesti merkittävään 
alueeseen kuuluvia rakennuksia yhdeksän kruununhakalaista kerrosta-
loa.  Rakennuksissa on yhteensä 28 kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
porrashuonetta, jotka luetellaan kaavakartassa.

Kaava mahdollistaa hissin rakentamisen kaikkiin porrashuoneisiin kau-
punginhallituksen päätöksen edellyttämällä tavalla. 
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Myös rungon ulkopuoliset tai asuin- tai aputiloihin rakennettavat hissit 
sallitaan, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden porrashuoneiden ar-
vot voidaan säilyttää. 

Erityisen laadukkaiden sisäpihojen yhteyteen hissin rakentamista ei 
sallita. 

Kaavassa ei esitetä hissille tarkkaa sijaintikohtaa, vaan se ratkaistaan 
jatkosuunnittelun yhteydessä kunkin yksittäisen hankkeen kohdalla 
erikseen.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Tontit ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tonteilla 11/6, 14/6, 16/9, 
19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 on merkintä e, jonka mukaan rakennusalalla 
saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja 
kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa 
silloin, kun käynti tällaiseen huoneistoon on järjestetty suoraan kadulta. 
Mikäli erityiset syyt sitä vaativat, saa sosiaalisia palveluja sijoittaa myös 
muihin kuin ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, kuitenkin kor-
keintaan 20 % tontin sallitusta kerrosalasta. 

Rakennusten ullakoille saa rakentaa sallitun kerrosalan lisäksi 100 m2 
talon omaan käyttöön tulevaa saunatilaa. Kaavaehdotuksessa ei anne-
ta määräyksiä ullakkotilojen asuinkäyttöön ottamisesta, sillä sitä koske-
vat periaatteet on määritelty ullakkorakentamisen alueellisessa poik-
keamispäätöksessä. Sen mukaan Kruununhaassa voidaan ullakoita ot-
taa asuinkäyttöön avaamalla uusia ikkuna-aukkoja merelle avautuvaa 
katunäkymää lukuun ottamatta niin katu- kuin sisäjulkisivujen puolelle. 
Katunäkymien sekä erityisesti aukioiden ja puistojen reunustoiden sa-
moin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kohdalla tulee 
käyttää erityistä harkintaa. 

Mikäli tontin rajalla olevan rakennuksen seinä ei rajaudu naapuritontin 
rajalla olevaan rakennuksen seinään, voidaan siihen avata ikkunoita, 
mikäli se ei heikennä rakennuksen rakennustaiteellista tai kaupunkiku-
vallista arvoa.

Kerrosala määritellään toteutuneen mukaisesti.

Suojelukohteet (sr-1)

Kaikkia tonteilla olevia rakennuksia koskee määräys sr-1, jonka mu-
kaan ne ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaita. Rakennuksia tai niiden osaa ei saa purkaa eikä niissä 
saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. 
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Mikäli rakennuksissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee 
ne korjaus- ja muutostöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuk-
sen mukaisiksi. 

Rakennusten julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksi-
tyiskohdat materiaaleineen ja väreineen sekä alkuperäiset arvokkaat 
piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee olla korjaustöiden lähtökohta-
na. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tu-
lee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Arvokkaita porrashuoneita ovat:

tontilla 11/6, porrashuoneet A, B, C ja D

tontilla 14/6, porrashuoneet A, B ja X

tontilla 14/12, porrashuoneet B, C, ja D

tontilla 15/4, porrashuoneet A, B, F ja G

tontilla 16/9, porrashuone A

tontilla 19/2, porrashuoneet A, B ja C

tontilla 21/1, porrashuoneet A ja B

tontilla 22/6, porrashuoneet A, B, C, D, E, F ja G

tontilla 23/10, porrashuone A.

Korjaustöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, että arvokkaiden 
porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäi-
set tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, si-
säovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja 
väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syis-
tä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Hissien rakentaminen

Hissin saa rakentaa porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti mahdollis-
ta. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mah-
dollisimman hyvin ympäristöönsä.

