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Lausunto kaavaehdotuksesta, asemakaava, Helsinki, Länsi-Käpylä, nro 12350

Asemakaavan muutos koskee Länsi-Käpylän puutaloaluetta, joka
sijaitsee pääradan varrella Käpylässä Koskelantien, Mäkelänkadun ja
Louhenpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu turvaa alueen
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä kaupunkikuvallisesti
arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen ja mahdollistaa
alueen arvoihin sopivan täydennysrakentamisen.

Kaavaehdotus nro 11530 esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
27.4.2006. Kaupunginhallitus palautti asemakaavan muutoksen
valmisteluun 9.6.2008 siten, että rakennussuojelun ja rakennusten
maltillisen laajentamisen tai lisärakentamisen välinen ristiriita olisi
vähäisempi. Samalla edellytettiin rakentamistapaohjeiden tekemistä
alueelle.

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo, RKY 2009).
Alueen rakennuskanta ympäristöineen on pääosin melko hyvin säilynyt.

Tavoitteena on suojella Länsi-Käpylän alueen rakennukset, pihat ja
puistot osana Käpylän puutaloalueiden arvokasta kokonaisuutta sekä
mahdollistaa ympäristön arvot huomioon ottava lisärakentaminen
alueella. Suojelumerkityille asuinrakennuksille ei ole kaavaan merkitty
rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä. Asuintilojen tulee
ensisijaisesti laajentua olemassa olevan rakennusvolyymin sisällä
kellarin ja ullakon tiloja hyödyntäen. Lisäksi erillispientaloihin voi
rakentaa uuden kuistin. Alueen lisärakentaminen kohdentuu pääasiassa
entistä suurempiin talousrakennuksiin, joihin voi rakentaa myös
asumista. Tämä mahdollistaa esimerkiksi usean sukupolven asumisen
samassa pihapiirissä. Lisäksi pienimmille, pohjapinta-alaltaan alle 100
k-m2 kokoisille asuinrakennuksille on osoitettu rakennetun ympäristön
erityiset arvot huomioon ottava lisärakentamismahdollisuus.

Uutta asuinkerrosalaa voidaan rakentaa noin 5 500 k-m2. Uusia
talousrakennuksen rakennusalalle rakennettavia pieniä asuntoja voi
alueelle rakentua noin 110 kappaletta. Alueiden käyttö ja luonne eivät
oleellisesti kaavan myötä muutu.
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Alueen rakennushistoria on selvitetty tarkoin ja siihen kytkeytyvät
merkitykset ja arvot on tunnistettu sekä turvattu ansiokkaasti.

Kattavat ja selkeästi laaditut korjauskortit täydentävät
suojelutavoitteiden toteutumista ja edesauttavat oikeanlaisten
korjausmenetelmien noudattamista.

Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

Asiakirja on ratkaistu sähköisesti.

Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa hoitaa Brita Dahlqvist-Solin, puh.
0400 291 642

TIEDOKSI Henrik Wager

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
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