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Kaupunginmuseon lausunto Lasipalatsin rakennuslupahakemuk-
sesta
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Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 9.12.2015

Rakennusvalvontavirasto on osoittanut kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Lasipalatsin laajennus- ja muutostöiden rakennuslu-
pahakemusta. Kaupunginmuseo on tutustunut arkkitehti Asmo Jaaksin 
17.11.2015 päiväämiin suunnitelmapiirustuksiin. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennusperinnön vaali-
misen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Arkkitehtiylioppilaiden Niilo Kokko, Viljo Revell ja Heimo Riihimäki 
suunnittelema ja vuonna 1936 valmistunut Helsingin Lasipalatsi on yksi 
Suomen funktionalistisen arkkitehtuurin päätöitä. Lasipalatsi oli valmis-
tuessaan pääkaupungin ensimmäinen urbaani funktionalistinen raken-
nus, jossa oli moderneja liiketiloja, suuri elokuvateatteri ja Helsingin 
Osuuskaupan suurravintola. Rakennuksessa tehtiin 1990-luvun lopus-
sa restaurointi, jossa kunnioitettiin rakennuksen ominaispiirteitä kiitettä-
vällä tavalla ja entisöitiin julkisivut sekä mm. 1930-luvun maalauskoris-
telua. Nyt osaa Lasipalatsin tiloista ollaan muuttamassa Amos Anders-
sonin taidemuseoksi, jonka näyttelytilat sijoitetaan Lasipalatsin aukion 
alle.

Lasipalatsin muutos- ja laajennustöiden suunnittelua on tehty keskuste-
luyhteydessä kaupunginmuseon kanssa. Hankkeen edellisen raken-
nusvaiheen rakennussuojelutavoitteet on määritetty muistiossa 
13.1.1997, ja ne on päivitetty uudessa kaupunginmuseon muistiossa 
4.11.2014. Suojelutavoitteet ovat välittyneet asemakaavan muutostyö-
hön. Kaupunginmuseo on lausunut oas- ja luonnosvaiheessa 
(26.2.2015) sekä asemakaavan muutosehdotuksesta (12.6.2015). Kau-
punginmuseon arvion mukaan rakennuslupahakemuksen aineisto tarjo-
aa edellytykset rakennuksen arvon ja ominaispiirteiden mukaisten muu-
tostöiden toteuttamiseen.

Rakennuslupa-aineistoa yksityiskohtaisemmista suunnitelmista ja kat-
selmuksista tulee neuvotella kaupunginmuseon kanssa, liittyen Lasipa-
latsiin:

-   Kohteen purkusuunnitelma sekä purkukatselmukset

-   Ikkunakunnostuksen suunnitelma sekä mallikatselmukset
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-   Pintakerrostutkimuksen ohjelma, pintakerroskäsittelyjen suunnitelma 
sekä mallikatselmukset

-   Julkisivurappauksen huollon ja korjauksen suunnitelmat (piippu sekä 
Lasipalatsi) sekä mallikatselmukset

-   Ennallistettavista rakennusosista laadittavat suunnitelmat ja mallikat-
selmukset

Ennen töiden aloittamista tulee varmistua asianmukaisesta suojaus-
suunnitelmasta sekä sen toteutuksesta. Bio Rexistä purettavat penkkiri-
vit 4 kpl tulee säilyttää ja tallentaa mieluiten kiinteistössä; penkkejä ei 
tule hävittää. 

Lasipalatsin kattomaisema on huomattavan näkyvä rakennuksen osa, 
ja sen näkyvyys tulee korostumaan jatkossa. Tästä johtuen kattopinnal-
la sijaitsevien ja sinne tulevien laitteiden sijoittelussa tulee noudattaa 
suurta pidättyvyyttä, ja pyrkiä säilyttämään alkuperäisiä piirteitä. Siellä 
missä laitteita ja kanavia voidaan sijoittaa rungon sisään rakennussuo-
jeluarvoja vaarantamatta, tulee näin menetellä.

Lasipalatsin työmaavaihe tulee dokumentoida rakennussuojelun näkö-
kulmasta. Dokumentin sisältövaatimukset ja vastuunjako tulee varmis-
taa ennen töiden aloittamista.

Kaupunginmuseo puoltaa suunnitelmia Lasipalatsin muutos- ja laajen-
nustöitä lausunnossa olevin huomautuksin. Kaupunginmuseo seuraa 
jatkosuunnittelua ja osallistuu työmaa-aikaiseen antikvaariseen valvon-
taan erikseen sopien.
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