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Helsingin kaupunginmuseon lausunto koskien Munkkiniemen Muu-
sanpolku 1-3 asemakaavan muutosluonnosta (Munkkiniemi 
30/30145/2)

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Munkkiniemessä osoit-
teessa Muusanpolku 1-3 sijaitsevaa tonttia koskevan asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Munkkiniemes-
sä, Talinrannan alueella Mesenaatintien ja Muusanpolun väliin jäävällä 
vyöhykkeellä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asuin-
käyttöön suunnittelualue, joka on nykyisellään rakentamaton, kumpuile-
va nurmialue muutamine puineen. Tontin pysäköinti on suunniteltu si-
joitettavaksi pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen ja tontin ajoneu-
voliittymä Muusantorin luoteiskulmaan. Tonttia reunustavat pääosin 
kaksi-kolmikerroksiset pienkerrostalot ja paritalot 1990-luvun alkupuo-
lelta, jotka pihoineen muodostavat vehreän pienimittakaavaisen koko-
naisuuden. 

Helsingin kaupunginmuseo on 25.10.2016 antanut lausuntonsa Muu-
sanpolku 1-3:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja Talinrannan suunnitteluperiaatteista. Lausunnossaan kau-
punginmuseo piti Muusanpolku 1-3:n tontin muuttamista asuinkäyttöön 
mahdollisena. Alueen vanha rakennuskanta on purettu eikä alueella ole 
säilytettäväksi määriteltyjä alueita. Kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta kaupunginmuseo piti tavoitteena kaavaratkaisua ja täyden-
nysrakentamista, joka kunnioittaa ympäröivän alueen asemakaavallista 
periaatetta ja mittakaavaa. Talinrannan länsiosan ominaisluonne raken-
tuu kaarevan Mesenaatintien ja sitä reunustavien matalien ja pienimit-
takaavaisten asuintalojen ja niitä ympäröivien vehreiden pihojen katuti-
lan ja kokonaisuuden ympärille.

Esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa Muusanpolku 1-3:ssa sijait-
seva tontti on esitetty muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
Rakennusala on osoitettu lähes kiinni tontin eteläreunaan, pienen vi-
herkaistaleen etäisyydelle itä- ja koillisreunasta ja tontin keskiosaan ja 
luoteisreunaan ei ole osoitettu rakennusalaa. Suurin sallittu kerrosluku 
on osalla rakennusalaa viisi, Muusantoriin rajautuvassa kulmassa kuu-
si. Uudisrakennusten sallittaisiin olevan siten ympäröivää rakennuskan-
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taa korkeampia. Esitetylle rakennusalalle on kuitenkin rakennettava vä-
hintään kolme erillistä, erimuotoista ja pohjapinta-alaltaan erikokoista 
rakennusta. Rakeisuudeltaan uudisrakennuksista muodostuisi näin lä-
hiympäristön lamellitalojen kaltaisia. Tällä tavoin mahdollistetaan myös 
näkymät niin kadulta tontin sisäosiin kuin sieltä ulospäin. Rakennusten 
katomuotoa ei ole määritelty, julkisivumateriaalin tulisi olla pääosin puu, 
paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slam-
maus. Väreistä ei ole määräystä. Parvekkeet tulisi toteuttaa ripustettui-
na tai sisäänvedettyinä, ei maasta kannatettuina. Rakennusten ulkoa-
sun suunnittelulle on siten jätetty melko paljon liikkumavaraa ja mah-
dollisuuksia toteuttaa uudisrakennukset niin ympäristöön sopeuttaen 
kuin ilmeeltään selvästi uutta kerrostumaa tuovana. 

Suurin osa tontin rakennusalaa ympäröivästä alueesta on määritelty 
pääosin istutettavaksi alueen osaksi ja nykyinen tontin luoteisosassa si-
jaitseva kumpu lisäksi puilla ja pensailla istutettavaksi tai istutettavana 
pidettäväksi maanvaraiseksi alueen osaksi. Istutusmääräys koskee 
myös aluetta, jonne on osoitettu kannen alainen tila. Tontin länsireu-
nassa on lisäksi esitetty yhtä puuta suojeltavaksi. Näillä määräyksillä 
pyritään varmistamaan tontin vehreys ja Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Muusanpolku 
1-3:ssa sijaitsevan tontin rakentaminen esillä olevan asemakaavan 
muutosluonnoksen mukaisesti tulisi mahdollistamaan ympäröivää ra-
kennuskantaa korkeampien, mutta muutoin mittakaavaltaan melko hy-
vin Talinrannan rakennuksiin sopeutuvien asuinkerrostalojen rakenta-
misen. Materiaaleiltaan ja ilmeeltään uudisrakennukset olisi mahdollista 
toteuttaa joko sopeuttaen tai selkeästi uutena kerrostumana. Talinran-
nan vehreää ominaisluonnetta on kunnioitettu jättämällä tontista laaja 
alue rakentamiselta vapaaksi vyöhykkeeksi ja erilaisin istutusmääräyk-
sin sekä sijoittamalla asukaspysäköintipaikat pihakannen alle. Kaupun-
ginmuseo katsoo, että sen asettama tavoite kunnioittaa ympäröivän 
alueen asemakaavallista periaatetta ja mittakaavaa on riittävällä tavalla 
otettu huomioon. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa 
Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Sari Saresto
vs. kulttuuriympäristöpäällikkö



Helsingin kaupunki Lausunto 3 (3)
Sivistystoimi

Kulttuuriympäristöyksikkö 12.6.2017

Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu-

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


