
Helsingin kaupunki Esityslista 33/2022 1 (2)
Kaupunginhallitus

Asia/37
19.9.2022

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 26.8.2022

HEL 2022-008608 T 10 03 10

Uudenmaan ELY-keskus on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi 
Kaartin maneesin suojelemisen rakennusperinnön suojelemisesta an-
netun lain (rakennusperintölaki) perusteella. Rakennus on suojeltu 
18.9.1980 annetulla valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien 
kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun 
asetuksen (278/1965) nojalla. ELY-keskus varaa hallintolain (434/2003) 
34 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa rakennusperintölain 7 
§:n 1 momentissa tarkoitetuille asianosaisille tilaisuuden lausunnon an-
tamiseen rakennussuojeluesityksestä.

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon - Keski-Uudenmaan 
alueellisen vastuumuseon välisen työnjaon mukaisesti Museovirasto 
toimii vastuuviranomaisena rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla suojeltaviksi esitetyissä kohteissa. Museovirasto on käsitel-
lyt Kaartin maneesin suojelemista koskevan asian erityisistunnossaan 
21.6.2022 ja antanut asiassa lausunnon, johon on kirjattu kohteen kult-
tuurihistorialliset arvot ja ehdottaa kohteelle suojelumääräyksiä. Helsin-
gin kaupunginmuseo ei lausu asiassa.

Lisätiedot
Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 415

HEL 2022-008608 T 10 03 10

Hankenumero 5264_220

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta piti Kaartin maneesin suojeluesitystä pe-
rusteltuna ja katsoi, että rakennuksen suojeleminen rakennusperintö-
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lain nojalla turvaa kohteen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset 
arvot. Suojelu on vireillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteiden 
mukaista eikä haittaa kaavoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että Museoviraston esitys suoje-
lun kohdentamiseksi ja tavoitteiksi on alkuperäisen maneesirakennuk-
sen osalta perusteltu ja kattava, eikä kaupunkiympäristölautakunnalla 
ole siihen huomautettavaa. Sen sijaan 1950-luvun laajennusosan tai 
sen katujulkisivun suojelu rakennusperintölailla rajoittaa mahdollisuuk-
sia kohteen tulevalle käytölle. Kaupunkiympäristölautakunnan näke-
myksen mukaan 1950-luvun laajennuksen osalta suojelun tarve ja suo-
jelun kohdentuminen on tarkoituksenmukaisinta tutkia asemakaavoi-
tuksen yhteydessä yhteistyössä Museoviraston kanssa siinä vaihees-
sa, kun Kaartin maneesin tulevasta käytöstä on enemmän tietoa ja tar-
kempia suunnitelmia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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