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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Vuosaari, Merikorttikuja 6, 
asemakaavan muutosehdotus

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Merikorttikuja 6:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kan-
tanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaressa, Kallvikintien varrella ja koskee 
Merikorttikuja 6:n tonttia (54048/2) sekä sen ja Kallvikintien väliin jää-
vää vihervyöhykettä, jolle kaavamuutos mahdollistaa kolmen 8-kerrok-
sisen asuintalon sekä pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen rakenta-
misen. Kaavamuutoksen myötä Kallvikintien varsi tiivistyy ja rakentuu 
Merikorttikuja 6:n kohdalla kantakaupunkimaisena ympäristönä. Uuden 
asuntokerrosalan määrä on 9 900 kerrosneliömetriä ja liiketilakerrosa-
lan määrä vähintään 200 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on 
200–250 henkilöä. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Keski-Vuo-
saaren kulttuuriympäristöä, ja Kallvikintie on arvoluokkaan III kuuluva 
arvoympäristö. 

Museo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(25.6.2018), missä yhteydessä museo painotti Merikorttikuja 6:n raken-
nuskokonaisuuteen liittyviä huomattavia ympäristöllisiä arvoja. Koko-
naisuus koostuu Hilding Ekelundin vuosina 1970–71 suunnittelemista 
Fastighets Ab Babordin kolmesta pistetalosta sekä niihin kiinteästi liitty-
vistä lamelleista. Rakennusten sijoittelu suhteessa toisiinsa ja olemas-
sa olevaan rinnemaastoon on poikkeuksellisen herkkäviritteistä. Mu-
seon ehdotuksen mukaisesti kaavaehdotuksessa ovat maisemallisesti 
arvokkaimmat piha-alueet saaneet suojelumerkinnän s: ”Alueen osa, 
jolla maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjestelyt 
ja kasvillisuus tulee säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mänty-
jen säilyttämiseen.” 

Myös Kallvikintien varren uudisrakentamisen yhteydessä on kaavaeh-
dotuksessa huomioitu alkuperäisen ympäristön arvojen säilyttäminen ja 
esimerkiksi Keski-Vuosaarelle sekä Kallvikintien arvoympäristölle omi-
naisen mäntyvaltaisen puuston säilyminen. Esitetty uudisrakentaminen 
on luonteeltaan sellaista, että se noudattaa Kallvikintien suunnittelupe-
riaatteiden päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
toteutetun Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokosen Kallvikintien katuti-
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lan maisemaselvityksen ja viitesuunnitelman linjauksia. Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteiden päivittelyä OAS:aa koskevassa lausunnossaan 
(25.1.2019) kaupunginmuseo linjasi, että Byman & Ruokosen selvitys 
tarjoaa kestävän peruslähtökohdan Kallvikintien ympäristön jatkosuun-
nitteluun. 

Kaupunginmuseolla ei ole Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.
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