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HAAGAN KULTAREUNA-ALUE JA YMPÄRISTÖ
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagan ns. Kultareuna-aluetta eli Kangaspellon ja Ruu-
sutarhan osa-alueita. Alueeseen kuuluvat asuinkerrostalo- ja rivitalotontit Hellemäenpolun,
Vanhan viertotien, Ansaritien, Vihdintien, Kangaspellontien, Lapinmäentien, Ruusutarhantien
ja Korppaantien varrella kortteleissa 29061 29063, 29065 29069, 29071 29073 ja 29075.
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Nykytilanne

Kultareuna-alue käsittää 1950 70-luvuilla
rakennetut asuinkorttelit, joista pääosa on
rakennettu vuonna 1959 arkkitehti Eino
Tuompon suunnittelemina alun perin va-
kuutusyhtiö Pohjolan henkilökunnan
asunnoiksi.

Alue on yhtenäinen asuntoalue. Raken-
nukset ovat 4-kerroksisia kerrostaloja ja
2-kerroksisia rivitaloja, joiden julkisivuma-
teriaali on puhtaaksimuurattu punatiili, ka-
tot ovat kuparipellillä verhottuja ns. kak-
soispulpettikattoja ja sokkelit luonnonki-
veä.

Arkkitehti Eino Tuompon suunnittelemien
asuintalojen ympärille on samaan aikaan
rakennettu useita muiden arkkitehtien
suunnittelemia samantyyppisiä asuinker-
rostaloja ja rivitaloja. Tontilla 29062/5 on
ennen vuotta 1952 rakennettu asuinra-
kennus.

Alue on säilynyt lähes alkuperäisessä
asussaan. 2000-luvun alussa alueen
omistussuhteet ovat muuttuneet, ja kiin-
teistöt joutuneet eri omistajille, joilla on
erilaiset tarpeet. Rakennukset ovat myös
tulleet peruskorjausikään. Alueen suoje-
luarvojen säilyttäminen on olennaista ny-
kytilanteessa.

Mitä alueelle suunnitellaan

Kultareuna-alueen arvokkaat rakennukset
ja ympäristöt on tarkoitus suojella asema-
kaavalla.

Samalla selvitetään mahdollisuuksia täy-
dennysrakentamiseen. Tontinomistaja on
esittänyt mm. irtisanotun päiväkoti La-
pinmäen tontille 29068/5 ja Ansaritielle
uusia asuinkerrostaloja.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille asunto-
osakeyhtiöiden Helsingin Ansaritie 1 ja 3,
Vanha viertotie 6 ja 8 (tontit 29065/2, 3, 8
ja 9) ja kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Kangaspellontie 6 (tontti 29068/5) yhtei-
sestä kaavamuutoshakemuksesta sekä
kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa kadut ja puis-
toalueet. Korttelialueet ovat yksityisomis-
tuksessa lukuunottamatta 7 asuntotonttia,
jotka ovat kaupungin omistuksessa ja
vuokrattu yksityisille taloyhtiöille.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa alue on osoitettu
kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, joka
on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävä alue. Aluetta kehitetään siten, että
alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.
Alueen eteläosalle on merkitty moottori-
kadun maanalainen osuus.

Alueella on voimassa useita asemakaa-
voja 1950 1980-luvuilta. Voimassa ole-
vissa asemakaavoissa merkinnät vaihte-
levat suuresti, ja asemakaavat ovat van-
hentuneita.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Alue on rakennuskiellossa asemakaavan
muutosta varten kaupunginhallituksen
päätöksellä (388 § 19.3.2007) 25.4.2009
saakka.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
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kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaes-
sa) muut asiantuntijat arvioivat kaavan
toteuttamisen vaikutuksia maisemaan,
kaupunkikuvaan, liikenteeseen, yhdys-
kuntarakenteeseen ja -talouteen kaavan
valmistelun yhteydessä.

Suunnittelun edetessä selvitetään muut
mahdollisesti esille tulevat vaikutukset.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 6.6.2008.

