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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Laajasalon kauppakeskuksen 
aluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12430

HEL 2015-001115 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa, joka koskee Laajasalon kauppakeskuksen alueen 
asemakaavan muutosehdotusta. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Laajasalon kauppakeskuksen aluetta, 
joka sijaitsee pohjoisessa Yliskylässä. Asemakaavan muutos mahdol-
listaa raitiotien rakentamisen kantakaupungista Yliskylään sekä täyden-
nysrakentamisen Laajasalontien nykyisellä katualueella ja sen varren 
tuntumassa. Kerrosalan lisäys on yhteensä 39 030 k-m2. Tarkoitukse-
na on mahdollistaa kaupunkirakentamisen ja uuden raitiotien rakenta-
minen leveän Laajasalontien moottorikadun tilalle, joka muutetaan kaik-
kien liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoi-
seen. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu suunnitteilla olevan kaup-
pakeskuksen kortteliin Laajasalontien ja Reposalmentien varsille. 
Asuinkerrostalotontteja on ehdotuksessa myös Laajasalontien risteyk-
sen tuntumassa Reposalmentien eteläpuolella ja Isosaarentien pohjois-
puolella sekä nykyisen kirjaston tontilla. Alueella oleva Laajasalon kes-
kus on rakennettu pääosin 1970-luvun alussa entisen Yliskylän (Upp-
byn) tilan maille.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista keskustatoi-
mintojen aluetta. Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on pääosin lii-
ke- ja palvelukeskusta. Alueella on voimassa useita asemakaavoja 
vuosilta 1965–2015, joissa alue on merkitty liikerakennusten korttelialu-
eeksi, julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi, asuinrakennusten kortte-
lialueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi, suojaviheralueiden korttelialu-
eeksi, puistoalueeksi ja katuaukioksi tai katualueeksi.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että korttelissa 49027 tontilla 3 si-
jaitseva 1970-luvun laadukasta arkkitehtuuria edustava kirjasto- ja nuo-
risotilarakennus tullaan kaavamuutoksen myötä purkamaan. Samalla 
menetetään pysyvästi osa tuon ajan arkkitehtuuria. Kaupunginmuseo 
edellyttääkin, että kirjasto dokumentoidaan huolellisesti valokuvin en-
nen purkamistaan. Myös uuden tiesuunnitelman myötä väistyvä Laaja-
salontien moottorikatu ramppeineen ja kiertoliittymineen tulee doku-
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mentoida 1960-luvun autoistumisen ihannoinnin ja sen nopean kasvun 
edustavana esimerkkinä.

Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idässä Yliskylän puistoon, jossa 
sr-2-merkinnällä suojellun kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta 
arvokkaan Ylistalon eli Uppbyn tilan päärakennuksen edustan tiivistyvä 
rakentaminen huolettaa kaupunginmuseota. Nykyisellään Ylistalon 
edusta on väljä ja hengittävä. Ylistalo edustaa alueen vanhinta raken-
nuskantaa, on ympäristön kannalta arvokas ja on tiloineen antanut ni-
mensä alueelle, joten sen tulee säilyä ymmärrettävänä kaupunginosan 
historiaa välittävänä rakennuksena.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen.
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