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JOHDANTO 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on 25.10.-73 antanut Arkki
tehtitoimisto KSS Oyrlle Kumpulan suunnittelualueen maankäyttö
vaihtoehtoja koskevan selvitystehtävän. 

Tehtävän tarkoituksena on kaupunkikuvallisin, maisemallisin ja 
maaperästä johtuvin rakentamistaloudellisin perustein selvittää 
mikä kerrosalamäärä alueelle voidaan rakentaa. Selvitys tehdään 
erikseen 2 perusvaihtoehdolle - asunto- ja laitosrakentamiselle. 

Työ on suoritettu lokakuun -73 ja maaliskuun -74 välisenä aika
na. 

TOIMITUS J A TAITTO: 
REDAKTION OCH LAY-OUT: 

Lasse Jussila 
Ulla-Maija Juutilainen 
Pertti Hietamies 
Torsten Nygård 
Elina Virtala 

Selvitystyö on tehty KSV:n asemakaavaosastolla työnä n:o 2243. 
Työtä on ohjannut KSV:n eri osastojen välinen työryhmä; vp:n 
päätös n:o 695, 14.9.1973. 

Konsultit: 
Konsulttitoimistossa (KSS) ovat työhön osallistuneet arkkitehdit 
Esko Koivisto, Pekka Salminen, Juhan? Siivola ja Lasse Kojo. 

Lisäksi KSS:n alikonsultteina ovat toimineet seuraavat toimistot 
ja henkilöt: 

Geotek Oy, Kalevi Hytti (geotekniUinen suunnittelu) 
Plantest Oy , Rauno Majander (rakenne- ja kustannussuunnittelu) 
Maisemasuunnittelutoimisto T M - G , Taina Mäenpää-Gustavsen 
(maisemalliset lähtökohdat) 

KSV:n liikennesuunnitteluosaston toimeksiantona on alueen liiken
nesuunnittelua hoitanut ins.tsto Viatek Oy 

Suunnitteluyhteydet: 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Helsingin kaupungin vesilaitos 
Helsingin kaupungin sähkölaitos 
Helsingin kaupungin metrotoimisto 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, geotekn. toimisto 
Helsingin Puhelinyhdistys 
Helsingin Yliopiston suunnittelun neuvottelukunta (HYSN) 

Utredningen gjordes hösten -73 ooh våren -74 
på KSV:s stads-planeavdelning i samråd med kon
sulter och med bistånd av stadens verk ooh 
inrättning ar. 

RAPORTIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 

Raportin päätarkoitus on selvittää rakennusvolyymi selvitysalueella, 
sekä lisflksi tallettaa esille tullutta aineistoa jatkosuunnittelua var
ten. 

Toimitus on jakanut selvitysmateriaalin neljään osaan, jotka krono
logisesti vastaavat suunnitteluvaiheiden kulkua. Jotta tarvittavat a i 
hekohtaiset tiedot löydettäisiin helpommin, on myös laadittu tavan
mukainen sisällysluettelo.Kun kuitenkin samoja aiheita esiintyy eri 
luvuissa, on esim. kuvia käytetty useamman kerran luettavuuden hel 
pottamiseksi ja siksi luettelo on ainoastaan ohjeellinen. 

Ensimmäinen osa ( sivut 1-3 ) sisältää tietoja, joilla on historiallista 
ja suunnittelun kannalta mielenkiintoista merkitystä. Tällaista aineis
toa on myös sivuilla 4 -14 , jotka kuvaavat alueen nykytilannetta lä
hinnä kasvillisuuden ja puuston osalta. Puusuojeluohjeiden (Mm. 1973 ) 
mukaan olisi puuston hoitosuunnitelmat laadittava jo ennen varsinaista 
maankäyttösuunnittelua»'• 

Toinen osa , varsinainen "inventaario-osa" selvittää osa-alueiden luon
netta ja sisältää rakennustointia sikäli kuin sillä pn kaupunkikuvallista 
merkitystä (sivut 15- 34 ). Tähän osaan on myös sisällytetty tiettyä 
"ideointia" niin kuin maastokäynneillä, kokouksissa ja selvitystyössä on 
pujahtanut esille. 

Kolmas osa ( sivut 35- 50 ) on omalla tavallaan yhteenveto edellisistä 
luvuista muodostaen suunnittelun lopulliset lähtökohdat. Eri näkemyksiä 
kuvastuu luonnosvaihtoehdoissa sivuilla 4 0 - 4 1 . Tämän esisuunnittelun 
lopputuloksena on suositus rakentamisen sijoittamisesta ja rakentamis-
volyymistä (sivut 42-45 ). 

LAITOSRAKENTAMINEN 

Y 0,8 Y 1.1 Y 1,4 YHT. 
16.0 na 18ha 3,4ha 21,2ha 
127500 19400 47600 n.195O00 

Miljööanalyysia ja massoittelun periaatteita on kuitenkin kosketeltu a i 
noastaan luonnosmaisesti. 

Neljäs osa ( 51 - 61 ) koskettelee varsinaiseen rakentamiseen vaikuttavia 
seikkoja kuten perustamistapaa, kunnallistekniikkaa ja väestönsuojakysy-
mystä. Alustavasti on kiinnitetty huomiota myös ilmastollisiin oloihin 
alueella. On syytä varautua sekä liikenne- ja teollisuussaastevaaraan 
että meluongelmiin osa-alueilla. 

ASUNTORAKENTAMINEN 

A 0.7 A 1,3 Y 1,1 YHT. 
16,0ha 3,4ha 1,8ha 21,2ha 
111600 43600 19400 n.175000 

TOIMITTAJAT 



SISÄLLYSLUETTELO SI vu 06.06. 1974 

J O H D A N T O 

A LUE VA N H O J E N KARTTOJEN MUKAAN 

ALUEEN NYKYTILANNE 

Kasvillisuus 

Puusto 

Viheryhteydet 

OSA-ALUEIDEN KUVAUS 
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OMRÅDET ENLIGT GAMLA KARTOR 

OMRÅDET I DAG 

Växtlighet 

Trädbeståndet 

Grönområden 

BESKRIVNING A V DELOMRÅDENA 

Kumpulan mäki I A 
,IU 

Gumtäckt-" backen" 

"Ki i lan" kärki 20 "Kilens" hörn 

Kumpulan kartano Gumtäckt f. d säteri 

Kätilöopiston edusta 24 Barnmorskeinstitutets terräng 

Vallilanrinne 9 A Vallgårds-"br?nken" 

Laakso 28 Dalsänkan 

Siirtolapuutarha 32 Koloniträdgården 

SUUNNITTELU P L A N E R I N G E N 

Lähtökohdat 36 Premisserna 

Suunni ttelutavoitteet 39 Målsättning 

Vaihtoehdot 40 Alternativen 

Suositukset Rekommenderat förslag 

Rakentamiskorkeus 46 Byggnadshöjdernä 

TEKNINEN SELVITYS Cl P 1 TEKNISK UTREDNING 

Pohjasuhteet 52 Grundförhål 1 anden 

Yhdyskuntatekni ikka 54 Kommunalteknik 

ALUEEN ILMASTOINTI 58 OMRÅDETS UTLUFTNING 

Gumtäkt, suom. Kumpula. — Kirjoitetaan 1460 Gumtecht, 1481 Gumtächt, 1540 Gom-
tectby, 1545 Gomtect jne. Nimen perusosa on sana läkt 'viljelyyn otettu tilus, uudisviljelmä, 
raivio' tai sama sana, joka sisältyy yhdyssanoihin grustäkt 'soranottopaikka', lerläkt 'saven-
ottopaikka' yms. Vrt. sitä paitsi sellaisiin Uudenmaan kylännimiin kuin Bromarvin Täktom 
ja Inkoon Täkter (Carl-Eric Thors, Studier i nordisk filologi 42:2 s. 25). Määriteosana on lyhen-
tymänimi Gumme, joka on syntynyt miehennimestä Gudhmund (vrt. Frille, joka on peräisin 
Fridolf-nimcstä) ja joka esiintyy mm. Sipoon kylännimessä Gumböle. 

Suom. mukaelmanimi vahvistettu 1928, sitä ennen 1909 alkaen käytössä Gumtähti. 

K U M P U L A N ALUE VANHOJEN KARTTOJEN M U K A A N 

GUMTÄKTOMRÅDET ENLIGT GAMLA KARTOR 
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Vuodelta 1805 peräisin oleva piirros, joka kuvaa kanta
kaupungin itä- ja pohjoisosien maisemarakennetta vuon
na 1775 

Carl Hagström8 karta 1775-1805 över Gum-
täkts säteriers skog. 

Helsinki ympäristöineen laatinut 1696 Lars Forsell, uu
distanut n. v . 1707 NilsAvander 

Helsingfors med omnejd, karta uppgjord 
av Lars Forsell år 1696 3 kompletterad 
ungef. år 1707 av Nils Avander. 

Kartta Vantaan jokilaaksosta kopioinut J . R . Aspelin 
vuonna 1868 

Karta öfv. Gamle Staden, kopierad af J.R. 
Aspelin 1868 

(Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmat) 
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Vtre anings område ts gränser 

• Yleispiirteet- ja topografia 

Selvitysaluetta jäsennöi voimakkaimmin laak-

sopainanne Vanhankaupungin lahdelta Käpy

län urheilupuistoon. Selvinä maisemallisina 

tekijöinä erottuvat myös Kumpulan mäki, 

jonka jatkuvuus lounas-koillinen suunnassa 

on havaittavissa ja alueen eteläreunassa oleva 

pohjoiseen viettävä Vallilan rinne. 

Suhteellisen paksu irtain peittää kallionpe-

rää laakson kohdalla, pääasiassa hienoja maa

lajeja (savea ym.) sisältävä maakerros. Sensi

jaan Kumpulan mäen ja Valli lan rinteen koh

dalla kallioperä on osittain näkyvissä ja irtain 

maalaji hiekkamoreenipohjaista. 

9 Selvitysalueen maiseman nykytila 

Alueella on omaleimainen maisema, jota sel

keät luonnonelementit hallitsevat. Kokokonais-

maiseman kannalta ratkaisevia ovat laaksopai-

nanne, rinne- ja mäkivyöhykkeet sekä kartano

miljöö maisemallisena keskuksena. Laaksoa, jon

ka pohjatasoon piiloutuu mm. siirtolapuutarha-

alue, rajaa sekä etelässä että pohjoisessa voima

kas mäkimaasto. Pohjoisosan mäkeä hallitsee kal

liomaasto ja kasvusto; eteläosan mäkeä korosta

vat rakennukset. Liikenneväylä ja epäkuntoinen 

rantavyöhyke sulkevat laakson itään. Selvitys

alueen maisema vaatii kauttaaltaan hoitoa: kas

villisuuden hoitoa, täydennysistutuksia, vesiai

heen kehittämistä ja maastonmuotoilua. 

Ilmakuva laaksosta länteen päin katsottuna 

Kumpulan mäen kalliomaastoa 



KAUPUNKIKUVALLISET LÄHTÖKOHDAT 

Eteläreunaltaan Vallilan laakso rajoittuu 

korkeaan kerrostaloalueeseen, joka muo

dostaa selvän maisematilaa rajaavan sei

nämän. Seinämän kokonaisuutta rikkoo 

epäyhtenäinen pistetalorakentaminen, jo

ta lisärakentamisella tai voimakkaalla 

kasvustolla voitaneen jossain määrin eheyt

tää. 

Laakson vastakkaisella puolella on Kät i lö

opisto, jonka rakennukset massiivisine muo

toineen ovat erittäin hallitsevia ja kau

punkikuvaan voimakkaasti vaikuttavia. 

Edellisten vastakohtana liittyy laaksoon 

Kumpulan kartano peltoaukioineen , mikä 

omana kokonaisuutenaan muodostaa sekä 

kaupunkikuvallisesti että historiallisesti 

arvokkaan tekijän. 

Merkittävä kaupunkikuvallinen tekijä on 

näköyhteys syvältä, kaupunkirakenteesta 

aina Pasilasta asti, Vanhankaupungin seläl

le. Meri tulee konkreettisesti havaittavaksi 

ilmamassojen kulkiessa laaksoa pitkin tuoden 

kosteutta ja raikkautta mereltä. 

