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§ 208
Detaljplaneändring nr 12376 för Wuorios hus i Gloet (Unionsgatan 
30)

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för området ovanför ni-
vån –15.0 på tomten 6 i kvarteret 32 i 2 stadsdelen (Gloet) enligt ritning 
nr 12376, daterad 6.2.2018, och på de grunder som framgår av detalj-
planebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12376 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12376 selostus, päivätty 6.2.2018
3 Vuorovaikutusraportti 10.11.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för Wuorios hus på Unionsgatan 30 på 
tomten 6 i kvarteret 32 (Dromedaren). Detaljplanelösningen gör det 
möjligt att höja byggnadens låga flygeldel i tomtens bakdel med fyra 
våningar till samma höjd som södra gårdsflygeln, att ta i bruk källarlo-
kalerna som underjordiska lokaler som ingår i våningsytan och att änd-
ra hela gårdsområdet till interiörer genom att täcka det med ett glastak. 
Samtidigt moderniseras byggnadens funktioner som en arbetsplats-
byggnad.

Detaljplanelösningen syftar till att utveckla och kompletteringsbygga 
den befintliga affärs- och kontorsbyggnaden. Målet är att trygga att lo-
kalerna i byggnadens första våning vid gatan bevaras som butiks- och 
kundservicelokaler. Målet är dessutom att skydda den arkitektoniskt, 
kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt särskilt värdefulla byggnaden och 
att sammanjämka kompletteringsbyggnaden med det hus som ska 
skyddas och med det omgivande centrumets stadsbild och långa vyer.

Våningsytan för affärslokaler och kontor uppgår till 4 920 m² vy, varav 
1 520 m² utgör ny våningsyta. Exploateringstalet är 5,6. Området ligger 
vid Unionsgatan. Tillbyggnaden har ingen väsentlig inverkan på trafik-
mängderna. Byggandet enligt detaljplanen inverkar speciellt på att det 
stärker livskraften och tjänsterna i stadens centrum, gör det möjligt att 
utnyttja det befintliga byggnadsbeståndet i centrum genom att komplet-
teringsbygga och främjar att kulturmiljövärdena bevaras.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen främjar att stadens strategiska mål nås genom att 
stärka livskraften i stadens centrum.

Utgångspunkter för området och nuläge

På tomten finns Wuorios hus, en affärsbyggnad i 2–6 våningar från 
början av 1800-talet som representerar sin tids nya affärslokalsplane-
ring. Gårdsflyglar i olika höjder som är lägre än byggnaden vid gatan 
och en paviljong omger den delvis glastäckta innergården.

Moderniseringen av fastigheten år 1909 var arkitekt Herman Gesellius 
huvudarbete. Fastigheten daterar från 1830-talet. Byggnaden höjdes år 
1914 med två våningar enligt arkitekt Armas Lindgrens ritningar. De ny-
aste skikten av huset som genomgått relativt många tidsskikt är från 
1980-talet, då takformen återställdes till 1914 års takform i samband 
med en ombyggnad planerad av arkitekt Erik Adlercreuz.
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En detaljplan från år 1979 gäller för området. Området utgör en del av 
en värdefull byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009, Esplanaden - 
Bulevarden).

Kvarteret hör till detaljplanen för underjordisk servicetrafik och parke-
ring i centrum nr 11300, godkänd 15.12.2004, i vilken ett utrymme för 
kvartersspecifik servicetrafik och lastning med skyddszon har beteck-
nats under kvarteret på ungefärlig nivå för en servicetunnel.

Kostnader

Förverkligandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för sta-
den. 

Planeringsfaser och växelverkan

Tomten i kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utar-
betats på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med 
sökanden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.11–
18.12.2017.

Anmärkningar

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och stadsmuseet 
gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande att målen förutsatta av den 
värdefulla kulturmiljön av riksintresse och byggnadsskyddet förtjänst-
fullt beaktas i utkastet till detaljplan. Tillbyggnaden ska sammanjämkas 
med det hus som ska skyddas och med det omgivande centrumets 
stadsbild och långa vyer.