Hissin saa rakentaa kerrosalan lisäksi rakennuksen rungon 
ulkopuolelle sisäpihan puolelle tai porrashuoneen viereiseen asuin- tai 
aputilaan. Poikkeuksena edellä olevaan hissiä ei saa rakentaa rungon 
ulkopuolelle tontilla 11/6 eikä tontilla 15/4 lukuun ottamatta G-porrasta, 
jonka yhteydessä hissikuilu voi maantasokerroksessa sijoittua osittain 
rakennuksen rungon ulkopuolelle. Kyseisillä tonteilla sijaitsevien 
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rakennusten sisäpihajulkisivut ovat arkkitehtonisesti siinä määrin 
laadukkaita ja hyvin alkuperäisasussaan säilyneitä, ettei hissin 
rakentamista pihalle voida sallia. 

Hissiä varten saa tehdä uuden, arkkitehtuurin ominaispiirteisiin hyvin 
soveltuvan oven

Olemassa olevien hissien kunnostustyöt tulee tehdä porrashuoneiden 
historialliset arvot ja arkkitehtuurin ominaispiirteet säilyttäen tai palaut-
taen. Muissa kuin arvokkaiksi luokitelluissa porrashuoneissa hissin saa 
rakentaa edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi myös porrashuoneti-
laan sen ominaispiirteet huomioon ottaen.

Kaupunginhallituksen 10.1.2011 tekemän päätöksen mukaisesti ase-
makaavaehdotuksen määräyksiä on muutettu seuraavasti:

Määräys:

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa 
porrashuoneissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai arvokkaiden 
porrashuoneiden historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä.

on korvattu määräyksellä:

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä.

Määräys:

Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa porrashuoneissa on 
aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne korjaus- ja 
muutostöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.

on korvattu määräyksellä:

Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee 
ne korjaus- ja muutostöiden yhteydessä palauttaa 
alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.

Määräys:

Rakennuksen alkuperäiset tai niihin verrattavat rakenteet, julkisivut, 
vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, parvekkeet ja yksityiskohdat 
materiaaleineen ja väreineen sekä alkuperäiset arvokkaat 
piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee olla korjaustöiden 
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lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
Suojelumääräys ei koske huoneistojen sisätiloja.

on korvattu määräyksellä:

Rakennuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, parvekkeet ja 
yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen sekä alkuperäiset 
arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee olla korjaustöiden 
lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
Suojelumääräys ei koske huoneistojen sisätiloja.

Määräys:

Arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt 
sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat 
materiaaleineen ja väreineen tulee säilyttää, minkä tulee olla 
korjaustöidenlähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista 
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

on korvattu määräyksellä:

Korjaustöiden lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla, että arvokkaiden 
porrashuoneiden tilasarjat, rakenteet ja porrassyöksyt sekä 
alkuperäiset tai niihin verrattavat porraskaiteet, lattia-, seinä- ja 
kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, valaisimet ja muut yksityiskohdat 
materiaaleineen ja väreineen säilytetään. Mikäli rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Määräys

Arvokkaaseen porrashuoneeseen ei saa sijoittaa uutta hissiä vaan se 
on sijoitettava näistä asemakaavamääräyksistä ilmenevin tavoin.

on korvattu määräyksellä:

Hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se on teknisesti 
mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti siten, että ne 
sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Poistetut määräykset:

 Hissiä ei saa rakentaa tontilla 15/4 porrashuoneeseen B tai sen 
yhteyteen eikä tontilla 19/2 porrashuoneisiin B ja C tai niiden 
yhteyteen.
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Tämä kaikkein arvokkaimmiksi inventoinnissa todettuja, kokonaistaide-
teoksiksi luokiteltuja porrashuoneita koskeva määräys on poistettu, 
koska se on ristiriidassa kaupunginhallituksen 10.1.2011 tekemän pää-
töksen kanssa.

Näillä tonteilla hissin saa rakentaa rakennuksiin muualle.