Stadsbilden som utgångspunkt. Schema
tisk framställning av den topografis
ka karaktären. 

Piirsi Mary-Ann Gröhn 

ALUEEN L U O N N E "MAISEMAN PERUSPIIRTEET 
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Kasvillisuus on monipuolinen ja elinvoimainen, 

mitä nykyinen hoitamaton tila ei ilmennä. 

Laakson runsas lajinen ja vaihteleva aluskasvil

lisuus muodostaa puistomaisen kasviIIisuuskoko-

naisuuden kartanon ja radanvarsitalojen pihoilla, 

siirtolapuutarhassa ja Vallilan rinteillä kasvavan 

tammi-vaahtera-haapa-pihlaja-puuston kanssa. 

Kumpulan mäen etelärinteellä on leveä vaah-

teravaltainen metsävyöhyke, joka kartanon 

pelloille päin muodostaa kestävän ja ehyen 

metsänreunan. Sen sijaan mäen korkeimmil

la kohdilla on kalliopaljastumia, joiden ympä

rillä kasvaa harvakseltaan mäntyjä ja pihlajia. 

Mäen rakennetulla alueella maaperä on karua, 

josta kuuset ovat hävinneet ja jossa kasvaa osit

tain hyvä- osittain huonokuntoisia mäntyjä ja 

koivuja. Mäen luoteis- ja pohjoisrinteet ovat 

vanhahkon mäntyvaltaisen havupuumetsän peit

tämiä. Uudistamistoimenpiteet täällä ovat lähi

tulevaisuudessa tarpeen. Mäen ja Limingantien-

varren asutuksen välisessä laaksossa on erittäin 

voimakas kasvillisuus, josta hoitamalla saa

daan hyvä kokonaisuus. Kiilan kärjessä on v . 

1900 istutettu lehtikuusimetsikkö. 

|itoiill!l<Ori di i i t t fe '-

KALUOMETSA 

METSÄALUE 

LEHTO 

METSITTYNYT PELTO TAI NIITTY 

PUISTOMAINEN ALUE 

PELTO 

NIITTY 

T. Mäenpää-Gustavsen 

Näkemys Kumpulan kallion laelta. Vain muutamia män
tyjä kasvaa kukkulan korkeimmalla kohdalla. 

Kumpulan metsikköä ilmasta katsottuna. Voimakkain met-
säkasvillisuus on kukkulan pohjois- ja luoteisreunalla. 

Kumpulan mäen pohjois- ja luoteisrinteen metsikköä ku
vattuna kevättalvella 1973. Metsikkö on vanhahkoa män
tyvaltaista havumetsää. Kuvan oikeassa laidassa Limin-
gantien asuinrakennuksia, joiden edustalla oleva maape
rä sallisi voimakkaan kasvillisuuden kehittämisen. 

9 
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PUUSTOINVENTOINTI KUMPULAN TUTKIMUS
ALUEEN PUUSTO 

Puronvarsihoavikko. Ikä n. 10 v . , pituus 
3 - 4 m. Ripeästi kehittyvä ja kehittämis
kelpoinen. 

Pihapiiripuistikko, johon kuuluu n. 10 
isoa vaahteraa/ yksi koivu sekä pihlajia. 
Kaipaa hoitoa, muuten elinkelpoinen. 

Vaahteravaltäinen, kookas pihapuistikko 
jossa vaahteran lisäksi koivuja ja yksi leh
tikuusi. Vaahtera- ja haapanuorennosta 
esiintyy varsinkin alakuviolla 3 ] , joka on 
hoidon tarpeessa. Hyvin elinvoimainen, 
luontaisesti uudistuva maisemakokonaisuus. 

Huonokuntoisia koivuja. 

Nuori, erittäin kehittämiskelpoinen vaah
tera- haapa- koivusekametsikkö, jossa l i 
säksi jonkun verran leppää. Pituus 6 - 8 m. 
Hoitotoimenpiteet tarpeen (harvennus). 

Kookas, vanha, mutta hyvin elinvoimainen 
puisto. Länsipäässä vaahtera on vallitseva, 
mutta entisen kartanon pihalla esiintyy 
myös runsaasti tammia sekä joitakin lehmuk
sia ja koivuja. Noin 15 v . sitten on kes
kelle pihaa istutettu yksi Abies concolor ja 
yksi Abies sibirica. Kumpulan laakson mai
semallisesti tärkein osa. 

Isoja, vanhoja mutta elinkelpoisia vaahteroi
ta. Ilmeisesti ne ovat ennen muodostaneet 
kartanolle johtavan kujan, josta nyt n. puo
let on jäljellä. 
Kunnostettavissa. 

Vaahteravaltainen tienvarsimetsikkö, jossa 
lisäksi mäntyjä ja osittain (eteläpäässä) huo
nokuntoisia koivuja. Vaahtera uudistuu tässä 
karuhkossakin rinteessä luontaisesti, ja ra
vinteita lisäämällä tätä puistometsää voi p i 
tää elinvoimaisena vaahtera-koivusekametsä
nä. Muodostaa melusuojan, joka havupuiden 
melkein puuttuessa ei ole kovin tehokas. 

f" ••'».S ARVOKAS 
| , . . j | METSIKKÖ 

L 1 J 

LEHTIKUUSI-

KAUNIS LEHTIPUUVALTAI
NEN METSIKKÖ 

AUKEA KALUOMETSÄ 

ELINVOIMAINEN IA KEHI
TYSKELPOINEN TAIMIKKO 
JA NUORI METSÄ 

RIUTUVA METSÄ 

RAKENNETTUALUE 
PUUT HUONOKUNTOISIA 

KMNTHS-TW 

. \ 9 IL 

« O W 

8 Muutama kalliomänty, muuten aukea. 

9 Vaahteravaltainen, erittäin elinvoimainen 
metsä, joka Jyrängöntiel le päin muodostaa 
kestävän ja ehyen reunametsän. Alakuvion 
9] puusto on kuvion muuta puustoa nuo
rempaa, pääasiassa luontaisesti syntynyttä. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Harvakseltaan mäntyä ja pihlajaa, muuten 
aukea kallio. 

Vanhahkoa mäntyvaltaista mänty kuusise-
kametsää. Kuusille liian karu maaperä, jos
ta syystä niitä jo on kuollut; riutuvia yksi
löitä on erityisesti alakuvioilla l l j ja 112-
Kuusten poistuttua jäljelle jää mäntyjä sekä 
männyn luontaista uudistumista vaikeuttava 
runsas pihlajavaltainen vesaikko. 

Lehtipuuvesaikko (koivu, haapa, leppä, pa
ju), jonka al le on paikkapaikoin syntynyt 
kuusentaimikko. Kumpulantien suunnitelman 
takia puustoa ei ole pitkään aikaan hoidet
tu. Nyt olisi kuitenkin aikaansaatavissa kuu
sivaltainen sekametsä, vieläpä erittäin e l in
voimainen hyvän maapohjan takia. 

Vanha rinnemetsikkö, jota dominoivat huono
kuntoiset kuuset. Uudistamistoimenpiteet lä
hitulevaisuudessa tarpeen (puulajin vaihto). 

Karuhko rakennettu alue, josta kuuset suu
rimmaksi osaksi ovat hävinneet. Jäl jel lä on 
osittain hyvä-, osittain huonokuntoisia män
tyjä ja koivuja. 

Rakennettu alue. 

Maisemallisesti hyvin arvokas, n. 25 lehtikuu-
sen muodostama puistometsikkö. Metsäkonduk-
tööri G . O . Timgrenin v. 1900 istuttama. 

Trädinventeringskarta (Fastighetskontorets skogsavdelning) 

Bland märkligare trädbestånd på området kan näm
nas (6) säteriets trädgård med lönn ooh ek3 (16) 
en dunge med planterade lärkträd (skogskonduk
tör Timgren år 1900). Enstaka grupper av lönn 
och björk (23Z3) Norra delen av bergsryggen be
vuxen med gran ooh buskar. 

Invid Gustav Vasavägen finnes ett bestånd av 
lönn och tall och i söder (delvis) äldre björkar 
i dåligt skick. Denna randväxtlighet erbjuder 
ett visst bullerskydd mot trafiken på Gustav Va
savägen, dock bara sommartid. Nyplantering av 
gran och tall eller byggandet av en "ljudvall" 
kunde förbättra miljön. 

11 
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Jollapurjehdus: kolmioradan 
pituus n. 2.5 nm. lounais
tuulella. 

För jollsegling kan på 
Gammelstads fjärden ut
märkas en triangelbanaj 
längd 2.5 nm. PMUEIIMJSMALM 

Vanhakaupunki 

VÄITETÄÄN, ETTÄ LUONTO ON KAUNEIMMILLAAN SIINÄ TILASSA KUIN SE ON. 
TÄMÄ EI AINA PIDÄ PAIKKAANSA. KYLLÄ JÄRKIPERÄISELLÄ RAKENTA
MISELLA SAADAAN PALJON AIKAAN AINAKIN VENESATAMIEN KOHDALLA. 
KUVISSA ON HELSINGIN KIPPARILAHDEN VENESATAMA VUONNA 1967 JA 
1973. EROA ON NIIN NÄÖSSÄ KUIN TILOISSAKIN. 
Tiedusteluun vastanneiden tämien venesatamien sijain-
2.183:n veneenomistajan tia osoittavat suhdeluvut 
asuinpaikkaa sekä toisaalta muodostuivat alueittain seu-
vhtä suuren venemäärän kävt- raavanlaisiksi: 

Veneen Veneistä 

Alue 
omistajista laituroitu 

Alue asui alueella alueella 
Kantakaupungin eteläosa (postialueet 
10-18) 16,5 % 2 6 , 0 % 
Lauttasaari 7,2 % 8,6 % 
Taka-Töölö, Meilahti, Laakso, Ruskeasuo 5,1 % 4,8 % 
Munkkiniemi ja muut läntiset kaupun
ginosat (postialueet 30—43) 1 1,2 % 7,5 % 
Kallion—Toukolan väliset kaupungino
sat (postialueet 50—56) 1 3,4 % 8,8 % 
Käpylä ja siitä pohjoiseen olevat kau
punginosat (postialueet 60—68) 5,2 % 
Pihlajamäki ja siitä pohjoiseen olevat 
kaupunginosat (postialueet 70—77) 4,6 % _ 
Kulosaari, Herttoniemi, Roihuvuori, 
Tammisalo, Laajasalo 12,9 % 20,6 % 
Marjaniemi, Puotila ja niistä poh
joiseen olevat kaupunginosat (postia
lueet 9 0 - 9 5 ja 97) 14,6 % 12,1 % 
Vuosaari (postialueet 96 ja 98) 7,2 % 9,1 % 
Muu tai ei ilmoitettu alue 2,1 % 2,5 % 
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OSA ALUEIDEN Kuvaus 
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Näkymä Kustaa Vaasan tien suuntaisesti lou

naaseen. Kumpulan mäki häämöttää taustalla. 

yeéc 

Tou-J&lo. 

KUMPULAN M A I S E M A -

KOHOUMA VOIDAAN TUNNIS

TAA USEIMPIEN PÄÄTEIDEN 

KULKUSUUNNASTA SEKÄ 

V A N H A N H A X K A U P U N G I N S E -

LÄLTÄ. KUKKULA VOI TOI -

MIA ER INOMAISENA M A A 

MERKKINÄ SOPIVASTI R A 

KENNETTUNA. 

1s~" 

KUMPULAN KARTANO 

KUMPULAN MÄKI 

Under förplaneringens gång framkom även arbetsgruppen 
med egna ooh lånta idéer om huru stadsbilden bäst skulle 
beaktas. En bebyggelse form3 modell "myrstack" ansågs b.a. 
som en kostbar 3 men tacksam lösning3 som ypperligt skulle 
framhäva områdets karaktär. 

mmm 

j/r Vv» ii 4 

Kumpulan seutua nähtynä Herttoniemen suunnasta. 
hifi 

Esisuunnitteluvaiheessa tutkittiin useampia kaupunkikuvaan eri tavoin vaikuttavia ra
kentamistapoja. Mielenkiintoisin oli "muurahaispesä"-ratkaisu, joka korostaa äär iv i i 
vallaan Kumpulan mäen muotoa ja sulautuu parhaiten ympäristöön. 

