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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Laajasalon ratikkakorttelin 
(Yliskylä) asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Helsingin asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotukses-
ta. Hankkeen aiempi kaavanimi on Reposalmentien alueen asemakaa-
va. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lau-
suu kantanaan seuraavaa.

Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo tähdensi, että asema-
kaavan muutoksen yhteydessä tulee huomioida alueen valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja maisemallis-
ten arvojen säilyminen siten, että ympäristöön kohdistuvat muutokset 
ovat hallittuja ja täydennysrakentaminen rajataan Reposalmentien var-
sille kuitenkin siten, ettei Holmanmoisionpolun arvoympäristön välittö-
mään läheisyyteen rakenneta. 

Annetussa vastineessa todetaan, että Holmanmoisionpolusta on laadit-
tu ympäristöhistoriallinen selvitys. Selvityksestä ilmenee, että Holman-
moisionpolku on ollut oleellinen osa Laajasalon maisemaa yli 200-
vuoden ajan. Polulle on aina ollut ominaista kaarenmallinen linjaus se-
kä sekalajiset puuistutukset polun varrella, lisäksi polun linjauksessa on 
ollut historian saatossa jonkin verran vaihtelua. Nykyisin Holmanmoi-
sionpolun kujannepuut eivät jatku yhtenäisinä, vaan vanhoja kujanne-
puita on polun pohjoisosissa sekä eteläosissa lähellä kartanoa. Yksi 
eteläosan puista on suojeltu luonnonmuistomerkkinä. Asemakaava-
hankkeen suurimpien muutoskohtien lähistöllä kujannepuut ovat hävin-
neet. Asemakaavan mahdollistaman raitiotievarikkohybridin vaatiman 
tilantarpeen vuoksi polun linjausta on muutettava hieman lännemmäs. 
Muutostarve osuu Holmanmoisionpolun keskikohtaan, jossa ei nykyi-
sellään ole kujannepuita. Muutostarve ei koske RKY-aluetta. Linjaus-
muutoksen tarve on noin 200 metrin pituisella matkalla ja polun siirtymä 
on enimmillään 15 metriä länteen päin. Holmanmoisionpolun kaareva 
linjaus säilyy siirrosta huolimatta. Linjauksen siirron yhteydessä palau-
tetaan polun kaksipuolinen puukujanne, joka merkitään myös kaavaan. 
Polun pintamateriaali säilyy kivituhkana ja leveys nykyisen kaltaisena.

Kaupunginmuseo esittää, että niiltä osin, kun kaavamuutosalueella 
Holmanmoisionpolun linjaus säilyy nykyisen kaltaisena, polulle osoite-
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taan tarkentava pp-merkintä, määräyksellä; ”historiallisen puukujan säi-
lymistä vaarantavia toimenpiteitä ei saa suorittaa”.

Muilta osin -ottaen huomioon kulttuuriympäristön reunaehdot ja suh-
teuttaen niitä tehtyjen selvitysten kautta kaavan aikaansaamiin toimen-
piteisiin- kaupunginmuseo katsoo, ettei sillä ole huomautettavaa ase-
makaavan muutosehdotuksesta.
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