Stadsmuseet anser det som viktigt att kompletteringsbyggandet på in-
nergården förverkligas speciellt högklassigt och skräddarsys för bygg-
platsen. Det är också viktigt att nybyggnadsdelen inte blir högre än fly-
gelbyggnaderna. Stadsmuseet föreslog i sitt utlåtande skyddsbeteck-
ningen sr-1 för en kulturhistoriskt och arkitektoniskt särskilt värdefull 
byggnad i utkastet till detaljplan. I skyddsbestämmelsen ska som interi-
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örer tilläggas också affärslokalen i gatunivå där tak- och dekorations-
målningarna har bevarats.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att vattenledningar och avlopp som 
betjänar området är färdigt dragna och att förslaget till detaljplaneänd-
ring inte förutsätter att de ska flyttas.

Helen Elnät Ab meddelade att det inte har någonting att invända mot 
förslaget. Helen Ab meddelade att det inte har någonting att yttra. 
Räddningsverket meddelade att det tar ställning till de brandtekniska 
lösningarna i samband med bygglovsförfarandet.

Till slut

Inga ändringar gjordes i förslaget. De övriga kompletteringarna till ma-
terialet framgår av detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Ett markanvändningsavtal har ingåtts.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12376 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutoksen nro 12376 selostus, päivätty 6.2.2018
3 Vuorovaikutusraportti 10.11.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva, 6.2.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1



Helsingfors stad Protokoll 13/2018 5 (12)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
20.06.2018

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors PL 1 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Räddningsverket
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 418

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 32, 
tontin 6 tason -15.0 yläpuolisen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 pä-
ivätyn piirustuksen numero 12376 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 54

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Hankenumero 0888_22

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 6.2.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12376 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan (Kluu-
vi) korttelin 32, tonttia 6 tason -15.0 yläpuolella.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Helsingin Unioninkatu 30 c/o Trevian Asset 
Management Oy: 5 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 19.12.2017

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutoksen tavoitteena on korottaa Wuorion talon matalaa siipio-
saa pihan takaosassa neljällä kerroksella. Samalla Wuorion talon ni-
mellä tunnettu liike- ja toimistorakennus suojellaan merkinnällä sr-1. Pi-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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hatila katetaan lasikatteella sisätilaksi. Kadunvarren tilat varataan 
myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. 

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1979. Sen mukaan tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta. Rakennus on suojeltu rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana, ark-merkinnällä, jonka 
määräysosa on seuraava: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan rakennuksen rakennusala. Tässä tontin osalla olevaa 
rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakenta-
mis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivun tai sisätilojen raken-
nustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli raken-
nuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus 
lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan ra-
kennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi (C). Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) tontti 
kuuluu liike- ja palvelukeskusta-alueeseen (C1). 

Rakennus sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY 2009, Esplanadi - Bulevardi).

Kaupunginmuseon lausunto:

Hanketta on esitelty kaupunginmuseolle jo alkuvaiheessa ja kaupungin-
museo on antanut lausunnon asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointi- ja luonnosvaiheesta, jossa on todennut Wuorion talon, Unio-
ninkatu 30:n kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkiku-
valliset arvot. Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys. 

Asemakaavan muutoksessa suojelumerkintä ark on muutettu sr-1:si, 
jossa määrätään seuraavasti: ”Rakennus on rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta huomattavan arvokas ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia li-
särakentamis- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, vesikaton, 
pääporrashuoneiden tai muiden sisätilojen tai rakennuksen raken-
nustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa tai mu-
uttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus muutostöiden yh-
teydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin so-
veltuvalla tavalla.

Säilytettäviä sisätiloja ovat porttikäytäväsyvennys, pääporrashuoneet ja 
johtokunnan 5. sekä katutason liiketila alkuperäisine katto- ja koriste-
maalauksineen sekä lasimaalauksineen.
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Lisärakentaminen on käsiteltävä osana rakennuksen julkisivuarkki-
tehtuuria sovittaen se suojeltavaan rakennukseen, ympäröivän keskus-
tan kaupunkikuvaan ja pitkiin näkymiin. Uudisrakennus tontin länsi-
osassa tulee rakentaa suojelumääräykset huomioiden. Suojelu ei ko-
ske vesikaton osalta sisäpihan matalampia siipiä. Hankkeeseen ryhty-
vän on liitettävä lupahakemukseen rakennushistoriaselvitys.”

