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Kaupunginmuseon lausunto Koirasaarentien ja Ilomäentien aluei-
den asemakaavan muutoksen ehdotuksesta

HEL 2016-000535 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita 
pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
Kruunusiltoja pitkin tulevan pikaraitiotien rakentamisen edelleen Ylisky-
lään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa kaavahankkeen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1.4.2016 ja 15.2.2018. Vuonna 2018 anne-
tussa lausunnossa museon kriittiset huomiot kohdistuivat Koirasaaren-
tien pohjois- ja eteläpuoliseen rakentamiseen sekä Ilomäentien 7:n ton-
tille ehdotettuun lisärakentamiseen.

Koirasaarentien pohjoispuolisia rakennusmassoja on museon lausun-
non mukaisesti linjattu suoraviivaisemmaksi, jolloin ne noudattavat pa-
remmin alueen hallitsevaa koordinaatistoa.  Koirasaarentien eteläpuo-
lella pitkät lamellikokonaisuudet puolestaan noudattavat kadun poh-
joispuoleisten kortteleiden periaatteita ja luovat Koirasaarentien varren 
rakennuksille yhtenäisen ilmeen sekä katutilan. Tälle on löydetty perus-
telu mm. sillä, että ne suojaavat parhaiten eteläpuoleisia pihoja ja pien-
taloaluetta liikennemelulta ja pienhiukkasilta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista Koirasaarentietä koskevista 
kaavaehdotuksista.

Ilomäentien 7:n tontille ehdotetulle lisärakentamiselle on varattu 4000 
kerrosneliömetriä. Vuorovaikutusraportin vastineessa todetaan että; 
”Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kokonaisuuden ja sen keskeisten 
ominaispiirteiden katsotaan säilyvän yhtenäisenä uudisrakentamisen 
sijoittuessa raitiotien varteen ikään kuin ehjän kokonaisuuden ”reuna-
malle”. Kokonaisuus tulee edelleen säilymään Yliskylän suurmaise-
massa selkeästi erottuvana maamerkkinä. Kaavamääräykset ohjaavat 
uudisrakennuksen hillittyä olemusta, ja estävät rakennuksen kohoamis-
ta erityiseksi elementiksi suurmaisemassa”.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaava-aineisto ei täysin tue 
Ilomäentiestä annetun vastineen näkemystä, eikä aineisto todenna ra-
kennushankkeen vaikutuksia Yliskylän suurmaisemaan. Suhteuttaessa 



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 8.1.2021
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 17401 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 1060 0201256-6 fi0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 36664 fi02012566

tämän osahankkeen vaikutusten selvitystarkastelun osittaista puutetta 
kaavan kokonaisvaikutukseen, museon näkemykseen mukaan vaiku-
tukset eivät tule olemaan sellaisia, että museolla olisi erityistä syytä ja 
tarvetta huomauttaa kaavaehdotuksesta.
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