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Helsingin kaupunginmuseon lausunto koskien Liikkalankujan alu-
een asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjussa sijaitse-
van Liikkalankujan alueen asemakaavan muutosta. Kaupunginmuseo 
tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Liikkalankujan varrella sijaitseville, Itäväylän läheisyydessä oleville ton-
teille suunnitellaan asuinkerrostaloja viereisen kerrostalorivistön jat-
keeksi. Tonteilla Liikkalankuja 6 ja 8 sijaitsee tällä hetkellä rakennuksia, 
jotka asemakaavamuutoksen myötä purettaisiin uudisrakentamisen tiel-
tä. Rakentamattomalle tontille Liikkalankujan toisella puolella suunnitel-
laan rivitaloasuntoja. Osoitteessa Liikkalankuja 6 sijaitsee vuonna 1991 
rakennettu toimitilarakennus. Liikkalankujan ja Vehkalahden kulmassa 
osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsee vuonna 1945 
valmistunut asuin- ja liikerakennus. Liikkalankuja 1 on rakentamaton 
puistottunut tontti.

Kaavatilanne

Vuonna 2007 voimaan tulleessa asemakaavassa Liikkalankuja 6 tontti 
on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Vuonna 1993 vahvis-
tetussa asemakaavassa Liikkalankuja 8 tontti on merkitty asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja Liikkalankujan toinen puoli 
(Liikkalankuja 1) asuinrakennusten korttelialueeksi. Helsingin yleiskaa-
va 2002:ssa suunnittelualue on merkitty osin kerrostalovaltaiseksi asu-
misen ja toimitilojen alueeksi ja osin asuntovaltaiseksi alueeksi. Helsin-
gin uudessa vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa (2016) alue on 
merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja A4.

Liikkalankujan rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Asuinrakennus osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 edus-
taa alueellaan hyvin harvinaiseksi käynyttä 1940-luvun rakennetun kult-
tuuriympäristön kerrosta. Terastirapattu kolmikerroksinen ja aumakat-
toinen aikakaudelleen tyypillinen liike- ja asuinrakennus on hahmoltaan 
selkeä ja symmetrinen sekä todistusvoimainen esimerkki aikansa ra-
kennuskannan ominaispiirteistä ja ympäristöstään ennen sen kehitty-
mistä tiiviimmäksi. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketi-
loja Itäväylälle päin, kaksi ylintä kerrosta ovat asuinkäytössä. Liikkalan-
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kujan puolelle suuntautuva matala autotallisiipi on ollut aiemmin käytös-
sä autohuoltamona. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä hah-
mossaan ja kertoo pitäjänaikaisesta historiasta ja pienipiirteisestä ra-
kennetusta ympäristöstä. Rakennus on vanhimpia alueellaan säilynei-
tä. Liikkalankuja 6 tontin 1990-luvulta peräisin olevalla kaksikerroksisel-
la ja tiiliverhoillulla rakennuksella ei kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan ole suojeluarvoja.

Kaupunginmuseon kannanotto

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että osoit-
teessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsevalla rakennuksella 
on selkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennuksella on myös maise-
mallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, sillä kadunkulmaukseen sijoitettu-
na rakennuksena se näkyy moneen suuntaan. Rakennuksen purkami-
nen köyhdyttäisi ympäristöään ja aiheuttaisi menetyksen rakennetussa 
kulttuuriympäristössä, kun alueen vanhin kerrostuma poistuisi koko-
naan. Kaupunginmuseo esittää, että jatkosuunnittelussa pyritään etsi-
mään keinoja, joiden avulla mainittu rakennus voidaan säilyttää.
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