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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Jakomäen keskiosan (Jako-
mäen sydän) asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2014-013971 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelu on pyy-
tänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien Jakomäen keskiosan ase-
makaavan muutosehdotusta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Jakomäen keskiosan yleisiä alueita 
Huokotien eteläpuolella. Kaupunginmuseo on lausunut hankkeen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.4.2017 sekä aiemmasta osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.11.2014.

Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisten ala- ja yläkoulun, Päiväkoti Naa-
van sekä leikkipuisto- ja palvelurakennusten purkamisen Huokotie 3:n, 
Jakomäenpolku 8:n ja Jakomäenkuja 5:n tonteilta. Alueen olemassa 
olevista palvelurakennuksista vain uimahalli säilytetään. Palveluraken-
nukset korvataan uudella monitoimirakennuksella, joka sijoittuu uima-
hallin yhteyteen. Monitoimirakennuksen suunnittelusta on järjestetty 
arkkitehtuurikutsukilpailu, ja ehdotettu kaavaratkaisu perustuu palvelu-
rakennusten osalta kilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Demos”. Pal-
velurakennuksessa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti 
ja nuorisotalo. Purettavien rakennusten tontit kaavoitetaan asumiselle. 
Uutta asuntokerrosalaa on 21 700 k-m², ja asukasmäärän lisäys on 
noin 580 asukasta. Nykyistä Huokopolkua ja Jakomäenpolkua linjataan 
uudelleen ja niitä muutetaan osittain tonttikaduiksi.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo esitti, että jatkosuunnitte-
lussa tutkittaisiin Jakomäen ala-asteen, nuorisotalon ja Päiväkoti Naa-
van säilyttämistä. Erityisesti museo korosti, että Helvi Mether-Borgströ-
min 1968 suunnitteleman Jakomäen ala-asteen (Huokotie 3) koulura-
kennuksen arvoja ja mahdollisia suojelumääräyksiä tulisi tarkastella tu-
levan kaavoituksen yhteydessä Opintiellä-kouluinventoinnin (2004) toi-
menpideohjeen mukaisesti. Opintiellä-inventoinnissa koulu on arvotettu 
luokkaan 2: Koulurakennus on ajalleen tyypillinen, rakennuksen arkki-
tehtuurissa on laadukkaita elementtejä, ja se on pääosin hyvin säilynyt 
alkuperäisessä asussaan. Ala-asteen koulun arkkitehtuurissa on edel-
leen löydettävissä paljon alkuperäisiä arvoja, ja sen säilyttäminen alu-
een alkuperäisen identiteetin kantajana olisi tavoitteellista. 
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Jakomäen rakennuskanta on uudistunut voimakkaasti viimeisen parin-
kymmen vuoden aikana, ja sen ominaispiirteet ja olemus ovat saaneet 
laajalla alueella uuden suunnan. Tätä kehitystä jatkaa uusi palvelura-
kennusten kokonaisuus, koulukeskus sen osana. Kaupunginmuseo pi-
tää tärkeänä, että väistyvistä kouluista on tekeillä rakennushistoriaselvi-
tykset dokumentointeineen. Rakennushistoriaselvityksen rajaus on toi-
vottavaa tehdä siten, että koulukeskusalueen suhde lähiön kaupunkira-
kenteeseen ja sen muutoksiin sisältyy tarkasteluun.

Kaupunginmuseo toteaa valittaen, ettei Jakomäen ala-asteen koulun 
sekä siihen liittyvien nuorisotalon ja päiväkodin kunnostamista ja säilyt-
tämistä ole otettu ympäristön kehittämisen tavoitteeksi. Kaupunginmu-
seolla ei ole asemakaavaehdotuksesta muuta huomautettavaa.
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