Ratkaisu perustuu rakennesysteemiin, joka 10 v . sitten esiintyi arkkitehti lehdissä. 
Tällainen terassimainen ratkaisu liittäisi kukkulan joustavammin vanhaan rakennuskan
taan kuin tornimaiset rakennukset. 

Kukkulan laella oleva puusto on heikkoa (puustoinv. ja valok.) ja arvotonta, joten 
ei voida puhua sen turmelemisesta. Ko. ratkaisu soveltuisi täten hyvin Kumpulan 
kukkulalle. 17 

Lainaus: Progressive Architecture, 1961, lokakuu. 



För det inritade området föreslås en ny stadsplan eller ändring 
av den gamla. Området avgränsas av Backas- och Storängs
gatan i väster, i söder av järnvägen, i öster av Gustav Vasas 
väg och Tavastvägen och går i norr upp till gränsen till Anne-
berg och Gumtäkts parkgårdar. Hela den gamla villabebyggel
sen frän 1930- och 40-talet i Gumtäkt och Majstad faller så
lunda innanför gränserna. 

Hufvudstadsbladet 1968 

18 

Ett besök på stället visar att husen 
i Gumtäkt och Majstad i många fall 
är prydliga. Där finns snyggt målade 
egnahemshus i trä med egna, som
martid säkert trevliga trädgårdar, 
men också tvåvåningshus i sten som 
t.ex. vid Limingovägen och mindre 
propra kasernbetonade tvåvånings-
byggnader i trä. Skicket varierar för
stås som för det mesta i stadsbilden. 
Den gamla arrendebebyggelsen i 
Gumtäkt och Majstad gör i alla fall 
ett bättre helhetsintryck än vad man 
får av Gumtäkts s.k. parkträdgårdar. 
Där är det fråga om rena ohälsosam
ma (?) bostadsbarackerna med en 
vattenkran och en soptunna som all
männa bekvämligheter förutom ute-
avträden. Barackerna gör inte det 
minsta intryck av att vara i dåligt 
skick, men om det skulle gälla att 
välja rivningsobjekt i området borde 
väl barackerna gå långt före den 
övriga bebyggelsen. Likväl är inte 
Gumtäkts parkgårdar medtagna i det 
nu aktuella området för förändrad 
eller ny stadsplan. 

— Det fanns ingen orsak att ta 
med parkgårdarna, som ju var en 
efterkrigstida nödlösning, eftersom 
staden äger både dem och jorden, re
plikerar arkitekt Vitikainen. Men det 
är klart att parkgårdarna kommer 
med om det blir fråga om att göra 
upp en ny stadsplan för området. 

Kumpulan mäen parakkikylää. Parakit on rakennettu 
1940-luvulla ja niitä on 6-7 eri tyyppiä. Varuste
tasoltaan ne ovat erittäin vaatimattomia. Vesihuol
to tapahtuu erillisistä huoltorakennuksista. WC-t i lat 
on sijoitettu ulkorakennuksiin, joiden yhteydessä on 
myös varasto- yms. tiloja, 
(foto: L. Jussila) 

Kumpulan kukkula katsottuna Vallilan 
rinteeltä pohjoiseen päin. Edessä siir
tolapuutarha. Taustalla vasemmalla 
Kätilöopiston massiivinen rakennusryhmä, 
oikealla Vanhankaupunginselän rantaa. 

Esimerkkejä Kumpulan parakkien 
asuntoyksiköistä. 

Tulevaisuudessa tapahtuvan rakentamisen yhteydessä joudutaan parakit poistamaan ja 
siirtämään muualle. Tällöin on harkittava niiden mahdollinen kohentaminen ja muun
taminen erilaisille käyttäjäpiireille. Vaikka parakkien nykyinen kunto onkin melko 
vaatimaton, voidaan niistä tarvittaessa suunnitella toimintatiloja esim. sosiaalisesti 
heikossa asemassa olevalle väestön osalle. 
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Kumpulan kukkula katsottuna Limingantien omakotialueen suunnasta kaakkoon. Taustalla oikealla 
häämöttää Vallilan kerrostaloaluetta sekä Paavalin kirkko. Etuoikealla Kumpulan kartano piha-
puineen sekä näiden edessä kaupunkilaisten viljelypalstoja. Kukkulan voimakaspiirteinen muoto 
laaksomaiseman rajaojana on juuri tällä kohdalla erittäin vaikuttava ja tulisi tarkoin huomioida 
maisemaa ja maastoa tulevaisuudessa käsiteltäessä, 
(foto : L. Jussila) 

Parakkirakennuksen leikkaus 
Normaali puurankorakennus 

ALUE Kantakaupunki, kaup.osa 24 Ja 26 (l-krs. parakit) 
SELVITYSALUE Alu e käsittää Kumpulan Ja Koskelan parakkl-Bt. 

ennukset tarkoitettu ti lanH1 n.Miirmn-l 
POISTAVAN SANEERAUKSEN ALUE X kyl 

Rak 

e käsittää Kumpulan Ja Koskelan parakkl-Bt. 
ennukset tarkoitettu ti lanH1 n.Miirmn-l SÄILYTTÄVÄN SANEERAUKSEN ALUE 

Lyhyen tähtäimen kohennus-
ja suojelualue 

Jo v. 1945i purettavia 
Alueen suunnittelutilanne sekava, varsinkin Kumpulassa. Kumpulan osalla el asemakaavaa. Kymentien parakklalue kaavoitettu puistoksi. Koskelan kerrostaloiksi kaavoitettu alue on Jo toteu tettu pääosin, Jäljellä 5 rakennusta (18 as.), Jotka sijaitsevat kaup. hoitolaitoksille varatulla tontilla. 

Lyhyen tähtäimen' kohennusalue 

Jo v. 1945i purettavia 
Alueen suunnittelutilanne sekava, varsinkin Kumpulassa. Kumpulan osalla el asemakaavaa. Kymentien parakklalue kaavoitettu puistoksi. Koskelan kerrostaloiksi kaavoitettu alue on Jo toteu tettu pääosin, Jäljellä 5 rakennusta (18 as.), Jotka sijaitsevat kaup. hoitolaitoksille varatulla tontilla. 

Pitkän tähtäimen kohennus
pa suojelualue 

Jo v. 1945i purettavia 
Alueen suunnittelutilanne sekava, varsinkin Kumpulassa. Kumpulan osalla el asemakaavaa. Kymentien parakklalue kaavoitettu puistoksi. Koskelan kerrostaloiksi kaavoitettu alue on Jo toteu tettu pääosin, Jäljellä 5 rakennusta (18 as.), Jotka sijaitsevat kaup. hoitolaitoksille varatulla tontilla. 

Pitkän tähtäimen kohennusalue 

Jo v. 1945i purettavia 
Alueen suunnittelutilanne sekava, varsinkin Kumpulassa. Kumpulan osalla el asemakaavaa. Kymentien parakklalue kaavoitettu puistoksi. Koskelan kerrostaloiksi kaavoitettu alue on Jo toteu tettu pääosin, Jäljellä 5 rakennusta (18 as.), Jotka sijaitsevat kaup. hoitolaitoksille varatulla tontilla. 

TOIMENPITEIDEN MUKAISET MUUTOKSET 
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V2 

PURKAMINEN 7900 247 Yht. 7900 247 580 100 •4900 

Näkemys Kumpulan kukkulan ja 
laakson liittymisestä kartanon 
pihapiiriin. 



"KIILAN" 

Erikoisena ongelmana on kolmiomainen tontti, jonka Intiankatu erottaa varsinaisesta 
Kumpulan mäestä sekä liikenteellisesti että toiminnallisesti. Tontti sijaitsee Kustaa 
Vaasan tien akselissa Lahdentieltä tultaessa tarjoten kiitollisia mahdollisuuksia arkki
tehtonisen kohokohdan luomiseen. J o aikaisemmin tontille on ajateltu liikenneter
minaalia ja moottorihotellia, jolloin autoilijat voisivat jättää autonsa sinne ja jatkaa 
keskustaan yleisillä kulkuneuvoilla. 

Intiankadun ja Kustaa Vaasan tien risteys. 

Alue on tällä hetkellä rakentamatonta peltomaata, jossa puusto on vähäistä. 
Taustalla vasemmalla häämöttää Kumpulan mäki, kalliolouhoksen takana nä
kyy puu inventaariossa (sivu ) mainittu lehtikuusiryhmä (n:o 16). y 

V 

Essos motorhotell 
fick grönt ljus 29.12 -7 

Esso Ab:s planerade motorhotell i kilen mellan India
gatan, Gumtäktsvägen och Gustav Vasas väg i Gumtäkt 
fick i går grönt ljus av stadsplaneringsnämnden i Hel
singfors. Motorhotellet skulle kompletteras med kon
ferensutrymmen, bilservice och parkeringsanläggning. 

ÅoGÅz/an. kerro s-fa le J- rieJejfsaJue LaJtdsn »ux>iMc>n-/ie 

KUMPULA 

ALUSTAVA MAANKÄYTTÖKAAVIO 

"Ki i lan" kärkialue Kustaa Vaasan tiel
tä lounaaseen päin nähtynä. 

Asemakaavaosastolla tehty luonnos 
"kii lan" kärjestä. 

Stadsplaneavdelningen ville 
att ele' definitiva beslutet skulle 
fatiss först när totalutredningen 
ay den s.k. Gumtäktskilen är 
klar någon gång i vår, men 
nämnden ansåg frågan vara 
mogen för ett avgörande redan 
nu 

l förslaget till delgeneralplan 
för stadskärnan är det av T^so 
begära området preliminärt re
serverat för en servicestation 
jä>ate parkering samt ytterligare 
100 parkeringsplatser för s.k. an
slutningsparkering. 

Det planerade hotellet skulle 
få 150—200 rum. Byggnadsrätten 
rå tomten omfattar c. 10 000 
kvadratmeter våningsyta i 4—5 
våningar. 
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Asemakaavaosasto toivoi, että 
lopullinen päätös tehtäisiin vasta, kun 
kokonaisselvitys ns. Kumpulan kiilasta 
olisi selvä keväällä, mutta lautakunta 
katsoi, että kysymys on kypsä ratkais
tavaksi jo nyt Suunniteltu ho
telli olisi 4-5-kerroksinen ja siinä o l i 
si 150-200 huonetta. 

(käännös: Hufvudstadsbladet 29.12.-73) 

KSS O Y 



KUMPULAN KARTANO 
Kumpulan kartano vuonna 1937 
(foto: A.W.Rancken) 
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KUMPULAN KARTANO 

M . v . Wrightin öljymaalaus vuodelta 1861 

herraskartano on kokenut kovan kohtalon: se palvelee nyt sairaalana ja 
sisätilat on kokonaan muutettu. Valtioneuvos Johan Gabriel v . Bonsdorff omis
ti 1840-luvulla Kumpulan kartanon ja päärakennus juontaa juurensa hänen a ja l 
taan. Se on kaksikerroksinen valkoiseksi rapattu, aumakattoinen tiilirakennus, 
jossa on, kuten tavallista korkeampi yläkerta. Rakennuksen julkisivun keski
osassa on leveä risaliitti ja ikkunarivi pilastereineen . . . valurautaparveke on 
hävitetty pommituksessa vuonna 1944. Toisella sivulla on ulkorakennus, jonka 
nykyiseen sisäänkäyntiin on sijoitettu puurakenteinen veranta, alkuperäinen si
säänkäynti on muutettu ikkunaksi 

(ote kirjasta: "Vår stad", painettu Helsingissä 1947) 

tällöin kohdistettiin huomiota varsinkin Kumpulan kartanoa kohtaan, jo
ka käsitti 251 ha ja tunkeutui kiilanmuotoisesti kaupunkialueeseen. Jo vuonna 
1882 oli maatilaa tarjottu kaupungille 250.000 markan hinnasta, mutta hinta 
katsottiin liian korkeaksi eikä kauppaa syntynyt. Vuonna 1891 tarjottiin karta 
noa jälleen kaupungille, tällä kerralla 1 .073.000 markan hinnasta, mutta pit
kien neuvottelujen jälkeen omistaja suostui kaupungin tarjoukseen, joka oli 
500,000 markkaa ja kauppa lyötiin lukkoon vuonna 1893. Alueen liittäminen 
tapahtui kolmetoista vuotta myöhemmin, 1 . päivänä tammikuuta 1906. 

