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Kaupunginmuseon lausunto Lasipalatsin korttelin (4/194/1) (Amos 
Anderssonin taidemuseo) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä muutosluonnoksesta 
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 17.2.2015

Kaupunginmuseo on tutustunut Lasipalatsin asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä muutosluonnokseen. 
Kaupunginmuseo lausuu kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
seuraavaa:

Arkkitehtiylioppilaiden Niilo Kokko, Viljo Revell ja Heimo Riihimäki 
suunnittelema ja vuonna 1936 valmistunut Helsingin Lasipalatsi on yksi 
Suomen funktionalistisen arkkitehtuurin päätöitä. Lasipalatsi oli 
valmistuessaan pääkaupungin ensimmäinen urbaani funktionalistinen 
rakennus, jossa oli moderneja liiketiloja, suuri elokuvateatteri ja 
Helsingin Osuuskaupan (HOK) suurravintola. Rakennuksessa tehtiin 
1990-luvun lopussa restaurointi, jossa kunnioitettiin rakennuksen 
ominaispiirteitä kiitettävällä tavalla ja entistettiin julkisivut ja mm. 1930-
luvun maalauskoristelua. Nyt osaa Lasipalatsin tiloista ollaan 
muuttamassa Amos Anderssonin taidemuseoksi, jonka näyttelytilat 
suunnitellaan Lasipalatsin pihan alle. 

Kaupunginmuseo on laatinut Lasipalatsista suojelutavoitteet jo vuonna 
1997 ja täydentänyt niitä nyt esillä olevan hankkeen alkuvaiheessa. 
Lasipalatsista on tehty rakennushistoriallinen selvitys ja inventointi 
vuonna 1996 (Hilkka Högström). Tämä selvitys tullaan päivittämään ja 
se tulee palvelemaan taidemuseon suunnittelua. Lasipalatsi sisältyy 
Museoviraston laatimaan luetteloon valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) yhtenä Suomen modernin 
arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan (docomomo) kuuluvana 
kohteena. 

Kaupunginmuseo on laatinut yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa asemakaavan suojelumääräykset, joissa Lasipalatsi ja sen 
arvokkaat sisätilat sekä pihalla sijaitseva piippu suojellaan 
huomattavan arvokkaana rakennuksena sr-1 ja rakennelmana 
merkinnällä sr-p. Turun kasarmin huoltorakennus, entinen linja-
autoasema suojellaan merkinnällä sr-2. 

Asemakaavan muutoksen suojelumääräykset vastaavat 
kaupunginmuseon molemmille rakennuksille esittämiä 
suojelutavoitteita. Kaupunginmuseo on osallinen jatkosuunnittelussa 
niin asemakaavan muutoksessa kuin rakennuslupavaiheessakin.
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