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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Mellunkylä (47. ko), Leikkiku-
ja 5:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12552)

HEL 2018-002512 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kau-
punginmuseolta lausuntoa Leikkikuja 5:n asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 

Asemakaavan muutos koskee Mellunkylässä korttelin 47031 tonttia 3 
osoitteessa Leikkikuja 5 sekä sen edessä olevaa katualuetta. Kaava-
hanke mahdollistaa kahden 8-kerroksisen asuinkerrostalon täydennys-
rakentamisen Leikkikujan varteen. Uudet rakennukset pihajärjestelyi-
neen korvaavat tontilla nykyisin olevan väljän pysäköintikentän. Uutta 
asuntokerrosalaa on 5 000 k-m2, ja alueelle arvioidaan tulevan noin 
100–125 uutta asukasta.

Tontilla sijaitsee kolme Hilding Ekelundin suunnittelemaa, vuonna 1968 
valmistunutta 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennukset edustavat 
Ekelundin myöhäistuotantoa, jossa on tunnistettavissa muistumia 
1950-luvun suunnitteluperiaatteista. Rakennukset ovat säilyttäneet erit-
täin hyvin alkuperäiset ominaispiirteensä. Museo on lausunut hank-
keesta jo osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä (25.6.2018) 
ja todennut, että kaavaehdotuksen mukainen täydennysrakentaminen 
tontin itäpuolella ei heikennä Ekelundin rakennuskokonaisuuden kes-
keisiä arvoja.

Kaavaehdotuksessa rakennukset on määrätty suojeltaviksi merkinnällä 
sr-2: ”Kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas säilytettävä 
rakennus. Korjaus-, ja muutostyöt tulee toteuttaa siten, että rakennuk-
sen ominaispiirteet säilyvät.” 

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan suojelumerkinnän muotoilu on 
hieman liian yleispiirteinen ja ehdottaa sitä täsmennettäväksi seuraa-
vasti: ” Kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas säilytettä-
vä rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa teh-
dä sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja. Korjaa-
misen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin ver-
rattavien rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materi-
aalien ja värien säilyttäminen.” 
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Kaupunginmuseolla ei ole Leikkikuja 5:n asemakaavan muutosehdo-
tuksesta muuta huomautettavaa.
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