(ote kirjasta: Helsingfors stads historia) 

Foto: T. Nygård 



_L_J J _ i ' KUMPULA - GUMTÄKT , kaupunginosa 24. Tämä 
kylän nimi esiintyy jo 1460 muodossa Gumteckt ja 
kirjoitetaan Helsingin ensimm. privilegiokirjassa 1569, 
jolla kuusi maatilaa tästä kylästä lahjoitettiin kau
pungille, muodossa Gomtächt. Yksi tiloista jäi yksi
tyisomistukseen ja lunastettiin kaupungille vasta 1893. 
Tämä tila jakaantui osiin Viksbergs al lod ia I säteri ja 
B.Kottby, joita yhteisesti kutsuttiin nimellä Gumtäckt 
gård. Viimeksi mainitun suom. nimeksi vahvistettiin 
1909 Gumtähti ja 1928 Kumpula. 
Kaupunginosan nimeksi 1 959. 

Kumpulan kartanon puistoa Pasilaan päin katsottuna. Foto: T. Nygård. I 



KÄTILÖOPISTON EDUSTA 

24 »Bffl 
JL, 

Sofielunds fasad mot söder, signerad 
stadsarkitekt Tauoher. 

B A R N H E M M E T 

Å S O F I E L U N D 

För barnhemmet 

och dess framtida ut

vidgning har vid Bac

kasgatan reserverats ett 

sällsynt vackert område 

omfattande 3 hektar. 

Byggnaden, uppförd i 

fyra våningar, har ett 

dominerande läge på 

områdets högsta plats. 

Den- innehåller i första 

våningen l ä k a r e r u m , 

k a n s l i , intagningsbad, 

köksavdelning, perso

nalmatsalar, mjölkkök, 

en mindre ångtvättin-

rättning m.m. Andra vå

ningen in rymmer späd

barnsavdelningen med 

rum för j och 10 
Helsingfors Stads Byggnadskonto). Husby&gnadsavdelningtn. Barnhemmet å Sop.thnd. 

Planer av I, II och III våningen (skala 1:600). 

/Cumpicl&n, &a.*~/zmon pi/ia-piuéa. 

Barnmorskeinstitutets massiva ooh oroliga 
volymer ooh trasiga siluett bredvid Sofie
lunds behärskade fasad verkar lätt humo
ristiskt, östra Böles byggnads massor kom
mer dock att i viss mån balansera upp 
stadsbilden. 

Småstadsidyllen får ett abrupt 
slut vid Barnmorskeinstitutes 
rappade fasader. 

Metsikköä Sofia n I ehdon lastenkodin ja Kä
tilöopiston tuntumasta. 

Skiss som visar hur den tänkta husgruppe
ringen söder om Barnmorskeinstitutet 
skalenligt kunde ansluta sig till Limin-
govägens tvåvåningshus. (L. Jussila) 

Kätilöopiston rakennusryhmä on voimak
kaasti ympäristöstään erottuva ja kaupun
kikuvaa liiaksi hallitseva. Limingantien 
omakotitalojen pienimittakaavainen ja in
tiimi katumiljöö vaihtuu Kätilöopiston 
edustalla yhfäkkiä laakson viljelypalsto
jen ja Kätilöopistorakennuksen rapattujen 
seinien kylmään vastakohtaisuuteen. 

S U U N N . KSS 

Katunäkymä Kätilöopiston edustalta Koske
laan päin johtavalta Limingantieltä. Katu
miljöö on yksi Helsingin harvinaislaatui-
simpia. 

Kätilöopisto ja Kumpulan kukkula katsottu-
^ na Pasilan täyttövallien luota. Etualalla 

Mäkelänrinteen yhteiskoulun piha-aluetta. 

Småstadsidyll vid Limingovägen 
En utmärkt bostadsmiljö. 

Sett från Östra Böle bildar 
Gumtäkts-"berget" fond och 
bl ickpunkt över fyllnadsmas
sorna invid skolbyggnaden 
till höaer. 



V A L L G A R \) S K Y R K O T Ä V L A N 

Helsingfors finska och svenska ev. lulli. församlingar utlyste senaste höst en tävlan o m eskis-
ser till kyrka i Vallgård. Utom kyrkan, vilken skulle inrymma 1000 personer, och på vars läktare 
plats skulle beredas för orgel, orkester och en kyrkokör på 40 ä 50 personer, skulle skilt lör båda 
församlingarna projekteras skriflskolesal jämte klubbruni, pastorskansli , s löjdrum för gossar, präst-
bostad samt bostäder för vaktmästare och eldare. Pr i snämnden liar bestått av prosten S. XVilh. 
Roos, forstrådel K. A. F. Tötterman, professor Annas Lindgren saint arkitekterna Erik Bryggnian 
o c h Gunnar Toucher, de två s i s tnämnda valda av Finlands Arkitektförbund. Tävlingstiden utgick 
den 15 sist l idne januari . De in lämnade projekten voro 51 till antalet. 

Vallilan rinteen kaupunkiraken
netta. Oikealla alh. työväena-
suntoja käsittävä umpikortteli-
carree ja Vallilan kirkko. A l 
haalla vasemmalla siirtolapuu
tarha, taustalla Vanhankaupun-
ginselkä ja itäistä esikaupunki
aluetta. 

Vallilan kirkon tornin korkeutta 
on lisätty alkuperäisestä ki lpai
luvoilleen ehdotuksesta. Tällä 
toimenpiteellä on torni saatupa-
remmin erottumaan kerrostalojen 
muodostamasta lähiympäristöstään 

Trakten runt Pauluskyrkan. Bilden vi
sar tydligt Byholmens reningsverk ooh 
sop förbränningsanläggning och dess 
för stadsbilden olyckliga placering. 

KOETTELI 5 5 5 , V A L L I L A 

Tämä työväenasuntoja käsittävä umpikortteli 

on rakennettu yhtenäisen vuonna 1917 laaditun 

suunnitelman mukaan. 

Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 

1918. Korttelin muut rakennukset ovat vuosilta 

1927-1929. 

Kortteli muodostuu kolmesta tontista, joiden 
2 

yhteenlaskettu pinta-ala on 13 718 m . 

Korttelin tehokkuusluku on e=1.12 (kerrosalan 

suhde korttelin pinta-alaan). 

kortt. P-ala as.huon. 

lkm. 

kerrosala asukasluku 

552 3540 - - -
553 11701 205 13033 554 
555 13718 261 12533 627 
556 13258 254 15559 689 
557 7562 274 16119 556 
558 7860 134 9673 538 
559 11802 4 7531 10 
584 10244 151 8718 429 
585 32910 413 26775 621 

112595 1676 109941 4024 

Aluetehokkuus 0,9 
Asukkaita 359/na 

Rinteen kaupunkikuvallista ilmettä voidaan parantaa esim. terassimaisella maaston 
perusmuotoihin niveltyvällä ja sopivasti rytmittyvällä rakentamisella. Tällöin saadaan 
pehmennettyä kerrostalojen ja siirtolapuutarhamökkien välistä mittakaavallista vasta
kohtaisuutta sekä saadaan kaupunkirakenteeseen rajautuminen laakson luomaan mai-
sematilaan selkeämmäksi ja kiinteämmäksi. • 

pHOJfl POUR I I flllKRllC* D t B B * N * » O L O CfMCS 

LEONARDO RICCI ITALIE 

Vallilanrinne rakennettuna asuinkerrostaloilla. Piirsi Lasse Kojo 

Näkymä Kumpulan kartanoon johtavalta tieltä eteläänpäin Valli lan rinnettä kohti. 
Etualalla rantarata ja Vallilan siirtolapuutarha. Taustalla vasemmalla arkkit. Bertel 
Liljequistin piirtämä Vallilan kirkko. Oikealla taustalla Mäkelänrinteen yhteiskoulu 
ja Itä-Pasilan rakennusvaiheessa olevaa silhuettia. Kaupunkikuvallinen vaikutelma 
on hyvin epäyhtenäinen ja rauhaton johtuen eriluonteisista ja erityyppisistä raken
nusmassoista (6-7-kerroksiset asuntokerrostalot vasemmalla, kirkkorakennus, 3 - ja 
8-kerroksiset lamellitalot ja niiden jatkona 8-kerroksiset pistetalot sekä 2-kerroksi-
nen koulurakennus. 

Rinne on kallioista kitkamaa-aluet
ta. Maanpinta putoaa 80 m matkal
la 15 metriä, kalliopinta putoaa sitä
kin jyrkemmin. 



Gumtäktsbäcken som rinner genom kolo
niträdgården dränerar områdena runt 
Kottby travbana. 

Laakson halki siirtolapuutarhan 
kautta kulkeva puro tammikui
sena suojasääpäivänö. 1974. 
(foto: P. Hietamies) yf 
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LAAKSO 

2» 

Koe ke La. 
ökf/nf>iaktfld 
/du»ipnlaH-

Tutt-sulaji mzerfrorilie, 

(-at omaéo-fcalue 

Messualue. 

/löi- få.eiU 

kuM*p>u-la*ts kat*fasKo ilHlvizUn, kirkko Vallilan kerros-faloé-

Pasilan ratapihalta tunnelin kautta Kumpulan laaksoon tu
leva ja siitä edelleen Sompasaaren satamaan jatkuva ran
tarata kulkee erittäin lähellä Kumpulan kartanoa. Radan 
varren voimakas muokkaaminen saattaisi vaurioittaa kar
tanomiljöön 1800-luvulta peräisin olevaa luonnetta. • 

(foto: P. Hietamies) 

Hamnbana till Sumparn stryker farligt 
nära det forna säteriets huvudbygg
nad. 

Mdkelänrint&s/t j/k/vlskote-lct Thii/a. 

Dalsänkan i ett panoramafotografi taget 
från B ammor ske institute t mot Vallgårds-
hållet. Observera herrgårdsmiljön mitt 
inne i den urbana landskapsbilden. 

Laakson kautta on selvä nä
köyhteys itään päin Vanhan-
kaupunginselälle ja aina i tä i 
sille esikaupunkialueille 
saakka. 

Den visuella kontakten 
med Gammelstads fj är den 
ooh de östra förstads
områdena. 
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Kumpulan laaksoa katsottuna Käti lö
opiston edustalta Valli laan päin. 
Laakson kumpuileva muoto ja korkeat 
kerrostalot muodostavat jyrkän vasta
kohdan maisematilassa, sen sijaan 
kartanon liittyminen laaksoon tapah
tuu luontevasti muodostaen kultturel
lin tekijän, jonka herkkää maalais
maisemaa muistuttava ilme on erittäin 
harvinaislaatuinen näin lähellä t i i 
viisti rakennettua "kivikaupunkia". 

(foto: L. Jussila) 



S U U N N I T E L M A VUODELTA 1929 

Flygfoto i dalsänkans riktning. I för
grunden Tavastvägens bro och koloni
trädgården. 

I ett planutkast från 1929, uppgjort 
av f.d. stadsplanechefen Väinö Tuukka-
nen, har dalgången beaktats i en axial 
komposition där Kottby och Vallgårds 
stadsdelar konekterar i en central 
parkanläggning. Lekplaner och grönskan
de grupp trädgårdar bilda den visuella 
grönaxeln som fungerar som en "lunga" 
för de inre delarna. Axeln avslutas 
med en kyrka på den höjd i östra Böle 
där bostadstornen kommer att byggas, 
östra Böle har här skizzerats på ett 
sätt som smidigt följer den rätt 
besvärliga topografin. Jämför nuläget. 

Panoramat vill visa stadsbilden runt 
Gumtäktdalen med Gumtäkt gård i mit
ten. Den visuella kontakten med Gam
melstadsviken ooh Forsby - Kottby 
framgår tydligt. 

M A I S E M A T . L A N V I S U A A L I S E T J A 
T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T T I M E T 

Eteläreunaltaan Valli lan laakso rajoittuu 
korkeaan kerrostaloalueeseen, joka muo
dostaa selvän maisematilaa rajaavan sei
nämän. Seinämän kokonaisuutta rikkoo 
epäyhtenäinen pistetalorakentaminen, jo
ta lisärakentamisella tai voimakkaalla 
kasvustolla voitaneen jossain määrin ehe
yttää . 