Keskustelutilaisuus on 20.5.2008 klo
18 20 lasten päiväkoti Lapinmäessä,
Kangaspellontie 6. Kaavan valmistelija on
paikalla tavattavissa klo 17 lähtien ja
kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuk-
sen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 19.5. 6.6.2008:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 4. krs
 Etelä-Haagan kirjastossa, Isonnevan-

tie 16 b
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt!").

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan talvella
2008 2009. Kaavaluonnos ja muu val-
misteluaineisto asetetaan esille kaupun-
kisuunnitteluvirastoon. Osallisilla on mah-
dollisuus esittää mielipiteensä ja asiasta
järjestetään keskustelutilaisuus. Viran-

omais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle arviolta
syksyllä 2009.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä syksyllä 2010.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Pro Haaga ry., Helsingin Yrittäjät
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kaupunginmuseo, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviras-
ton tonttiosasto, ympäristökeskus, ra-
kennusvalvontavirasto, sosiaalivirasto
sekä Helsingin Vesi ja Helsingin
Energia.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto- ja kiinteistö-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
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tavan tiedon osakkaille, asukkaille ja
kiinteistössä toimiville yrityksille)

 Helsingin Uutiset -lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä

nyt)
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta näh-
tävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, jo-
ka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huf-
vudstadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa
sekä viraston Internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelevat

arkkitehti Päivi Sarmaja
puhelin 310 37279
sähköposti paivi.sarmaja(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Pirjo Koivunen
puhelin 310 37128
sähköposti pirjo.koivunen(a)hel.fi
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Muistio Etelä-Haagan Kultareunan alueen suojeltavista rakennuksista

Helsingin kaupunginmuseo on yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston
asiantuntijoiden kanssa arvioinut Etelä-Haagan nk. Kultareunan ase-
makaavoitettavan alueen rakennukset ja arvottanut niistä suojeltaviksi
esitettävät. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ollut Kultareu-
nan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan ja yhte-
näisen kokonaisuuden suojelu Etelä-Haagassa. Lähtökohtana oli suo-
jella Pohjola-yhtiön rakennuttama ja arkkitehti Eino Tuompon suunnitte-
lema asuinkerrostaloalue, joka rakennettiin yhtiön työntekijöiden vuok-
ra-asuntoalueeksi. Alue valmistui 1960-luvun puoliväliin mennessä.
Pohjola-yhtiön pääkonttori valmistui Lapinmäentie 1:een vuonna 1968.
Valmistumista edelsi arkkitehtikilpailu, jonka voitti Heikki Castrénin ark-
kitehtitoimisto.

Alueelle rakennettiin parikymmentä erikokoista lamelli-, piste- ja rivita-
loa. Kerrostaloihin rakennettiin pääasiassa 1-3 huoneen asuntoja ja ri-
vitalot varattiin suurille perheasunnoille. Rakennukset ovat laadukkaita
niin suunnittelultaan kuin rakennusmateriaaleiltaankin. Kultareunan
alueella rakennukset ovat perusolemukseltaan hyvin samankaltaisia ja
niiden arkkitehtuuri on selkeää. Rakennukset ovat tiilirunkoisia, niissä
on puhtaaksimuuratut julkisivut ja kuparipellitetyt katot. Myös puuikku-
nat karmeineen ovat kuparipellillä päällystetyt. Aluetta on pidetty yhte-
nä ajankohtansa parhaimmista ja Eino Tuompon päätyönä. Alue esitel-
tiin heti valmistumisensa jälkeen Arkkitehti-lehdessä (10 11/1964). Rei-
lu 50 vuotta alueen valmistumisen jälkeen arvioiden rakennukset ovat
säilyttäneet hyvin ominaispiirteensä, ja alue on arvostettu.

Koska alue rakennettiin kokonaisuutena, voitiin myös piha-alueet
suunnitella yhtenäisiksi. Piha-alueet suunnitteli pääsääntöisesti arkki-
tehti Tuompo, mutta suunnitelman toteuttamiseen saatiin apua Wardin
entiseltä ylipuutarhurilta A. Smoskyltä. Vanhan Viertotie 12 14 pihan
suunnittelusta vastasi puutarha-arkkitehti Jussi Jännes.

