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Kaupunginmuseon lausunto Sofiankatu 4:n muutos- ja 
perusparannushankkeen hankesuunnitelmasta (Kruununhaka 
1/31/14)
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Kiinteistövirasto, tilakeskuksen lausuntopyyntö 13.1.2015

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparannushankeen 
hankesuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on tutustunut Arkkitehdit NRT 
Oy:n laatimaan ja 5.12.2014 päiväämään viitesuunnitelma-aineistoon 
sekä 27.11.2014 päiväämään vaihtoehtosuunnitelmaan ve2.

Sofiankatu 4:ssä sijaitseva, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema 
rakennus on alkuaan Stockmannin liiketalo, joka on ollut niin 
kaupunkisuunnitteluviraston kuin kaupunginmuseon tiloina. Rakennus 
on osa Senaatintorin ympäristön valtakunnallisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Rakennus on suojeltu voimassa 
olevassa asemakaavassa merkinnällä sr ja se sijaitsee s-merkinnällä 
varustetulla alueella: ”Tällä alueella ei suojeltavaksi määrättyjä 
rakennuksia, rakennuksen osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, 
puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää niin että 
kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai 
kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Tällä alueella on ennen 
rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin 
kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon 
antamiseen.”  

Kaupunginmuseo on lausunut käyttötarkoituksen muutosta koskevasta 
poikkeamispäätöshakemuksesta 5.1.2015 ja puoltanut liitteenä olleiden 
piirustusten mukaista käyttöä, toimisto- ja kevyt liikuntatila sekä 
liiketiloja. Suunnitelmat olivat likimain samat kuin nyt esillä olevassa 
hankesuunnitelmassa. Nyt piirustuksiin on liitetty julkisivujen osalta 
vaihtoehtosuunnitelma ve2, jossa on avattu suuria lapeikkunoita 
Sofiankadun puoleiseen vesikattoon. Kaupunginmuseo ei puolla tätä 
vaihtoehtoa (ve2), koska se on vastoin asemakaavan 
suojelumääräystä. Sofiankatu 4:ssä sijaitseva rakennus on selvästi 
korkeampi kuin muut torikortteleiden rakennukset, se näkyy kauas ja 
sen kaupunkikuvallinen arvo on merkittävä. Lapeikkunoiden myötä 
rakennuksen ja ympäristön kulttuurihistoriallinen ja rakennustaiteellinen 
arvo vähenisi. 
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Kaupunginmuseo puoltaa 5.12.2014 piirustusten mukaisen 
hankesuunnitelman hyväksymistä, mutta ei 27.11.2014 päivättyä 
vaihtoehto ve2:ta.
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