Laakson vastakkaisella puolella on Kät i 
löopisto, jonka rakennukset massiivisine 
muotoineen ovat erittäin hallitsevia ja 
kaupunkikuvaan voimakkaasti vaikutta
v ia . 

Edellisten vastakohtana liittyy laaksoon 
Kumpulan kartano peltoaukioineen, mikä 
omana kokonaisuutenaan muodostaa sekä 
kaupunkikuvallisesti että historiallisesti 
arvokkaan tekijän. 

A Merkittävä kaupunkikuvallinen tekijä on 
näköyhteys syvältä, kaupunkirakenteesta 
aina Pasilasta asti, Vanhankaupungin seläl
le. Meri tulee konkreettisesti havaittavak
si ilmamassojen kulkiessa laaksoa pitkin 
tuoden kosteutta ja raikkautta mereltä. 

Selvitysaluetta jäsennöi voimakkaimmin 
laaksopainanne Vanhankaupungin lahdel
ta Käpylän urheilupuistoon. Selvinä mai
semallisina tekijöinä erottuvat myös Kum
pulan mäki, jonka jatkuvuus lounas-koil
linen suunnassa on havaittavissa ja alueen 
eteläreunassa oleva pohjoiseen viettävä 
Vallilan rinne. 
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Gumtäkts koloniträdgård har2268 tomter på 225-
520 m tillsammans 79.022 m . Byggnadernas 
bottenyta 12 m , hyrestiden går ut 21.12.1976. 
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SIIKTOLAPUIJTAKIIA 
Kumpulan siirtolapuutarhassa 268 palstaa. 
Palstojen yhteispinta-ala 7°j.032 m , muun 
alueen pinta-ala 402578 m . palstojen 
pinta-alat n. 225 nr̂  - 530 m . Rakennus
ten pinta-alat 12 m . Vuokra-aika päättyy 
31.12.1976. 

Valli lan siirtolapuutarhassa 163 paistoa. 
Palstojen yhteispinta-ala 51.754,3 jp , 
muun alueen pinta-ala 22j965,7 m ^ Pals
tojen pinta-alat n. 223 m - 5^0 m . Ra
kennusten pinta-alat n. 10,0 m . Vuokra-
aika päättyy 31.12.1970. Kiinteistölauta
kunta päätti 15.9.1970 esittää kaupungin
hallitukselle, että vuokra-aikaa pidennet
täisiin vuoden 1976 loppuun. 

Vallgårds koloniträdgård har 162 tomter på 
222 - 510 ra tillsammans 51. 754 m . Byggnader
na är 10 m . Arrendetiden har förlängts till 
slutet av år 1976. 

Vallilan siirtolapuutarhan kaavasuunnitelman on laatinut 
arkkitehti Väinö Tuukkanen vuonna 1931. 

Kumpulan seutua ilmasta katsottuna. Sekä Kumpulan että Va l l i 
lan siirtolapuutarha sijaitsevat luontevasti laaksomaisemassa ja 
muodostavat maisemaa kauniisti jäsennöivän aiheen. Siirtolapuu
tarhojen säilyttäminen takaisi kaupungin asukkaille erinomaisen 
virkistäytymis- ja rentoutumisympäristön kaupunkiasumisen vas
tapainoksi . 

ensimmäisen aloitteen siirtolapuutarhojen perustamisesta pääkaupunkiin teki 
Svenska Kvinnoförbundet vuonna 1915 ehdotuksen hyväksyi kaupun
ginvaltuusto ja vuonna 1918 aloitettiin työt puutarhassa, joka sai nimekseen Rus
keasuon siirtolapuutarha. Idea löi itsensä läpi erittäin nopeasti ia vuonna 1924 
perusti kaupunki uuden siirtolapuutarhan omalle alueelleen. Se sijoitettiin Kumpu
laan Koskelantien eteläpuolelle. Tätä seurasi Vallilan siirtolapuutarha vuonna 
1931, Kulosaaren 1934, Talin 1935, vuoden 1945 lopussa oli siirtolapuu
tarhojen kokonaispinta-ala n. 90 ha. 

(ote kirjasta: Helsingfors stads historia) 

Initiativet till koloniträd
gårdar i Helsingfors togs av 
Svenska Kvinnoförbundet 1915, 
Trädgården i Vallgård utbygg
des 1921. I slutet av 1945 
fanns i Helsingfors samman
lagt 90 ha koloniträdgårdar. 

Flygfoto mot öster med det blivande Böle-oent-
rat under byggnad i bildens nedre kant. 

Vallilan siirtolapuutarha kuvattuna helikopterilennolla kesällä - 72 . 
Puutarhan pehmeä vehreys liittyy luontevasti laaksomaisemaan ja Kum
pulan kartanon pihapuiden sekä niittyalueen ja kukkulan reunavyöhyk
keen lehtipuiden muodostamaan maisematilaan. 

Vallgårds koloniträdgård (i förgrundet av panoramat 
fotat från Gumtäktbron mot Böle i väster) ansluter 
sig naturligt till herrgårdsmiljön. Däremot utgör 
"Vallgårdsbrinken" i söder med sina onyanserade 
byggnadsmassor ett brutalt inslag i stadsbilden. 
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A Vall i lan siirtolapuutarha katsot
tuna Kustaa Vaasan tieltä Pasi
laan päin. Vas. Valli lan ker
rostaloja, oik. Kumpulan kuk
kula. Siirtolapuutarhan pieni-
mittakaavaisuus liittyy puuston 
ja kasvillisuuden välityksellä 
Kumpulan kartanon pihapiiriin 
ja kukkulan reunaan, kun taas 
mittakaavallinen vastakohtaisuus 
Vallilan kerrostaloihin nähden 
on liian jyrkkä. Siirtolapuutar
han matalapiirteinen mökkiyh-
dyskunta säilyttää laakson ilmeen 
ja optisen yhteyden mereltä P a 
silan suuntaan. 



SUUNNITTELU. 



MAANKÄYTÖLLISET LÄHTÖKOHDAT 

Bindande utgångspunkter för markdispositionen: 
- Barnmorskeinstitutet + bostäder, Sofielund barn
hem. 
- Mäkelänrinteen yhteiskoulu samt utvidgning. 
- Sim- ooh sporthall i anslutning till ovan. 
- Idrottsområden som ersättning för de som gå för
lorade i östra Böle. 
- Gumtäkt f.d. säteriets byggnader och omgivnin
gar. 
- Vallgårds koloniträdgård. 
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• Kätilöopisto ja siihen liittyvät asuntolat 

sekä Sofian lehdon lastenkodin rakennuk

set on katsottu säilyviksi kohteiksi. 

Näiden laitosten ja rakennusten kerros

aloja ei ole sisällytetty laskelmiin eikä niiden 

korttelialueille ole sijoitettu lisäkerrosalaa. 

• Mä kelänrinteen yhteiskoulun laajennusosa 

ao. yleissuunnitelman mukaisena. 

• Edellämainitun koulun alapuolelle suunni

tellun uima- ja urheiluhallin rakennukset 

laitiksen yleissuunnitelman mukaan. 

• Mäkelänkadun varteen rakenteilla olevat 

urheilualueet ao. suunnitelmien mukaan. 

Näiden lisäksi on huomioitu Käpylän ur

heilupuistosta poistettavien urheilualu

eiden korvaaminen selvitysalueen kah

della jalkapallokentällä. 

• Kumpulan kartano siihen liittyvine pelto-

aukioineen säilytetään historiallisesti 

ja maisemallisesti arvokkaana. 

• Vai lii an siirtolapuutarha säilytetään 

laaksomaisemaan kiinteästi kuuluvana. 

TOIMINNALL ISET JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT 

-kontakten med Gammelstadsviken och strandområdet (båtplatser mm) 
-förbindelse till Kottby idrottspark och Gumtäkts siminrättning. 
-utredning s området bör anslutas till omgivande stadsstruktur med 
undantag för själva Gumtäkt-backen, som bildar en självständig 
enhet. 

- av de otaliga trafikleds förslagen har inget ansetts tillräkligt 
definitivt för att beaktas i utredningen. Däremot har Metro
stationen och behovet av en tvärgående trafikled noterats. 

Yhteydet Vanhankaupunginlahteen ja sen 

rannalla olevaan viherväylään samoin

kuin Käpylän urheilualueille ovat tär

keitä. 

Yhteydet Kumpulan uimalaan ja sitä ym

päröiviin virkistysalueisiin ovat tärkei

tä. 

• Alue liittyy osittain kiinteästi ympä

röivään kaupunkirakenteeseen ja vo i 

daan siten toiminnallisesti kytkeä tu

kemaan ja täydentämään sitä, poik

keuksena Kumpulan mäki, joka luon

tevimmin voisi muodostaa oman yk

sikkönsä . 

Liikenteelliset lähtökohdat 

Työhön e? ole sitoviksi valittu määrättyjä 

liikenneväyliä. Sen sijaan lähtökohtana 

on pidetty metron tuloa alueelle samoin 

kuin mahdollisen poikittaisen pääkadun 

kulkemista alueen läpi. Sisäisen liiken

neverkon liittyminen ulkoiseen verkkoon 

on määritelty mahdollisiksi katsotuille 

paikoille liikennesuunnittelijan (ins. tsto 

Viatek Oy kanssa. 

Kantakaupungin pohjoisosan suunnittelu- ja selvitysalueet. Lännessä 
Pikku-Huopalahden alue, siitä itään Keskuspuisto ja Länsi-, Keski-
ja Itä-Pasila. Kumpulan selvitysalueen eteläpuolella Vallilan teoll i
suusalue, itäpuolella Vanhankaupunginselän rantavyöhyke, jonka jä l 
keen tulee jo vastaan itäinen esikaupunkialue (mm. Viikki). 
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Ehdotusta jäsennöi voimakkaat liikenteelliset linjaukset. Kadut,, jotka 
ovat nykyisten Teollisuuskadun ja Kumpulantien kohdalla, kohtaavat 
Pasilassa, jonne oli myös suunniteltu rautatien pääteasema. Kumpu
lan kukkulan kohdalla kaavasuunnitelma, jossa eräänlainen monumen-
taaliaihe. Vanhankaupunginselän niemekkeelle ehdotettu satama-alu
etta, mikä ajatus on melko epäreaalinen johtuen ko. seudun mata
lasta vedestä. 

Eliel Saarinen: SUUR-HELSINGIN ASEMAKAAVAN EHDOTUS 1918 
FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR STOR-HELSINGFORS 

HISTORIALLISIA 
RUUTUKAAVOJA Vantaansuu-Helsinki 

r-^\ f | ____̂ ________=_w 

Pohjoisen kantakaupungin yleissuunnitelmaluonnos 1969 

Vantaansuun suunnitelma on laadittu tarjoamaan 
osaratkaisu Helsingin väestön sijoituspuimaan. Kau
punginhallitus on taloudellisin perustein asettanut 
tavoitteeksi asuntojen varaamisen 600 000 asuk
kaalle v. 1380. Kaupungin rakentuminen nykyiseen 
tapaan ei johda näin suureen asukasmäärään. Sen 
saavuttaminen edellyttää jo rakennettujen alueiden 
uudistamista ja uusien käyttökelpoisten alueiden löy
tämistä. Jälkimmäisellä tavalla voidaan tavoitteeseen 
päästä huomattavasti helpommin ja nopeammin kuin 
vanhojen asuntoalueiden uudistamisella. 