Pääsääntöisesti alueella esitetään suojeltaviksi Tuompon suunnittele-
mat, 1960-luvulla valmistuneet asuinkerrostalot. Muutama muukin ra-
kennus on haluttu suojella, mm. Vanha viertotie 12-14, koska on nähty
sen täydentävän Tuompon suunnittelemaa aluetta. Myös kolmen 1950-
luvulla valmistuneen rakennuksen kokonaisuus Vanha viertotie 13,15 ja
17 haluttiin suojella lähinnä kaupunkikuvallisin perustein. Yksittäisiä
1950-luvun taloja ei suojella, koska niillä ei ole katsottu olevan sellaisia
erityisiä arvoja, joiden vuoksi ne tulisi tämän asemakaavan muutoksen
yhteydessä suojella. Osa taloista on myös muuttunut julkisivuiltaan ja
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ominaispiirteet ovat pitkälti hävinneet. Myöskään arkkitehti Toivo Kor-
hosen suunnittelemaa kohdetta Kangaspellontie 7 ei esitetä suojelta-
vaksi, koska sen ei nähty liittyvän suojeltavaan aluekokonaisuuteen.
Sen sijaan Kultareunan kokonaisuuteen kuuluu arkkitehti Eino Tuom-
pon suunnittelema päiväkoti osoitteessa Kangaspellontie 6, joka val-
mistui vuonna 1970. Rakennukselle ei esitetä suojelua, koska se ei yl-
lä laadullisesti aivan samalle tasolle Kultareunan asuinkerrostalojen
kanssa, mutta myös siksi, että rakennuksen kunnosta tai tulevaisuu-
desta ei ole tietoa.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaat rakennukset:

kortteli 29062
Korppaantie 2 (Sigurd Johansson, 1940) sr-3, arvo: Haagan kauppalan
aikainen rakennus, erityisesti (paikallis)historiallista arvoa
Korppaantie 8 (Eino Tuompo, 1959) sr-2
Ruusutarhantie 7 (Eino Tuompo, 1959) sr-2

kortteli 29063
Ruusutarhantie 2 (Eino Tuompo, 1961) sr-2
Ruusutarhantie 4 (Eino Tuompo, 1959) sr-2

kortteli 29065
Ansaritie 1a (Eino Tuompo, 1959) sr-2
Ansaritie 1b (Eino Tuompo, 1959) sr-2
Ansaritie 3 (Eino Tuompo, 1960) sr-2
Vanha viertotie 2 (Eino Tuompo, 1960) sr-2
Vanha viertotie 4 (Eino Tuompo, 1959) sr-2
Vanha viertotie 6 (Eino Tuompo, 1959) sr-2
Vanha viertotie 8 (Eino Tuompo, 1959) sr-2

kortteli 29066
Ansaritie 2-4 (Eino Tuompo, 1960) sr-2

kortteli 29067
Kangaspellontie 4 (Eino Tuompo, 1960) sr-2

kortteli 29068
Kangaspellontie 8 (Eino Tuompo, 1970) sr-2

kortteli 29069
Vanha viertotie 10 (Eino Tuompo, 1958) sr-2
Vanha viertotie 12 14 (Reino Österman, 1964) sr-2
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Vanha viertotie 16 (Eino Tuompo, 1964) sr-2
Vanha viertotie 18 (Eino Tuompo, 1963) sr-2
Kangaspellontie 1(Eino Tuompo, 1959) sr-2
Kangaspellontie 3 (Eino Tuompo, 1960) sr-2
Kangaspellontie 5 (Eino Tuompo, 1960) sr-2

kortteli 29071
Vanha viertotie 1 (Eino Tuompo, 1965) sr-2

kortteli 29073
Vanha viertotie 13 (Matti Lieto, 1958) sr-2
Vanha viertotie 15 (Matti Lieto, 1957) sr-2
Vanha viertotie 17 (Saara & Usko Tilanterä, 1959) sr-2
- kolmen 1950-luvulla valmistuneen asuinkerrostalon kokonaisuus, joil-
la on etenkin kaupunkikuvallista arvoa

kortteli 29075
Vihdintie 3-5 (Eino Tuompo, 1960) sr-2




















