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Kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutoksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta Etu-Töölön korttelin 411 tontille 22, Lep-
päsuonkatu 7

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 1.11.2016

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen pysä-
köintipaikan paikalle suunnitellaan uutta opiskelijoiden viisi- ja puoliker-
roksista asuntorakennusta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu 
kerrosalaa 4 410 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja 
toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Helsingin uudessa, 
tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alueella on merkintä 
"kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 
Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja palvelukeskusta" (C1). 
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen, Etu-Töölön RKY 2009 alueeseen.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty viitesuunnitelma, (Playa 
Arkkitehdit Oy, 2016).

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskeli-
ja-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Raken-
nus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyksellä.

Kaupunginmuseo pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista vii-
tesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta on keskeistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihisto-
riallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyes-
sä.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


