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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Asema-aukion alaisten 
SOK:n myymälätilojen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12425 Kluuvin kaupunginosassa

HEL 2015-000735 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa, joka koskee Asema-aukion alaisten SOK:n myy-
mälätilojen asemakaavan muutosehdotusta. Kaupunginmuseo tarkas-
telee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Asema-aukion ja Kaivokadun alla Sokoksen ja 
nykyisen Rautatientorin metroaseman lippuhallin sekä Kalevan talon 
välissä osoitteessa Asema-aukio 2. Asemakaavan muutos mahdollis-
taa korttelin 2099 kiinteistön (Sokoksen tavaratalo) laajentamisen Ase-
ma-aukion ja Kaivokadun alle kahteen kerrokseen sekä nykyisen maa-
nalaisen yleisen jalankulkuväylän mitoituksen ja tasauksen muuttami-
sen. Alueelle merkitään maanalaiset tilavaraukset myymälä- ja asiakas-
palvelutiloille ja ohjeelliset osa-aluevaraukset parannetulle Asematun-
nelin ja Mannerheimintien alituksen väliselle yleisen jalankulun väylälle 
sekä Pisararadan uloskäynnille. Pisararadan aluevaraus on voimassa 
olevan asemakaavan (nro 12290) mukainen. Aluetta kehitetään julkise-
na kaupunkitilana. Maanalaisten myymälätilojen kerrosala kasvaa 2 
600 k-m2 ja maanalaisen yleisen jalankulun kerrosala on 710 k-m2.

Asema-aukio ja Kaivokatu merkitään kaupunkikuvan kannalta raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ympäristökokonai-
suuden osaksi merkinnällä sk: ”Kaupunkikuvan kannalta rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kaivokadun, Asema-au-
kion ja Rautatientorin muodostaman ympäristökokonaisuuden osa. Jul-
kiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti, materiaaleiltaan ja 
kadunkalusteiltaan laadukkaiksi ja alueen arvon mukaisiksi. Asema-au-
kiolle ja Kaivokadulle on laadittava katusuunnitelman yhteydessä julkis-
ten kaupunkitilojen sekä valaistuksen yleissuunnitelma. Katualueiden 
korkeusasemaa ei saa korottaa. Kadun alainen rakentaminen tulee 
suunnitella siten, että kadun rakenteiden ja yhdyskuntatekniikan ver-
kostojen vaatimat riittävät tilat otetaan huomioon. Teknisiä tiloja ja -lait-
teita ei saa sijoittaa katualueelle.”

Asema-aukion ja Kaivokadun katualueet rajautuvat valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Helsingin 
rautatientori). Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokasta kult-
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tuuriympäristöä ”Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki”. Helsingin 
Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta sekä kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävää aluetta sekä kävelykeskustan aluetta. Helsingin uudessa yleis-
kaavassa alue on liike- ja palvelukeskusaluetta.

Helsingin kaupunginmuseo on lausunut asemakaavan muutoksesta ai-
emmin osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja kaavaluonnosvaiheessa 
8.12.2015 eikä nähnyt tuolloin tarvetta huomauttaa suunnitelmista. 
Kaupunginmuseo puoltaa edelleenkin esitettyjä suunnitelmia etenkin 
pyrkimyksestä yhtenäistää ja parantaa arvokkaan katualueen kaupun-
kikuvallista ilmettä suunnittelualueella. Kaupunginmuseolla ei ole huo-
mautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
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