
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 10.12.2021
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

Kaupunginmuseon lausunto Villenkallio, As Oy Säästörasti, asema-
kaavan muutosehdotus

HEL 2019-002374 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museolta lausuntoa Vuosaaressa sijaitsevan Villenkallion asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varres-
sa olevia kortteleita 54012 ja 54013 sekä kortteleiden viereisiä puisto- 
ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katualueita. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa korttelin 54012 täydennysrakentamisen kuudella VII-VIII-
kerroksisella asuinkerrostalolla nykyisten autosuojien ja pelikenttien ti-
lalle, ja korttelin 54013 nykyisten kaksikerroksisten asuinkerrostalojen 
purkamisen ja korvaamisen kolmella IV-VIII-kerroksisella puurakentei-
sella asuinkerrostalolla.

OAS:sta antamassaan lausunnossaan kaupunginmuseo suhtautui kriit-
tisesti maakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristöalueelle sijoittu-
vaan kaavahankkeeseen, todeten että täydennysrakentaminen tulee 
toteuttaa ensisijaisesti Keski-Vuosaaren metsäkaupungin olemassa 
oleviin arvoihin, sekä etenkin maisemallisiin ja korttelirakenteita luon-
nehtiviin ominaispiirteisiin nojaten. Museo totesi, että Keski-
Vuosaaresta on tehty useita perusteellisia selvityksiä, joissa alueen 
kulttuuriympäristön ja maiseman arvot tunnistetaan, sekä selvityksiä 
joissa täydennysrakentamista huolellisesti sovitetaan näihin arvoihin. 
Yleiskaava 2016 jälkeen ainoa selvitys, joka koskee Säästörastin aluet-
ta, on Kallvikintien suunnitteluperiaatteet, jossa todetaan, että täyden-
nysrakentamisen arkkitehtuurin tulee muodostaa uusi kaupunkikuvalli-
nen kerros, joka kunnioittaa olemassa olevaa kulttuuriympäristöä. Tä-
män johdosta tulisi Villenkallion kaavaprosessissa huolellisesti selvit-
tää, miten korttelikohtaisesti voidaan toteuttaa tämä uusi kaupunkiku-
vallinen kerros, joka kunnioittaisi olemassa olevaa kulttuuriympäristöä. 
Tämän selvityksen pohjalta vasta kyettäisiin hahmottamaan täydennys-
rakentamisen luontevat reunaehdot.

Annetussa vastineessa todetaan; suunniteltujen asuinrakennusten si-
joittelua on muutettu, jotta korttelirakenne on avoimempi. Rastilantien 
puoleiselta korttelisivulta on täydennysrakentaminen poistettu koko-
naan nykyisen pysäköintilaitoksen kohdalta, jolloin kortteli on pohjois-
eteläsuunnassa täysin auki. Itä-länsisuunnassa rakennusrivistöt on 
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muutettu yksittäisiksi rakennuksiksi, joiden välistä avautuu pitkiä näky-
miä metsäiseen ympäristöön. Rakennusten välissä olevaa maiseman 
kannalta arvokasta mäntypuustoa voidaan säästää ja istuttaa tarvit-
taessa lisää. Korttelin keskialueella olevien asuinkerrostalojen kaupun-
kikuvallinen rooli on huomioitu suunniteltavien rakennusten kerrosmää-
rissä ja räystäskoroissa, jotta olemassa olevat asuinkerrostalot pysyvät 
alueen korkeimpina rakennuksina.

Mitä tulee Airoparintien, vain 30 vuotta vanhan rakennuskokonaisuu-
den totaalisen purkamisen mahdollistavaan asemakaavaan, ei suunni-
telma ole kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kestävän ympäris-
töllisen ja kulttuurisen kehityksen mukainen. 

Tästä annetussa vastineessa puolestaan todetaan; airoparintien tont-
tien suunnittelu pohjautuu yleiskaava 2016:n aluetta koskeviin mää-
räyksiin, joka ohjaa tehokasta täydennysrakentamista Kallvikintien lä-
heisyyteen, koska tielle on yleiskaavassa merkitty pikaraitiotieyhteys. 
Suunnitteluratkaisussa on yhdistetty yleiskaavan tavoitteiden mukainen 
tehokkuus sekä viereisten pienimittakaavaisempien pientaloalueiden 
huomioiminen. Suunnitellut rakennukset ovat kerrosmääriltään nykyisiä 
suurempia, mutta rakennusten sijoittelulla on varmistettu riittävä etäi-
syys viereisiin pientaloihin. Suunniteltujen asuinrakennusten sijoittumi-
nen noudattelee Keski-Vuosaaren metsälähiön suunnitteluperiaatteita: 
muodostuvat korttelialue on väljä ja avoin, mutta liittyy myös yleiskaa-
van periaatteiden mukaisesti Kallvikintien kehittyvään katutilaan. 

Esitetty kaavaehdotus kiteyttää ns. metsäkaupunki-ihanteiden mukaan 
toteutuneiden lähiöiden täydennysrakentamisen ristiriidan. Alueiden 
täydennysrakentamisen lähtökohtana tulisi tarkastella paljonko ja mil-
laista uutta rakentamista kulttuuriympäristön reunaehdot mahdollista-
vat. Nyt puolestaan yleiskaava 2016 korttelitehokkuus asettaa reu-
naehdot, jolloin kulttuuriympäristön huomioiva suunnittelun optimi on 
parhaimmillaan vähiten epäonnistunein ratkaisu.

Huolestuttavana kaupunginmuseo pitää sitä, että vaikka kaava-alueelta 
on laadittu huolellisia selvityksiä, niin näitä ei kuitenkaan hyväksikäyte-
tä kaavan suunnittelussa, eikä niillä ei näytä olevan vaikutuksia, mikäli 
ne ovat ristiriidassa yleiskaava 2016 korttelitehokkuuksien kanssa. Tä-
mä on puolestaan osin ristiriidassa MRL § 9 kanssa, jossa todetaan; 
”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin”. 

Tämä selvitysten ja yleiskaavan välinen ristiriita tulisi myös annetussa 
vastineessa kirjoittaa auki.
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Museo haluaa lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että annetuissa vasti-
neissa ristiriitaista on myös metsälähiön suunnitteluperiaatteisiin ve-
toaminen, sekä varsinkin termien väljä ja avoin käyttäminen. Yhtäältä 
metsälähiön suunnitteluperiaatteiden mukaan rakentuneessa Säästö-
rastin korttelissa ei juurikaan hyväksi käytetä näitä periaatteita täyden-
nysrakentamisessa, mutta toisaalta myöhemmin toteutuneessa Airopa-
rintien korttelin pientaloalueen mahdollistavassa purkamisessa näillä 
periaatteilla perustellaan kokonaisuuden saneeraaminen.

Museo pitää valitettavana, ettei yleiskaava 2016 tehokkuusmääräyksiä 
kyetä huolellisemmin räätälöimään  maakunnallisesti arvokkaalle kult-
tuuriympäristöalueelle sijoittuvaan täydennysrakentamiseen, ja esittää 
kannanottonaan, että edes hieman vähäisempikin rakennustehokkuus 
olisi mahdollistanut suhteessa huomattavasti paremman kulttuuriympä-
ristön huomioimisen.
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