Kaupunginmuseo pitää suojelumääräystä suojelutavoitteiden mukaise-
na ja voi todeta, että sen avulla turvataan rakennustaiteellisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen arvojen säilyminen.

Kaavaselostuksessa todetaan täydennysrakentamisen vaikutuksen 
kaupunkikuvassa ja pitkissä näkymissä etenkin Eteläesplanadille ja 
Kauppatorille, mutta myös muutoskorttelin muiden pohjoisen ja läntisen 
puolen kiinteistöjen sisäpihanäkymissä. Kaavassa määrätäänkin +29: 
”Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Tämän koh-
dan yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä tiloja eikä laitteita.”

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutosehdotuksesta huo-
mautettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 20

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Hankenumero 0888_22

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12376 pohjakartan 
kaupunginosassa 2 Kluuvi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12376
Kaupunginosa: 2 Kluuvi
Kartoituksen työnumero: 33/2015
Pohjakartta valmistunut: 25.8.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 26.1.2017

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.1.2017

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutoksen tavoitteena on korottaa Wuorion talon matalaa siipio-
saa pihan takaosassa neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven 
korkeuteen. Samalla liike- ja toimistorakennus suojellaan merkinnällä 
sr-1. 

Pihatila katetaan lasikatteella sisätilaksi. Kadunvarren tilat varataan 
myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Kerrosala tontilla on noin 4 900 k-
m2, josta uutta nykytilanteeseen nähden on noin 1 210 k-m2.

Rakennus sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY 2009, Esplanadi - Bulevardi). Voimassa oleva ase-
makaava on vuodelta 1979. Sen mukaan tontti on liikerakennusten 
korttelialuetta. Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaana, ark-merkinnällä, jonka määräysosa on seu-
raava: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan raken-
nuksen rakennusala. Tässä tontin osalla olevaa rakennusta ei saa pur-
kaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jot-
ka tärvelevät katujulkisivun tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuu-
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rihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin su-
oritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muuto-
stöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin so-
veltuvalla tavalla.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi (C). Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) tontti 
kuuluu liike- ja palvelukeskusta-alueeseen (C1).

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaik-
utuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön ja laaditaan 
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimi-
seksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus

Arkkitehti Herman Geselliuksen suunnittelema Wuorion liikepalatsi val-
mistui Unioninkatu 30:een vuonna 1909. Paikalla oli aiemmin sijainnut 
vuonna 1831 valmistunut kolmikerroksinen kivirakennus, jota oli koro-
tettu 1881 arkkitehti Theodor Höijerin suunnitelmien mukaan. Kyseisen 
rakennuksen pihasiivet säilytettiin ja kunnostettiin ja ne liitettiin yhteen 
uuden kolmikerroksisen katurakennuksen kanssa. U-muotoinen raken-
nus kehysti pientä pihaa. Jo alun perin rakennus suunniteltiin siten, että 
sitä voidaan korottaa myöhemmin. Arkkitehti Armas Lindgrenin suunnit-
telema kolmikerroksinen korotus valmistui vuonna 1914. Kaksi ylintä 
kerrosta sijaitsivat jyrkän mansardikaton alla. Samassa yhteydessä kol-
mas kerros muutettiin asuinhuoneistoksi ja Salomo Wuorio muutti sii-
hen perheineen asumaan.

S. Wuorion maalausliikkeen konttori ja tapetti- ja mattokauppa sijoitetti-
in rakennukseen heti valmistumisen jälkeen. Konttoritilat sijoitettiin pi-
hasiipeen ja tapetti- ja mattokauppa sijoittui katutason liikehuoneistoon. 

