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Kaupunginmuseon lausunto Wuorion talo, Unioninkatu 30:n asema-
kaavan muutosehdotuksesta

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta 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-
hatila katetaan lasikatteella sisätilaksi. Kadunvarren tilat varataan myy-
mälä- 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 mää-
räysosa on seuraava: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennuksen rakennusala. Tässä tontin osalla olevaa raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivun tai sisätilojen rakennustai-
teellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisäraken-
tamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
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 kaupunkikuval-
liset 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-
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kennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia li-
särakentamis- tai muutostöitä, jotka heikentävät julkisivujen, vesikaton, 
pääporrashuoneiden tai muiden sisätilojen tai rakennuksen rakennus-
taiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisem-
min suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus muutostöiden yhtey-
dessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin sovel-
tuvalla tavalla.

Säilytettäviä sisätiloja ovat porttikäytäväsyvennys, pääporrashuoneet ja 
johtokunnan 5. sekä katutason liiketila alkuperäisine katto- ja koriste-
maalauksineen sekä lasimaalauksineen.

Lisärakentaminen on käsiteltävä osana rakennuksen julkisivuarkkiteh-
tuuria sovittaen se suojeltavaan rakennukseen, ympäröivän keskustan 
kaupunkikuvaan ja pitkiin näkymiin. Uudisrakennus tontin länsiosassa 
tulee rakentaa suojelumääräykset huomioiden. Suojelu ei koske vesi-
katon osalta sisäpihan matalampia siipiä. Hankkeeseen ryhtyvän on lii-
tettävä 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.
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