Alueen maankäytön suunnittelua tehtä

essä tulee 

• selkeät luonnonelementit laaksopai-

nanne, rinne- ja mäkivyöhykkeet se

kä vesiaihe säilyttää alueella, koska 

maiseman muoto ja peruspiirteet ovat 

suunnittelulle ratkaisevia kun sen s i 

jaan alueen kasvusto edustaa uusiu

tuvia luonnonvaroja 

• rakennusmassojen sijoituksella vah

vistaa maiseman kokonaiskuvaa 

• näköyhteydet ympäristön maisema-alu-

ei Ile pitää avoimina 

• kartanomiljöö säilyttää ehjänä koko

naisuutena 

• viheralueita kehittää kokonaismaiseman 

luonnetta vastaaviksi 

• rakennusmassoja määriteltäessä käyttää 

Vallilan rinteessä ja Kumpulan mäen 

päällä kokonaishahmoa myötäileviä, 

Kumpulan mäen pohjoisrinteellä maise

maa korostavia, ja Kätilöopiston edus

taa rakennettaessa kaupunkikuvaa sel

keyttäviä massamääriä 

9 talonrakentamisen suunnittelun yhtey

dessä suorittaa myös yksityiskohtainen 

maisemansuunnittelu 
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H u f v u d s t a d s b l a d e t 9 . 5 . 1 9 7 4 

"Mängden av grön natur och i synnerhet de stora träden är av 
avgörande betydelse för boendemiljöns trivsel. Grönområdespla
nerarnas planteringar hjälper inte om stora träd saknas..." 

Så står det i stadens trädskyddsdirektiv som nu utkommit på 
svenska. I fjol trycktes direktiven på finska. De finns för att 
stadens verk (och privata byggare) skall undvika onödiga 
trädskador. 

Direktiven kommer minsann i sista minuten. Och frågan är om 
de följs. 

Trädskyddsdirektiven koncentre- till Nordsjö svenska folkskola varit 
rar sig på bevarandet av stora träd. färdig att offra ek, lärkträd och 
Utöver trivseln är stora träd viktiga, lindar bara för att någon satt linjalen 
speciellt i stadsmiljö därför att de på kartan och dragit väg och 
silar damm, binder koldioxid, pro- vattenledningssträckningar över 
ducerar syre, reglerar luftens tempe- skolgården. Planerarna hade inte 
ratur och fungerar som bullerskydd, reda på att det fanns ädla träd på 

Enligt en tysk undersökning pro- tomten, 
ducerar en 100-årig, 25-meters bok 
syre för 10 mänskor. Det behövs pris pj| träden 
2 500 unga plantor för att ersätta ett " 
sådant träd. I trädskyddsdirektiven föreslås nu 

Dessa fakta kan knappast vara att man redan 2—5 år innan något 
nyheter för t.ex. stadsplanerarna, byggprojekt startas gör upp grönom-
Ändå har man senast på gårdsplanen rådesplan. 



VE 2c. 

"FULLSATT" 

Ett helt teoretiskt förslag som ej beaktar • 
behovet av grönområden för idrott och rek
reation. 

VE 2a 

Bergsområdet bildar en naturpark. Dalgången 
bebygges och förlorar sin betydelse som 
"ventilationstrumma" för stadsdelen. Grund-
ningskostnaderna bli höga. Det blir svårt 
att jämna ut bergspartiet för större id
rottsplaner o.dyl. 

Siirtolapuutarhan aluetta on tutkittu laitosrakentamiseen Kumpulan mä
en ja Kätilöopiston edustan lisäksi. Tässä ehdotuksessa laakso täyttyi
si kokonaan sekä viher- Ja virkistysalueille varattava maa-alue jäisi 
miltei olemattomaksi, mikä on vastoin ennakkotavoitteita, joissa tar
koituksena oli huomioida ympärillä olevien kaupunginosien viher- ja 
virkistysalueiden tarve sekä säilyttää joustavat yhteydet vapaa-ajan
viettoa ja virkistys- ja urheilutoimintaa varten kantakaupungin koil l i
sella alueella. 

Laaksoalue, Vallilan rinne ja Kätilöopiston edusta ehdotettu rakennet
tavaksi ja Kumpulan mäki varattu Viheralueeksi. Rakennuskorttelit s i 
joittuvat pääosin huonolle maapohjalle ja paras maapohja jäisi virkis
tyskäyttöön. Laakson rakentaminen täyteen ja kukkulan jättäminen 
tyhjäksi muodostaisivat sekä rakentamistalouden isesti että maisemallis
ten peruspiirteiden vastaisesti epätasapainoisen tilanteen. 

L U O N N O S V A I H T O E H T O J A 

Siirtolapuutarha säilytetty entisellään ja 
laakson Pasilan puoleiseen reunaan tutkit
tu laitosrakentamista/ Valli lan rinteessä 
yksittäisiä rivitaloja. Laitosten rakentami
nen rantaradan päälle kansirakenteineen 
katkaisee laakson maisemallisen luonteen. 
Kumpulan mäen rakentaminen tämän luon
noksen pohjalta kylläkin ajateltavissa. Ko
koojakadun sijoitus liian lähellä ja häirit
sevästi Kumpulan kartanoon nähden. 

< 

VE 2b 

Koloniträdgården sparas tillsvida
re för att senare utbyggas för id
rottsändamål. Markdispositionen 
står i strid med tidigare fattade 
beslut om utfyllnad av den västra 
delen av dalgången. 

VE 1 

Byggandet kompletterar den befint
liga stadsstrukturen och beaktar 
områdets topografiska karaktär. 
Gumtäktsberget medger en större 
sammanhängande stadsbildning. 

Maisemalliset perusmuodot parhaiten huomi
oiva luonnosehdotus, laakso säilytetty ra
kentamattomana, jolloin urheilu- ja vapaa-
ajanviettokenttien rakentaminen voidaan 
toteuttaa ja täten säilyttää laakson luonne 
ja optinen väljyys. Rakentaminen sijoitet
tu Kätilöopiston eteen ja Kumpulan mäelle 
ja Kumpulan kartanon lähiympäristö "rau
hoitettu". Kätilöopiston edustan liikenne 
helposti hoidettavissa, sen sijaan Kumpulan 
kukkulalle muodostuisi luonnoksen mukaan 
liian pitkä pussikatu. 

5 
" 1=3 

L. Jussila 1974 

Försök gjordes att utforma byggnadsmassorna en
ligt de topografiska förutsättningarna. Vall-
gårdsbrinken som ett band, insänkt i sluttnin
gen, Gumtäktsberget åter som en "myrstack" (se 
sid ...) och Sofielundkvarteret axialt med 
Sofie lundsgatan. 
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B. Österberg 1972 



RAKENTAMINEN ASIJNTOKORTTLLIMAA 
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Jos maisemallisin ja kaupunkikuvallisin 

perustein voidaan määritellä rakennetta

vat alueet ja käytettävät rakennuskor

keudet poikkeamatta suunnittelutavoit-

teista on alueelle sijoitettavissa oleva 

kerrosalan kokonaismäärä laskettavissa. 

On kuitenkin todettava, että työn perus

teina olevien , kaupunkikuvan ja maise

man pohjalta, päästään luonteeltaan vain 

subjektiiviseen ja likimääräiseen kerros

alan määrittelyyn. Edel lä mainituin pe

rustein ei myöskään ole löydetty rat

kaisevia eroja annettujen perusvaihtoehtojen 

väl i l le, joten rakentamisesta esitettävät ta

voitteet ja suositukset soveltuvat sekä asuin-

että laitosrakentamiselle. 

Rakentaminen kuvataan rajattuna alueell i

sesti ja korkeussuuntaisesti edellä mainituin 

perustein. 

Alueellisessa rajauksessa rakentaminen s i 

joittuu kolmelle eri alueelle: Vallilan rin

teeseen, Kätilöopiston eteen ja Kumpulan 

mäelle. 

ASUNTORAKENTAMINEN 

A 07 A 1,3 Y 1,1 
16,0ha 3,4ha 1,8ha 
111600 43600 19400 

YHT. 
21,2ha 

n.175000 

LAITOSKO RT TELI MAA TOIMINNALLISET PERUSTEET 

Y 0,8 Y 1,1 Y 1.4 YHT. 
16,0 Via X8ha 34ha 21,2ha 
127500 19400 47600 n.195000 

T3i 

Vallilan rinteen rakentaminen liittyy 

hyvin Vallilan aikaisempaan kaupunki

rakenteeseen sekä toiminnallisesti että 

liikenteellisesti. Rinteen rakentamisel

la saadaan myös nykyisin kokonaan 

puuttuva toiminnallinen yhteys Va l l i 

lan kaupunkirakenteen ja Vallilan laak

son väli l le, jonka merkitys laakson v i 

heralueiden käytön kannalta on ratkai

seva. 

Kätilöopiston eteen saadaan sijoitet

tua korttelialue, joka yhdistyneenä 

aikaisemman lähiympäristön raken

teen kanssa muodostaa riittävän suuren 

yksikön, jotta sinne syntyy välttä

mättömimmät lähipalvelut. Myöskin se 

antaa mahdollisuuden muodostaa Kät i 

löopiston yhteyteen laajemmat laitos-

tms. palvelut ja rakenteet. 

Kumpulan mäen korttelimaa-alue muodos 

taa oman yksikön, joka liikenteellisesti 

liittyy helposti ulkoiseen verkkoon mo

lemmissa suunnissa. 

Toiminnallisina ulkoiluyhteyksinä sekä 

itä-länsi, (Pasilasta Van hankaupungin-

lahdelle) että etelä-pohjois suuntainen 

Vallilasta viheralueille on pidettävä 

avoimina. 
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M A I S E M A L L I S E T JA KAUPUNKIKUVALLISET 
PERUSTEET 

Kätilöopiston edustan rakentamisella 

halutaan saada maisemaan tilallista 

selkeyttä sekä mainitun rakennuksen 

ja sen ympäristön kaupunkikuvaa muut

taa vähemmän hallitsevaksi samalla 

kun lähiympäristöön saadaan moni

muotoisempi kaupunkirakenne. 

Kumpulan mäen päällä rakentaminen 

seuraa maaston muotoa kokonaismai-

semaa myötäillen. Rakentaminen ra

jautuu siten, ettei nykyinen ulkoinen 

kaupunkikuva muutu ratkaisevasti, sen

sijaan rakentamisen sisäinen kaupunki

kuva muodostaa oman alueensa, joka 

varsinaisen suunnittelutyön käynnisty

essä on tarkoin harkittava. 

Kumpulan mäen pohjoisrinteellä raken

taminen rajataan selvästi maiseman pe

rusmuotoja korostavaksi ja muodostamaan 

kaupunkikuvallisesti voimakkaan tekijän 

pohjoisesta kaupunkiin lähestyttäessä. 

Maisemallisin perustein ei pitäisi ra

kentaa laaksoa, johon myös kartano

miljöö liittyy. 

ASUNTOIIXUSTRAATIO LAITOSILLIJSTKAATIO 

Vallilan rinteellä rakentaminen käyttää 

hyväkseen maiseman muotoa seuraten 

luontevasti rinteen polveilua. Rakenta

misella on haluttu täydentää rinteen yh

tenäistä rajautumista laaksoon päin. 

Rinteen pienimittakaavaisella rakenta

misella on haluttu pehmentää nykyisten 

rakennusmassojen vahvaa vastakohtai

suutta siirtolapuutarhaan nähden. 45 

Området framför Barnmorskeinstitutet: 

- stadsplanen bör ge större klarhet 
åt landskap strukturen. 

- sjukhusvolymernas dominerande ver
kan bör minskas. 

Gumtäkt"backen". 

- byggandet följer topografin^ den 
utåt synliga stadsbilden undergår 
ingen nämnvärd förändring. Där
emot har den norra delen accentu
erats i Gustav Vasavägens axel. 
Vid en fortsatt planering bör den 
"inre" stadsbilden ägnas stor upp
märksamhet. 

Dalsänkan till vilken "herrgårdsmil
jön" ansluter sig bör bevaras intakt, 

Vallgårds"brinken" 

- byggnadsmassorna följer sluttningen 
profil och form och förbättrar gent 
sin enhetlighet anslutningen till 
dalgången. De terasserade byggnads
massornas lilla skala (se persp.) 
ansluter sig till koloniträdgården, 
mi ljö. 



RAKENTAMIS 
KORKEUS 
Rakentamiskorkeuden tarkastelu 

Rakentamiskorkeuden määrittelyn jälkeen 

voidaan alueellisesti rajattujen kortteli

alueiden kerrosalamäärä selvittää l iki

määräisesti. 

Rakentamiskorkeutta on työssä tarkastel

tu kolmena vaihtoehtona, koska maise

mallisin tai kaupunkikuvallisin perus

tein ei täsmällisesti voida korkeutta mää

rätä. 

1 . matala = keskimäärin enintään 4 kerr. 