Rakennuksessa on toiminut tunnettuja arkkitehtitoimistoja. Ylimmässä 
kerroksessa oli arkkitehtien Armas Lindgrenin ja Bertel Liljeqvistin toi-
misto vuoteen 1929 asti. Ylin kerros vaurioitui pommituksissa 1944. 
Lindgrenin piirtämä kattomuoto palautettiin vuonna 1981 arkkitehti Eric 
Adlercreutzin suunnittelemassa peruskorjauksessa. Samalla osa piha-
alueesta katettiin lasikatteella toisen kerroksen korkeudelta.

Arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus on ainut-
laatuinen esimerkki Helsingissä 1900-luvun alun liikerakentamisesta. 
Se on yksi Helsingin hienoimmista art nouveau kauden rakennuksista, 
jossa liiketaloihin muualla Euroopassa käytettyjä ratkaisuja. Julkisivu 
on graniittia, lasia ja metallia. Neljä graniittipilaria jakavat symmetrisen 
julkisivun kolmeen osaan. Pylväiden päässä on ihmishahmoiset prons-
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siveistokset. Erkkerimäiset, prismaattiset ja koristeellisesti jaetut ikku-
napinnat hallitsevat julkisivua. Korotusosa jatkaa luontevasti rakennus-
ta. Sileäksi rapatussa neljännen kerroksen seinässä on itämaistyylisiä 
maalattuja koristeaiheita ja reliefikoristeluja. Viidennessä ja kuudennes-
sa kerroksessa kaarevien ikkunoiden rytmittämä mansardikatto oli alun 
perin tiiltä, nykyinen katemateriaali on kuparipelti. Katolla on vahva 
identiteetti ja sen on osa rakennuksen julkisivua. Julkisivun keskeltä 
aukeaa porttikäytävä, jonka seinillä on mosaiikkikoristeita. Port-
tikäytävästä avautuu vaihteleva tilasarja, joka johtaa sisäpihalle. Kaare-
vaseinäinen matala paviljonki pihan keskellä, päämassan kaarevat mu-
odot, sisäänvedot ja näkyvät kulmikkaat pilarit muodostavat tilallisesti 
monimuotoisen sisäpihan, jonka erityislaatu tulee ottaa huomioon muu-
toksia suunniteltaessa.

Rakennuksen julkisivu Unioninkadulle ja sisäpiha ovat erittäin hyvin sä-
ilyneet lukuun ottamatta myöhempää lasikatetta. Porrashuone 
maalauskoristeluineen, materiaaleineen, alkuperäisine kaiteineen ja 
huoneisto-ovineen on niin ikään erittäin hyvin säilynyt. Katutason liiketi-
lan katto- ja koristemaalaukset sekä lasimaalaukset ovat säilyneet. Ra-
kennuksessa on huonetiloja, jotka tulee säilyttää ennallaan. Joitakin al-
kuperäisiä rakennusosia on säilynyt

Kaupunginmuseon kannanotto:

Hanketta on esitelty kaupunginmuseolle jo alkuvaiheessa. Kaupungin-
museo pitää tärkeänä, että sisäpihalle sijoittuva täydennysrakentami-
nen on erityisen laadukasta ja paikkaan räätälöityä. Tärkeää on, ettei 
uudisosa nouse siipirakennuksia korkeammalle. Kaupunginmuseon 
esittää asemakaavaluonnoksen suojelumääräystä täydennettäväksi: sr-
1, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Kaupunginmuseo esittää myös, että suojelumääräyksessä 
mainittuihin sisätiloihin lisätään katutason liiketila, jonka katto- ja koris-
temaalaukset sekä lasimaalaukset ovat säilyneet. Kaavamääräyksissä 
edellytetään hankkeeseen ryhtyvältä rakennushistoriaselvityksen laati-
mista.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutoksesta muuta huomau-
tettavaa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.1.2017
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1273-00/16, Unioninkatu 30. Määrä-
aika on 3.2.2017 mennessä.

Kaavamuutos koskee korttelia, eikä se vaikuta yleisiin alueisiin. Raken-
nusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavatyössä ovat aluesuunnittelija 
Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi


