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Kaupunginmuseon lausunto Puotilan ostarin asemakaavan muutos-
ehdotuksesta (nro 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo on tähdentänyt Puotilan 
ostoskeskuksen kulttuurihistoriallista arvoa, viitaten ostoskeskusinven-
tointiin, jossa rakennus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena 
rakennuksen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Tämän joh-
dosta kaupunginmuseo esitti täydennysrakentamisen tutkimista ostos-
keskuksen liikeosan luoteispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon pai-
kalle ostoskeskusrakennus säilyttäen. Kaupunginmuseo on pitänyt erit-
täin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajanmu-
kainen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pako-
tettu väistymään uudisrakentamisen tieltä.

OAS-lausunnossaan museo on puolestaan todennut, että Puotilaan 
suunnitteluun liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Kaava-
alueen erityisyys on todennettu paitsi Puotilan rakennusinventoinnissa, 
myös yleiskaavaa varten tehdyssä selvityksessä Kaupungin muutos ja 
kulttuuriympäristö. Tämän johdosta ostoskeskuksen paikalle suunnitel-
tavan rakentamisen lähtökohtana tulisi olla alueen ominaispiirteet, joita 
ovat mm. pienipiirteinen mittakaava, väljyys, matalien lamellitalojen 
muodostamat puoliksi avoimet korttelit.

Museo kritisoi OAS:n viitesuunnitelman uudisrakennuksia, ja piti Rust-
hollarintien varteen esitettyä rakentamista paikkaan liian korkeana. 
Suunnitelmassa tulisikin ottaa huomioon Rusthollarintien ja Klaavuntien 
alkuperäinen rakennuskanta ja sen mitoitus, ja tavoitteena tulisi olla 
uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan rakennettuun kult-
tuuriympäristöön.

Viitesuunnitelmaa, jonka mukaan kaavaratkaisu on laadittu, on jonkin 
verran muokattu OAS-vaiheen jälkeen. Vastineessa todetaan, että ra-
kennusosien korkeuksia on muutettu osittain matalammiksi, massoitte-
lua on selkeytetty ja samalla uudisrakennuksen kansipihan avaruutta ja 
viihtyisyyttä on parannettu. Kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen 
osien enimmäiskorkeus vastaa Rättärinpolkuun rajautuvien, 2000-luvul-
la rakennettujen naapurirakennusten korkeutta lukuun ottamatta Rust-
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hollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8-kerroksista osaa. Kau-
punkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja 
Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on vastineessa 
katsottu olevan perusteltu. 

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin 
purkaminen on jo itsessään Puotilan kaupunkikuvaa huomattavasti 
muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6-8- kerroksi-
sella uudisrakentamisella, tukeutuen argumentoinnissa alueen erityis-
ten asemakaavahistoriallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutu-
neisiin korkeisiin kerrostaloihin, ei huomio mitenkään kulttuuriympäris-
tön reunaehtoja, eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun 
alueen kehittämistä. Kaupunginmuseo esittää edelleen uudisrakenta-
misen mataloittamista.
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