Pihat

Piha-alue on kunnostettava leikki- ja ulko-oleskelualueiksi ympäristöön 
sopivia materiaaleja ja istutuksia käyttäen. Jäteastiat tulee sijoittaa 
rakennusrungon sisään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee 
jäteastioille rakentaa ympäristöön sopiva katos tai aitaus.

Maanalaiset tilat ja autopaikat

Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihalle. Ne saa sijoittaa rakennusten kella-
rikerroksiin, autotalleihin ja maanalaisiin pysäköintitiloihin. Maanalaisen 
pysäköintitilan kattotaso on rakennettava ja istutettava osaksi pihako-
konaisuutta. Maanalaisten autosäilytyspaikkojen poistoilmaa ei saa joh-
taa pihamaalle.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja historialliset 
arvot sekä antaa edellytykset saavutettavuuden parantamiseen.

Asemakaavan muutos sallii hissin rakentamisen kaikkiin porrashuonei-
siin, mikäli se teknisesti on mahdollista. Tämä ratkaisu alentaa kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaitten porrashuoneitten arvoa. 

Asemakaavassa esitetään mahdollisuudet hissien rakentamiseen myös 
niin, että porrashuoneitten arvot voidaan säilyttää.

Suunnitteluvaiheet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 22.12.2008). Vireilletulosta ilmoitettiin myös 
vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita 
esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.1.2009. 
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Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä viraston internetsivuilla ja kaupunkisuunnitteluvirastossa 
ensin 6.–22.5.2009, jonka jälkeen nähtävilläoloaikaa jatkettiin 
asukkaiden pyynnöstä 10.6.2009 saakka. Luonnosta koskevat 
asukastilaisuudet, joihin kuhunkin kutsuttiin kolme taloyhtiötä, 
järjestettiin 11., 12. ja 13.5.2009.

Porrashuoneita koskevan inventoinnin, hissiselvityksen sekä asema-
kaavan muutoksen laadinnan aikana on vuorovaikutukseen panostettu 
paljon. Inventointityön (2003) alkamisesta informoitiin ja työn valmistut-
tua tuloksista tiedotettiin taloyhtiöille. Inventoinnin pohjalta tehtiin myös 
suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen lehtinen, jossa kerrottiin porras-
huoneiden arvoista. Hissien rakentamista koskevasta selvityksestä 
(2008) lähetettiin samoin tiedotuskirje taloyhtiöille. Kaavahankkeen 
käynnistyessä pidetyssä yleisötilaisuudessa (tammikuu 2009) kerrottiin 
kaavan tavoitteista ja esiteltiin siihen liittyviä selvityksiä. Tammikuun ti-
laisuuden jälkeen kaavan laatijat tapasivat vielä erikseen kunkin taloyh-
tiön edustajia ja kuulivat yksityiskohtaisemmin heidän näkemyksiään. 
Kaavamuutoksen luonnosvaiheessa talojen asukkaille järjestettyyn 
kolmeen tilaisuuteen (toukokuu 2009) kutsuttiin kuhunkin kerrallaan ne 
taloyhtiöt, joihin oli löydetty samankaltainen esimerkki hissiratkaisusta. 

Asukkaiden kannanotot ovat jakautuneet varsin tasaisesti kulttuurihisto-
riallisia arvoja puolustaviin ja hissien rakentamista ajaviin. Asukastilai-
suuksissa ja taloyhtiöiden edustajien tapaamisissa esiin tulleita 
seikkoja on punnittu tarkoin kaavaehdotusta laadittaessa. 

Viranomaisyhteistyö

Työn aikaisemmassa vaiheessa 2003–2010 kaavaehdotusta on valmis-
teltu yhteistyössä kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston 
kanssa.

Asemakaavan muutosluonnosta ja -ehdotusta nro 11944 koskeva mielipiteet, 
muistutukset ja kannanotot

Kaavamuutoksen aikaisempaan valmisteluun liittyen on asemakaava-
osastolle saapunut kirjeitse 20 mielipidettä, joista 5 koski osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa ja 15 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Julkisen nähtävilläolon (22.1.–22.2.2010) yhteydessä ehdotuksesta jä-
tettiin 15 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella lähetettiin 4 
kirjettä, josta yksi on otsikoitu oikaisuvaatimukseksi.

