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Helsingin kaupunginmuseo on tarkastellut asemakaavahanketta ja tote-
aa siitä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta seuraavaa.

Osoitteessa Köydenpunojankatu 7, Kamppi on suunnitteilla asemakaa-
van muutos asuntojen rakentamiseksi sisäpihalle sieltä purettavan au-
totallirakennuksen tilalle. Täydennysrakentamisella saavutetaan 4-5 
kerroksinen asuinrakennus, johon syntyy arviolta 12 kappaletta asunto-
ja. Samalla tarkistetaan kadunvarsirakennuksen suojelumääräys ja pi-
hamääräykset. Tontti on yksityisomistuksessa. Tontin viitesuunnitelman 
(päivätty 27.6.2018) on laatinut arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva arkki-
tehdit Oy. Suunnitelmassa uudisrakennus koostuu kahdesta korkeam-
masta massasta, joiden väliin on sijoitettu niitä yhdistävät parveketasot.  

Köydenpunojankatu 7 kadunvarsirakennus on valmistunut 1924 ja sen 
suunnitteli arkkitehti David Frölander-Ulf. Myös sisäpihan nykyinen au-
totalli on alkuperäinen talousrakennus, jota on vuosien saatossa muu-
tettu sisätiloiltaan. Voimassa olevassa asemakaavassa (1982) Köyden-
punojankatu 7 kadunvarsirakennus on suojeltu So-merkinnällä: ”Kau-
punkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Rakennusta tai 
sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa 
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen 
tyyliä tai kadun puoleisen vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennukses-
sa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisära-
kentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuk-
sen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” Sisäpihan rakennusta ei ole suo-
jeltu. 

Asemakaavan muutoksessa suojelumerkintää ja -määräystä ehdote-
taan muutettavaksi seuraavasti. Uusi suojelumerkintä on sr-2 ja suoje-
lumääräys kuuluu: Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja histo-
riallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ei-
kä siinä saa tehdä sellaisia korjaus, muutos- tai lisärakentamistöitä, jot-
ka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kau-
punkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Kor-
jaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennuso-
sia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäis-
toteutuksen mukaisesti.”
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Uusi suojelumerkintä määräyksineen on kaupunginmuseon näkemyk-
sen mukaan asianmukainen eikä museolla ole asemakaavaehdotuk-
sesta uudisrakentamisen osalta huomautettavaa.
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