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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Leppäsuonkatu 7:n asema-
kaavan muutosehdotuksesta

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Kaupunginmuseo tarkastelee han-
ketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa. 

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5 ½ -
kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan 
opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Kaavamuutoksel-
la muodostuu uutta asuntokerrosalaa 1 250 kerrosneliömetriä ja liiketi-
laa vähintään 47 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on noin 40. 

Tontilla sijaitsee arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema, vuonna 1947 
valmistunut seitsenkerroksinen opiskelija-asuntola (Domus Acade-
mica). Rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa (2005) suojel-
tu sr-2-merkinnällä. Kaavaehdotuksessa suojelumääräys on päivitetty 
muotoon: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät jul-
kisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä.”

Kaupunginmuseo on aiemmassa hanketta koskevassa lausunnossaan 
(8.11.2016) todennut, että se pitää mahdollisena tontin täydennysra-
kentamista OAS-vaiheessa esitetyn viitesuunnitelman mukaisesti. Kaa-
vaehdotuksen viitesuunnitelman (Playa Arkkitehdit Oy, 10.11.2017) 
mukainen rakentaminen ei kaupunginmuseon näkemyksen mukaan ole 
ristiriidassa suojeltujen rakennusten kulttuurihistoriallisten ja kaupunki-
kuvallisten arvojen kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole Leppäsuonkatu 7:n asemakaavan muuto-
sehdotuksesta huomautettavaa.
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