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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Konalankujan asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Konalankujan asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Konalankujan korttelia 32038 (Konalan-
kuja 1–5). Korttelissa sijaitsee nykyisin kaksi teollisuuden tuotantora-
kennusta, kaksi toimistorakennusta ja yksi ammatillisten oppilaitosten 
rakennus. Rakennukset ovat valmistuneet 1970-luvulla ja edustavat 
melko tyypillistä aikakauden toimisto- ja tuotantolaitosrakentamista. 
Kaikki suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962–2007) ja 
niissä alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi ja teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimin-
taapalvelevien rakennusten korttelialueeksi. Korttelialueen käyttötarkoi-
tus on muuttumassa asumisen ja toimitilan alueeksi. Suunniteltu asu-
kasmäärän lisäys on noin 1 000 uutta asukasta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Konalantien varren ja kauppakes-
kus Ristikon lähialuetta Konalan alueen monipuolisena ja tiivistyvänä 
lähikeskuksena Helsingin yleiskaavan (2016) mukaisesti. Uudisraken-
tamisen on suunniteltu olevan viidestä kahdeksaan kerroksista. Ra-
kennusten alimpiin kerroksiin sijoitetaan liike- ja toimitilaa. Alueen py-
säköinti on tarkoitus sijoittaa keskitetysti Konalantien varteen suunnitel-
tavaan pysäköintilaitokseen. Lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa uusi 
päiväkoti. Sen pihatilojen osittaista sijoittamista Hilapellon puistoon tut-
kitaan. Samalla tarkastellaan alueen väestön kasvuun ja puiston kas-
vavaan käyttöpaineeseen perustuen uuden leikkipaikan sijoittamista 
puistoalueelle. Käärtipolun pohjoisosan itäpuolisen puistoalueen täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia tutkitaan.

Hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ovat vähäiset. Kaupun-
ginmuseolla ei ole Konalankujan asemakaavan muutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lisätiedot
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