Muistutuksissa vaadittiin, että kaupunkisuunnittelulautakunnan kaava-
ehdotusta koskeva päätös kumotaan. Muistuttajat vaativat myös, että 
Kruununhaan eräitä kortteleita koskevat rakennus- ja toimenpidekiellot 
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kumotaan ja lakkautetaan heti. Useissa muistutuksissa esitettiin, ettei 
sisätilojen asemakaavalliselle suojelulle ole laillisia perusteita ja että 
kaavaehdotus heikentää huoneistojen arvoja. Kaavasta aiheutuvat hai-
tat tulisi korvata taloyhtiöille. Kaavan laadinnassa ei ole otettu huomi-
oon asukkaiden mielipiteitä. Selvitykset, joiden pohjalta kaavaehdotus 
on laadittu, ovat puutteellisia ja perustuvat subjektiivisiin näkemyksiin. 
Muistutuksissa pidettiin hissien sijoittamista asuntovyöhykkeelle epä-
realistisena tavoitteena, myöskään pihojen turmeleminen hisseillä ei 
ole tarkoituksenmukaista. Monissa muistutuksissa todettiin myös, että 
kaavaehdotus vaikeuttaa kiinteistöjen korjaamista ja vaatimukset alku-
peräistoteutuksen palauttamisesta ovat kohtuuttomia, huoneistojen si-
sätiloja koskeva suojelumääräys ei ole hyväksyttävissä. Muistutuksissa 
todettiin myös, että kaavaehdotus loukkaa alueen asukkaiden yhden-
vertaisuutta ja että se on kaupungin kehittämisstrategian ja muiden 
kaupungin tavoitteiden vastainen. Lisäksi tuotiin esiin muun muassa pi-
hojen järjestelyä koskevia näkökohtia. Toisaalta muistutuksissa myös 
todettiin, että kaavaehdotus on maankäyttöä ja rakentamista koskevien 
säädösten mukainen ja sovittaa hyvin yhteen eri tavoitteet ja arvot ja 
että kaavaehdotusta on valmisteltu avoimesti ja hyvää hallintotapaa 
noudattaen. 

Muistutusten johdosta suojelumääräykseen sr-1 lisättiin väärinkäsitys-
ten välttämiseksi lause: "Suojelumääräys ei koske huoneistojen sisäti-
loja."

Kirjeissä esitettiin edellä mainittujen näkökohtien lisäksi, että rakennus-
kielto romuttaa taloyhtiön suunnitelman rahoittaa kiinteistön korjauksia 
ullakkorakentamisella.

Oikaisuvaatimukseksi otsikoituun kirjeeseen on vastattu aiemmin. Kau-
punkisuunnittelulautakunta totesi (25.2.2010), että kuntalain 91 §:n mu-
kaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei 
saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta päätti siten jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen.

Ehdotuksesta antoivat lausunnon kaupunginmuseo, kiinteistölautakun-
ta, pelastuslautakunta, rakennuslautakunta sekä Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lausunnoissa puollettiin 
asemakaavan muutosehdotusta ja pidettiin sitä huolellisesti laadittuna. 
Lisäksi esitettiin paloturvallisuusnäkökohtiin liittyviä lisäyksiä 
kaavamääräyksiin. Yhdessä lausunnossa pidettiin ongelmallisena, että 
suojelutavoitteilla puututaan merkittävästi mahdollisuuksiin lisätä 
asuinrakennusten esteetöntä kulkua ja että mikäli kaavaratkaisuun 
päädyttäisiin, pitäisi selvittää suojelusta aiheutuvien lisäkustannusten 
korvaamista.
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Lausuntojen johdosta tontin rajalla olevan rakennuksen seinää koske-
vaan määräykseen on lisätty, ettei ikkunoiden avaaminen siihen saa 
heikentää myöskään paloturvallisuustasoa.

