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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Meilahden (15.ko) asemakaa-
van muutoksesta nro 12372, Meilahden huvila-alue
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Helsingin kaupunginmuseon johtokunta on lausunut aiemmin Meilah-
den huvila-alueen asemakaavaehdotuksesta 29.3.2016. Ehdotusta on 
tämän jälkeen muutettu ja laitettu uudelleen nähtäville. Museo on tutus-
tunut uuteen kaavaehdotukseen ja toteaa siitä seuraavan.

Nyt esillä olevaa asemakaavaehdotusta on muutettu saatujen muistu-
tusten ja lausuntojen osalta joiltain kohdin aiemmasta ehdotuksesta. 
Kaavan lähtökohta on kuitenkin säilynyt. Asemakaavan muutoksen 
taustana on Meilahden valtakunnallisesti merkittävän huvila-alueen 
kulttuurihistoriallisten, maisema- ja luontoarvojen turvaaminen sekä 
alueen virkistyskäytön kehittäminen. Asemakaavan laadinta aloitettiin 
vuonna 2014, koska alueella tapahtunut rakentaminen tapahtui pitkälti 
voimassa olevan asemakaavan (1985) vastaisesti poikkeamispäätök-
sin. 

Nyt nähtävillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on täsmennetty ja 
tarkistettu mm. vuokra-aloja, tarkennettu joitain määräyksiä ja merkintö-
jä. Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta olennaisimpia ovat VLA/s- 
ja A/s-alueille annettu talousrakennusten rakennusoikeus, jota on muu-
tettu niin, että talousrakennusoikeus voidaan perustellusta syystä jakaa 
kahteen rakennusmassaan ja siten, että vuokra-aloille saa sijoittaa yh-
den, enintään 10 m2:n kokoisen kasvihuoneen. 

Yksi siirrettävän rakennuksen rakennuspaikka (u-s) on poistettu Seura-
saarentien varresta, ja kaksi uutta vuokra-alaa on lisätty Seurasaaren-
tien ja Heikinniementien risteykseen. Yksi vuokra-ala on rajattu Ljun-
ganmo-nimiselle huvilalle, jonka kaupunki on hiljattain myynyt. Sen vie-
reen on osoitettu toinen uusi vuokra-ala ja rakennuspaikka u-s, jolle 
saa siirtää rakennuksen. Lisäksi kahden huvilan vuokra-alojen raken-
nusaloja on tarkistettu myönnettyjen poikkeamispäätösten ja rakennus-
lupien mukaisiksi. Päivärannan alue rakennuksineen osoitteessa Män-
tyniementie 2 on rajattu pois kaavamuutosalueesta, koska alueen ke-
hittämismahdollisuuksia tutkitaan. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun asiantuntijana. Valmis-
telun aikana museota on kuultu eikä museolla ole siten huomautetta-
vaa uudelleen nähtävänä olleesta asemakaavaehdotuksesta.
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