2 . keskikorkea = " " 7 kerr. 

3. ylikorkea = keskimäärin enintään 9kerr. 

Rakentamiskorkeudet sisältävät maanpäälli

sen aputilakerroksen. Lisäksi on huomattava, 

että korkeuksilla tarkoitetaan keskimääräis

tä korkeutta eikä kaupunkikuvallista suosi

tusta rakentaa alueita tasakorkeiksi. 

KÄTILÖ-OPISTON EDUSTA suositellaan 

rakennettavaksi matalasti, sillä 

maisemallisesti 

ei ole perustetta laaksoon loivasti viettä

vää rinnettä käsitellä voimakkaasti, kos

ka kokonaismaiseman ilme tässä on peh

meä . 

kaupunkikuva 11 isest? 

Kätilö-opiston ja sen ympäristön raken

nusmassoja saadaan kiinteytettyä, kui

tenkaan peittämättä kokonaan niiden a i 

kaisempaa ehkä liian hallitsevaa asemaa. 

VALLILAN RINNE suositellaan raken

nettavaksi matalaksi, sillä 

maisemallisesti 

rinne kaipaa täydennystä, mutta raken

teen täytyy myötäillä luonnonmuodon 

perusilmettä. 

kaupunkikuvallisesti 

Valli lan korkea kerrostalorakenne vo i 

daan johdatella pehmeämmin liittyväksi 

laakson pienimittakaavaiseen siirtola

puutarhaan. Selvitysalueen erityisesti 

tähän kohtaan on jatkosuunnittelussa 

kiinnitettävä huomiota. 

- Leikkaus länsi-itä-suunnassa Vallilan laakson kohdalta pohjoiseen katsottuna 

- Leikkaus etelä-pohjois-suunnassa Kumpulan kartanon itä-puolelta länteen katsottuna 

n m oanr 

- Kumpulan mäen leikkaus ylikorkeasti rakennettuna 

mi 

KUMPULAN MÄKI suositellaan mäen 

laen osalta rakennettavaksi matalasti, 

sillä 

maisemallisesti 

KUMPULAN MÄEN POHJOISRINNE 

suositellaan rakennettavaksi ylikorkeasti, 

sillä 

maisemallisesti 

n n jj. 

.n- n_D. 

n n o_ 

i\ n .n. 
KUMR1LAN KAOTAN 0 KUSTAA VAASAN TIE 

2243 KUMPULAN KIILA POIKKI LEIKKAUSPROJEKTIO ITÄ-LÄNSISUUNNASSA 
KSV ISEMåUftVIIUIfO 
KJLMTåK AUPMHKITtlMISTO 

1 \lJ/^12\ T. 

Asemakaavaosastolla tehty
jä luonnoksia Kumpulan mä
en rakentamisesta. Alinna 
"muurahaispesä"-vaihtoehto. 

ei mäen korkokuvaa haluta laaksosta ja 

kaupungista tulevalta liikenneväylältä 

tarkasteltuna korostaa, vaan että rakenta

minen liittyy olevaan kasvustoon maastoa 

myötäillen ja osin piiloutuvasti. 

kaupunkikuvallisesti 

saadaan aikaan pienipiirteisempää raken

netta, joka alueella liikkujalle antaa 

enemmän ärsykkeitä ja virikkeitä. 

on tärkeää korostaa maiseman perusmuo

toa, mäkeä, pohjoisesta lähestyttäessä. 

Kun taas tarkastellaan mäkeä silhuettina 

Vanhankaupunginlahdelta on mäen liittä

minen koilliseen jatkuvaan peruskohou-

maan välttämätöntä. 

kaupunkikuval lisest? 

saadaan mäen laen rakenteen kanssa synty

mään rytmittyvyys, joka kokonaiskaupunki-

kuvan kannalta on suotava. 

PERUSVAIHTOEHDOT 

Tehtävän määrittelyyn sisältyneille perusvaih

toehdoille - asunto-/laitosrakentamiselle -

ei maisemallisin ta? kaupunkikuvallisin perus

tein selvitystyössä löydetty rajauseroja enempää 

alueellisesti kuin korkeudellisestikaan. Molem

mat tutkitut vaihtoehdot sensijaan osoittivat sen, 

että jatkosuunnittelulla erityisesti rakennussuun

nittelulla on ratkaiseva merkitys sille ovatko 

alueet eri tyyppisiä ilmeiltään, mutta kokonais-

maiseman tai -kaupunkikuvan kannalta voi 

rakentaminen olla kumpaa tahansa, jos kort

te l i - ja korkeusrajauksissa pysytään esitetyis

sä puitteissa. 

Liitteenä olevista kaavioista näkyy perus

vaihtoehtojen kerrosalamäärissä eroavai

suus, joka johtuu siitä, että laitosraken-

tamisessa yleensä päästään tehokkaampaan 

maankäyttöön kuin asuntorakentamisessa. 

Tässä työssä on eri korkeusvaihtoehtojen 

katsottu vastaavan seuraavia tehok

kuuksia: 

asunto- laitosrakentaminen 

matala 0,7 0,8 

keskikorkea 1,0 1,1 

ylikorkea 1,3 1,4 

Molempien käyttötarkoituksien kortteli

alueiden pinta-alat, käytetyt tehokkuu

det ja kerrosalat ilmenevät liitekartois

ta. 
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Vanhankaupunginselän rantaa ja Kumpulan aluetta nähtynä Kivinokalta tammikuussa -74 

(foto P. Hietamies) 

K U M P U L A N M Ä E N RAKENTAMISSUOSITUS 

Kumpulan mäen leikkaus lounas-koillinen-suunnassa luoteeseen katsottuna, oik. "kiilan" kär
kialueen rakennuksia. 

I A 

Kumpulan mäen leikkaus kaakko-luode-suunnassa lounaaseen katsottuna, vas. Paavalin kirk
ko oik. Kätilöopisto 



TEKNINEN SELVITYS 



POHJASUHTEET 
R A K E N N U S T E N P E R U S T A M I N E N Laatinut Pertti Hietamies 

Maanpinnan korkeus selvitysalueella vaihtelee ra
joissa noin +1.00 . . . +33.00. Selvitysalueestaan 
noin 35 ha savialuetta ja saven lievealuetta 
( J l , IV) ja loput noin 36 ha kallioista kitkamaa-
aluetta ( l - l l ) . Savikerroksen paksuus on enimmil
lään noin 16 metriä. Savialue saumautuu kitka
maa-alueeseen jyrkkäpiirteisesi siirtolapuutarha-
alueen molemmin puolin. Savikerroksen alla on 
hiesu- ja hietakerroksia ja alimpana yleensä mo
reenia. 

Rakennettavaksi suunniteltavasta alueesta on 
noin 4 ha savialuetta ja loput 16 ha kallioista 
ki tkamaa -a I uetta. 

Geoteknisten aluetyyppien rajat, saven alapin
nan syvyyskäyrät ja tutkimuspisteet esitetään 
oheisessa karttapiirustuksessa. 

Rakennusten perustaminen 

Yleensä rakennettavaksi suunnitellut alueet s i 
joittuvat verraten edullisesti pohjaolosuhteisiin 
nähden, lukuunottamatta siirtolapuutarha-aluet
ta, missä tarvitaan erityisiä pohjarakennustoimen-
piteitä. 

\. Kumpulan mäki 

Rakennettavaksi suunnitellut alueet sijaitsevat 
kallioisella kitkamaa-alueella, joten rakennus
ten perustamistoimenpiteet eivät aiheuta "normaa-

»4 SiB Mt Jf» 

lista" poikkeavaa kustannusta. Rakennukset vo i 
daan perustaa joko perusmuureilla tai -pi lareil
la kantavalle pohjalle. 

Vallilan rinne 

Rinne on kallioista k i tkamaa-ai uetta. Maanpin
ta putoaa jyrkästi, 80 metrin matkalla 15 metriä. 
Kalliopinta putoaa sitäkin jyrkemmin. Tällä a lu
eella rakennukset kannattaa perustaa kokonaan 
kallion varaan käyttämällä rinteeseen sopivaa 
rakenneteknistä ratkaisua. 

3. Kätilöopiston edusta 

Rakennettavaksi suunnitellusta alueesta on osa 
kallioista kitkamaa-aluetta. Rakennukset voidaan 
perustaa perusmuureilla tai -pilareilla kantavalle 

maapohjalle. Syvimmillään savikerroksen paksuus 
on 3 - 5 metriä, jolloin peruspilareiden aiheetta' 
ma lisäkustannus olisi noin 30 - 40 mk/ka-m ra 
kentamisen ollessa 4-kerroksista. 

Siirtolapuutarha-alue 

Siirtolapuutarha-alue on savikkoa. Rakennukset 
jouduttaisiin perustamaan tukipaalujen varaan. 
Keskimääräisenä paalupituutena tulisi olemaan 
noin 15 m. Alustavan laskelman mukaan perus
tamisesta aiheutuva lisäkustannus olisi näinollen 
noin 65 mk/ka-m rakentamisen ollessa 4-kerrok
sista. Mikäli rakentaminen olisi 8-kerroksista 
muodostuisivat perustamisen lisäkustannukset 
noin 50 mk/ka-m . 

Grundförhållanden. Sektioner ooh plan 
med bl.a. lerområdet (max 15 m) in
ritat. 
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• VESI 

Nykyisen vesijohtoverkoston kannalta alusen veden

saanti on helposti järjestettävissä. Alueen länsipuo

lella kulkee 450 mm:n ja 300 mm:n linjat ja Va l l i 

lan siirtolapuutarhan pohjoispuolitse kulkee 400 mm:n 

linja. Idässä Hämeentiessä kulkee 600 mm:n linja. 

Näissä riittää kapasiteettia tyydyttämään alueen 

tarpeen. 

• KAUKOLÄMPÖ 

Kumpulan alue on liitettävissä v . 1974 rakenteilla 

olevaan kaukolämpöverkkoon Kumpulantien ja 

Kustaa Vaasantien välistä kolmiota lukuunottamat

ta. Tämän alueen lämmitys tullaan järjestämään 

joko Koskelantiehen v. 1975 rakennettavaan 

siirtojohdon tai Kyläsaaren jätteenpolttolaitok

sen suunnalta. Kumpulan suunnittelualueen 

liittäminen aiheuttaa n. 2,4 mmk:n jakelujohto-

ja mittauskeskusinventoinnit. 

• SÄHKÖVERKOSTO 

Alue voidaan liittää 20 kV:n verkkoon. Asunto-

vaihtoehdossa tarvitaan kahdeksalle sähkölaitok

sen muuntamolle tilat talojen kellari-tai pohja

kerroksiin. Verkoston kustannukset ovat noin 0,8 mmk. 

Ns. laitosvaihtoehdossa kuluttajat ovat todennäköises

ti suurjännitekuluttajia, jolloin sähkölaitoksen raken

nettavaksi jää vain 20 kV:n suurjänniteverkko. 

Kustannukset ovat tällöin n. 0,35 mmk. 

• VIEMÄRÖINTI 

Kumpulan alueella on tällä hetkellä sekavesijärjestel-

mään perustuva viemäriverkko, joka ei sovellu raken

nettavan alueen käyttöön. Aluetta varten joudutaan 

rakentamaan oma erillisviemäröinnin mukainen viemä

riverkosto. Jätevesiä varten joudutaan rakentamaan 

uusi viemäriyhteys lähistöllä sijaitsevaan Kyläsaaren 

puhdistamoon, sillä nykyinen alueen eteläosan kautta 

puhdistamolle johtava kokoojaviemäri tuskin tulee 

kysymykseen kuntonsa ja kokonsa vuoksi. Uuden kokoo-

javiemärin kustannuksiin ei ole tässä yhteydessä puu

tuttu. 

Alueen sadevesiviemäröinnissä voidaan käyttää hy

väksi alueen eteläosissa kulkevaa Kumpulan puroa. 

Tarkemman suunnittelun edellyttäessä voidaan myös
kin rakentaa sadevesiviemäri Vanhankaupunginselälle. 

