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Kaupunginmuseon lausunto Hakaniemen kauppahallin peruskor-
jauksen pääpiirustuksista

HEL 2016-002275 T 10 04 03

Kiinteistöviraston Tilakeskus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen rakennuslupasuunnitelmis-
ta Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston rakennuslupaa var-
ten. Kaupunginmuseo esittää rakennusperinnön säilyttämisen näkökul-
masta seuraavaa.

Kaupunginmuseo on tutustunut Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy:n laati-
miin ja 8.1.2016 päiväämiin Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen 
pääpiirustuksiin liitteineen. Kaupunginmuseo esittää lausuntonaan seu-
raavaa.

Hakaniemen kauppahalli on suojeltu asemakaavassa (v. 2005) merkin-
nällä sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana purkaa eikä siinä saa suorit-
taa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivu-
jen, vesikaton mainoslaitteineen, porrashuoneiden, ikkunoiden, ovien 
tai toisen kerroksen myyntirakenteiden kulttuurihistoriallista tai raken-
nustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden 
yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla 
tavalla.

Hakaniemen kauppahallista on valmistunut rakennushistorian selvitys 
(Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy / Karoliina Periäinen) 
korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi vuonna 2012. 

Kaupunginmuseo on ollut hankkeessa mukana alusta lähtien ja kom-
mentoinut eri vaiheiden suunnitelmia. Museo katsoo, että nyt esillä ole-
vat suunnitelmat, joissa tekniset- ja sosiaalitilat sijoitetaan uuteen Hä-
meentien puolelle kaivettavaan kellariin. Tämä mahdollistaa rakennuk-
sen ensimmäisen kerroksen sisätilojen alkuperäisen luonteen ja ava-
ruuden palauttamisen 1970- ja 1990-lukujen raskaiden ja interiööriä tur-
melleiden kunnostusten jälkeen.  Nyt esillä olevat peruskorjauksen 
suunnitelmat ovat Hakaniemen hallin kulttuurihistoriallista ja rakennus-
taiteellisia arvoja kunnioittavia ja tukevia ja tuovat kauppahallin alkupe-
räisen arkkitehtuurin hyvin esiin.

Kaupunginmuseo on mukana myös työmaavaiheessa antikvaarisena 
valvojana, ja pääsuunnittelija on yhteydessä museoon tarvittaessa. Li-
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säksi museo haluaa ottaa kantaa ensimmäisen kerroksen myyntikoju-
jen ulkoasuun, kun suunnittelu etenee siihen vaiheeseen.  

Kaupunginmuseo puoltaa pääpiirustusten hyväksymistä.
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