./.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmistelu

Asemakaavan muutosehdotus nro 12060 on valmisteltu kaupunginhalli-
tuksen 10.1.2011 tekemän palautuspäätöksen mukaisesti. Ehdotusta ei 
ole valmisteluvaiheessa asetettu mielipiteitä varten nähtäväksi. Aiem-
min esitetyt mielipiteet, tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot on 
otettu ehdotuksen valmistelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Tilastotiedot

Voimassa oleva asemakaava

Käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialue (AK), pinta-ala 9965 m2 
ja kerrosala 24295 k-m2 ja ei määriteltyä käyttötarkoitusta (kerrosala 
on merkitty kiinteistöviraston arvion mukaan) pinta-ala 1333 m2 ja 
kerrosala 3199 k-m2 eli pinta-ala yhteensä 11298 ja kerrosala 27494 k-
m2.  

Asemakaavan muutosehdotus

Käyttötarkoitus asuinkerrostalojen korttelialue (AK), pinta-ala 11298 m2 
ja kerrosala 38195 k-m2. 

Jatkotoimenpiteet 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon ja 
Museoviraston sekä muut mahdollisesti tarvittavat lausunnot.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen asettaman tavoitteen 
mukaisesti hissien rakentaminen porraskäynteihin sallitaan, mikäli se 
on teknisesti mahdollista. 
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Tekninen este hissien rakentamiselle porraskäytävään on vain yhdessä 
kohteessa. Asunto-osakeyhtiö Solmussa (Liisankatu 17, tontti 22/6) on 
yksi porrashuone (c), jossa kolmen kerroksen asuinhuoneistot 
sijaitsevat kahden kerroksen korkuisen salitilan (entinen 
elokuvateatteri, nykyinen Ristin kilta) yläpuolella. Asiantuntijan 
(Helander) selvityksen mukaan niihin ei saada järjestetyksi 
hissiyhteyttä. Yhteensä kolme asuntoa jäisi siis tässä talossa ilman 
hissiä rakennuksen ominaisuuksien (teknisten syiden) takia. 

Kaavaehdotuksen mukaan korjaustöiden lähtökohtana tulee kuitenkin 
ensisijaisesti olla, että arvokkaiden porrashuoneiden tilasarjat, 
rakenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat 
porraskaiteet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja ikkunat, 
valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen 
säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen kehotuksen mukaan hissit on lisäksi toteutettava 
rakennusteknisesti siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin 
ympäristöönsä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei kuitenkaan hyväksynyt 
kaupunginhallituksen kehotuksen mukaan laadittua esityslistalta 
ilmenevää kaavaehdotusta vaan palautti sen uudelleen valmisteltavaksi 
"niin, että hissien rakentaminen on aina mahdollista. Hissit tulee 
lähtökohtaisesti rakentaa niin, että arvokkaiden porrashuoneiden arvot 
säilyisivät. Niissä tapauksissa, joissa ainoa esitetty vaihtoehto on ollut 
hissin vaatiman tilan ottaminen asunnoista, mahdollistetaan hissin 
toteuttaminen myös porrashuoneeseen taloyhtiön yhteisiin tiloihin tai 
rungon ulkopuolisena rakenteena." 

Päätös syntyi äänin 5 (Holopainen, Villanen, Erra, Puura, Soininvaara) 
- 3 (Johansson, Männistö, Palmroth-Leino). Varajäsen Simik oli poissa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti ottaa asian 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja nyt esityslistalta ilmenevä esitys 
on kaupunkisuunnitteluviraston lautakunnalle esittämän mukainen eli 
kaupunginhallituksen edellyttämä. 

Esittelijä toteaa, että kaavoitusprosessi on ollut monivaiheinen ja eri 
äänestysten ja ehdotettujen kaavamääräysten tulkinta on vaikeaa. 
Tarkoitus kuitenkin on, että porraskäytäviin on aina sallittava hissin 
rakentaminen. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy päätösehdotuksen, 
asemakaava asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat 
lausunnot.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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