• PUHELINVERKOSTO 

Kumpulan alue on liitettävissä osittain Sörnäisten ja 

Käpylän sekä mahdollisesti Pasilan keskuksiin. Kar

kea arvio verkon rakentamisesta aiheutuvista kustan

nuksista on 3,3 mmk. On oletettu että asunto-sekä 

laitosvaihtoehdoissa puhelinliittymämäärän lisäys 

on sama. Investointikustannuksia laskettaessa on 

oletettu käytettävän maakaapeleita. Kustannuksiin 

on laskettu vain verkon rakentamisesta aiheutuvat 

kustannukset, ei siis tilaajalaitteiden aiheuttamia 

kustannuksia. 

VIEMÄRIVERKOSTO 



V Ä E S T Ö S U O J A T 

Väestösuojat on pyritty sijoittamaan niin, että mistään 
kohdin aluetta ei kuljettava matka olisi yli 250 metriä. 

Suojien rauhanaikainen käyttö olisi autopaikoitustiloja. 

Befolkningsskydden utformas lämpligast som bergsskydd med 
undantag av "Vallgårdsbrinken" där ett betongskydd är 
tekniskt fördelaktigare. 
Preliminär förläggning samt antalet skyddsplatser och freds-
tida användning som garage framgår av karta ooh tabell. 

Yleispiirteisesti voidaan todeta, että a lu
een suurtopografia viittaa kallion olevan 
suhteellisen ehyttä ja louhittavuudeltaan 
hyvää, koska mäen keskiosissa esiintyy 
runsaasti kalliopaljastumia (katso kartta) 
ja rinteet nousevat suhteellisen rauhallises
ti ja loivapiirteisesti. Kalliopaljastumat 
ovat useimmiten ehjimpien lohkojen, ko
houmien ylärinteissä ta? lakiosissa. Maa
peitteen paksuus ja kallion rakoilu lisään
tyvät tavallisesti mentäessä laelta alarin
teelle ja notkoon. Tämän vuoksi kallio
suojat on edullista sijoittaa lähemmäs mäen 
lakea, jossa korttelialueetkin ovat. 

A L U E L U O K K A 
P I N T A -

A L A 

S U O J A 

PA I K K O J A 

A U T O -

P A I K K O J A 

1 S - 6 K A L L I 0 S U 0 J A 3 0 00 M 2 5 000 Ka 100 K P L 

S-3 900 — 1 5 00 40 — ^ 

2 S-3 B E T O N I S U O J A 5 00 — 8 00 2 0 

3 S-3 K A L L I O S U O J A 9 00 — 1 500 - - 4 0 

Y H T E E N S Ä 5 3 00 M 2 8 8 0 0 Ka 2 0 0 K P L 

S-6 K A L L I O S U O J A A—A 1-200 S-3 K A L L I O S U O J A B -B 1-200 

k*U> l -23 n 

HUOM. EHDOTUS A L U S T A V A . 

JÄNN I TYS TI LAMI T T AUK S IA E l OLE SUORITETTU , J O T E N 

L O U H O K S E N E D U L L I S I N T A SUUNTAA J AN N I T Y S HUI P-

PUJEN V Ä L T T Ä M I S E K S I El O L E VOITU M Ä Ä R I T T Ä Ä 

L I I K E N N E M E L U 

KUMPULAN ALUEEN LIIKENNEMÄÄRÄT 
SÖRNÄISTEN RANTATIEN Y L E I S S U U N 
NITELMASSA 

Kosko äänentason mittauksetkin voidaan suorit

taa vein noin 1 dB:n tarkkuudella, on annettuja 

arvoja pidettävä likiarvoina, joiden tarkkuus 

on korkeintaan - 10 %. 

HÄMEENTIEN SILLAT O N ILMEISESTI VARUSTETTAVA ÄÄNENVAIMENTAVILLA 
KAITEILLA A I N A K I N SILTOJEN LÄNSIPUOLELLA 

TAVASTVÄGENS BROAR BÖR A N T A G L I G E N FÖRSES MED LJUDDÄMPANDE 
RÄCKEN ÅTMINSTONE MOT VÄESTER: 

Oheiseen kuvaan on otettu esimerkin vuoksi pohjoismaisen suosituksen mukaisesti 
laskettuja liikenteen aiheuttamia melutasoja. Suositus on julkaistu Rakennushallituk
sen tiedotuksena 2:68 "Melu ja kaavoitus". 
Oheisista arvoista voimme päätellä, että n. 52 000 ajon/vrk liikennemäärä aiheut
taisi Kumpulan alueella sallitun rajan 59 db(A) ylittävän melutason. 

ta vall a ei Pohjoismaisen suosituksen mukaisesti lasketulla 
äänentaso asuinhuoneessa saa ylittää 35 db(A). Normaa
listi Pohjoismaissa esiintyviä ikkuna- ja ulkoseinäraken
teita käytettäessä laskee äänentaso siirryttäessä ulkoa s i 
sälle vähintään 24 db(A). Tämä edellyttää, että ulkona 
saa olla korkeintaan 59 db(A): äänentaso. 

I W r U t c y l U a t * M U l i t i l M 1 1 a i M «aan 
I l f W * — t M I M - M M U i U M M t 4 
laar— a»ta J « U a l r a 
5 » • 4 * (å ) 
•M * * -
•»5» 7 • 

19 k*rr . s > 

EJj^ajKafca** 

5* OCO »Joa. /»r t . 

Itä-Pasilan suunnittelussa on Mäkelänkadun a i 
heuttama melukysymys ratkaistu oheisen kuvan 
mukaisella meluvallisysteemillä sekä lisäksi 
käyttämällä rakenteellisia ratkaisuja. 

Ikkunoiden lasietäisyydellä 
eli ilmavälillä voidaan vai
kuttaa melun alentamiseen. 

?. jiänt.-n siirtyminen tieltä estetään rakentamalla 

v ä l i i n suojaesteitä. 

Luonnollisemmin esteinä toimivat rakennukset, 

joille ei tarvitse asettaa samoja vaatimiksi a 

kuin asuinrakennuksille, kuten pysäköinti-, toi

misto-, myymälä- yms. rakennuksia. Jo -i-kerrok

sisen rakennuksen aiheuttama varjoveikn ;us on 

niin suuri . että kadusta poispäin olevalle) raken

nuksen sivulla ei tarvitse esett8a vaatimuksia 

rakenteisiin nähden. Kyös }--!-kerroksinen raken

nus antaa riittävän suojan s a m a n k o i k u i E e l l e 

rakennukselle. Vorjovsikutukeen tehokkuus riip

puu siitä, miten yhtenäisiä esterivit ovat. 

Suojaesteiksi tarkoitettujen rakennusten tulisi 

mvociostaa mahdollisimman yhtenäisiä pitkiä 

ykfdköi tä. 

l a i n a u s P a s i l a n l i i k e n n e m e l u t u t k i m u k s e s t a 
l a a t i n u t a r k k i t e h t i A l p o H a l m e 

HÄMEENTIEN SILTA, KUMPULAN KARTANO TAUSTALLA. 

Tavastvägens bro med Gumtäkts huvudbyggnad i fonden. 
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Uusien alueiden suunnitteluvaiheessa voidaan 

vielä yleensä estää urbanisoitumiseen liittyvien 

haittatekijöiden muodostumista. Häitä ennalta 

ehkäistävissä olevia haittatekijöitä ovat mm.: 

- ulkoilmaa saastuminen 

- luonnon valon puute 

- liian korkea melutaso. 

Kaikki ovat tekijöitä, jotka ovat oleellisesti 

riippuvaisia asemakaavallisista ratkaisuista. 

1. TUULISUUS 

Kuvassa 1 on graafisesti esitetty Ilmalassa mi

tatut tuulen keskinopeus sekä keskimääräiset 

ääriarvot. Kuvasta huomataan, selvästi, että 

kesällä keskinopeudet ovat pienemmät, mutta vaih

telut suurimmat. Suunnallisen jakautuman selvit

tävät kuvaan merkityt tuuliruusut. Näiden mukai

sesti Pasila-alueen tuulta voidaan luonnehtia ylei

sesti sanalla lounaistuuli. Ainoastaan talvi

kausi muodostaa tuulensuuntiin nähden osittaisen 

poikkeuksen: tällöin tuulet ovat suunnällisesti 

melko tasan jakautuneet kaikkiin ilmansuuntien: 

Kelloajoittain tarkasteltaessa saadaan tuulisuu

delle seuraava jakautuma: 

- yöaikana, noin 18.00-06.00 on tuulen nopeus 

pienimmillään, 

- päiväaikana, kun auringon säteilyn lämpöteho 

enenevässä määrin voittaa avaruuteen suuntau

tuvan lämpösäteilyn, alkaa nopeus kasvaa, 

kunnes puolen päivän aikaan ssavuttaa huippu

arvonsa, hieman aikaisemmin kuin ilman lämpö

tila saavuttaa maksimiarvonsa, 

- iltapäivällä tuulen nopeus alkaa pienentyä ja 

saavuttaa n. klo 18.00 yöllä vallitsevan jok

seenkin muuttumattoman arvon. 

Sateiden ja tuulien yhteydestä voidaan myös 

esittää ns. sadetuuliruusut vaikkakin sateiden 

esiintyminen on hyvin epämääräistä, kuva 2. 

Tuuliruusuista eroavat sadetuuliruusut lähinnä 

vain kesä- Ja kevätkuukausina. Tällöin sadetuulet 

seuraavat itäisiä virtauksia. 

Vindrosorna (till höger) utvisa ^ 
att den förhärskande vindriktnin
gen under året är sydväst. I sam
band med nederbörd är vindrikt
ningen under sommarmånaderna ost
lig. Under vårmånaderna förekom
mer en kortare torrperiod, så 
även detta år (1974) då det förs
ta vårregnet kom den 7. maj. 

Kyläsaaren jottei-
denpolttopiippu. 
Eteläinen tuuli vie 
tavut Vanhankaupun-
gin y l i . 

Byholmens. skorsten 
vinden är sydlig. 

Provosoiva kuva otet
tu kuvausmatkalla Kä 
tilöopiston tienoilla. 

• 

Provocerande foto 
(farfar Nygård) 
från Barnmorske
institutets entré. 

KUVA 2. 5ADCTUUUCH JAKAUTUMA 

KUTA 7 Lontoon t . 1952 t « ? a u i Anfc lyyo i .n va looaa 

KUOLLEITA / 
/ VRK 

S O j , PÖLTPI-
TOISUUS, 

K U O L L E I T A / V R K 

s o 2 

PÖLYPITOISUUS 

Kyläsaar 

Työn perustana on käytetty Ilmatieteen laitoksen 

säähavaintoja, Työterveyslaitoksen suorittamia 

ilman saastumistutkimuksia Helsingin alueella ja 

Hydro- op aerodynamisk laboratorium-tutkimus-

laitoksen suorittamia tuulitunnelikokeita eräällä 

Pasila-olueen pienoismallilla. 

LOUNAISTUULELLA 
5 

ITÄTUULELLA 

Laatinut toimitus 

Vallila - Kumpulan alueella on Ilmatieteen laitoksen toimesta suoritettu v.-73 alustavia S C ^ " P ' r o ' s l J u d e n määrityksiä. Näissä 
mittauksissa saatiin vuorokautiseksi keskiarvoksi 3,5 - 4,0 PPHM. Koko kuukauden jakson keskiarvoksi saatiin 1 - 2 PPHM. 
Lääkintöhallituksen suositus S O,,-pitoisuuden ylärajaksi on 10 PPHM/vrk keskiarvo ja 5 PPHM/kk keskiarvo. On huomattava, 
että otos edustaa vain kuukauden osuutta, joten sitä ei pidä tulkita liian tarkasti. Ilmatieteen laitoksella on parhaillaan kehit
teillä kaupunkimalli, josta tietokoneella ja täydentävillä mittauksilla voidaan simuloida saasteen määrä eri puolilla kaupunkia. 
Koska SO^ pitoisuus on osoittanut yllämainittuja lukemia, on ehdottomasti tutkittava tarkemmin Hanasaaren voimalaitoksen, 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ym. teollisuuden saastevaikutukset alueella. Oheisena on otettu esimerkki Lontoossa v.-52 
tapahtuneesta luonnollisen ventilaation hidastumisesta ja sen seurauksista. 

TUULISUUS JA SAASTE 



lllustraatio Kätilöopiston edustasta Vallilan rinteeltä nähtynä. 
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