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Asunto-osakeyhtiö Mechelinin ullakon käyttöönotto, Mechelininkatu 29 - Museokatu 46

Käynti paikalla 28.5.2009 ( Markku Koivusalo, Riitta Salastie / KSV ja
Anne Salminen / HKM)

Asunto-osakeyhtiö Mechelinin asukas Markku Koivusalo on halunnut
esitel lä kau pun kisu un nittel uvi raston ja kaupu ng inm useon ed ustaj ille ta-
lon ylimmässä seitsemännessä kerroksessa sijaitsevaan huoneistoon-
sa kuuluvaa lasimaalausta. Samalla hän on pyytänyt virastojen alusta-
vaa kannanottoa mahdollisuudesta muuttaa rakennuksen ullakko
asu i nkäyttöön. Kaupu nkisu u n nittel uviraston ja kau pu ng inmuseon ed us-
tajat ovat vierailleet kohteessa toukokuussa 2009.

Asunto-osakeyhtiö Mechelin sijaitsee Etu-Töölössä Mechelininkadun ja
M useokad u n ku lmau ksessa. Talon katuj u lkisivu n suu n nitteli arkkitehti
Sigurd Frosterus Arkkitehtitoimisto Frosterus & Gripenbergistä ja muu-
ten rakennuksen suunnitteli rakennusmestari V. Jaakkola. Suunnitel-
mat laadittiin vuonna 1927 ja talo valmistui seuraavana vuonna. Ra-
kennuksen asemaa ja näkyvyyttä Museokadun ja Mechelininkadun
kulmassa on korostettu seitsemänkerroksisella kulmavolyymillä Mu-
seokadun puoleisen kerrosta matalamman osan rinnalla. Tasavälein
somm itellut pystysu u ntaiset ikkunat antavat j ulkisivu ille vertikaal isen
perusluonteen. Rakennuksen kaksi alinta kerrosta on sidottu yhteen ja-
lustamaiseksi kokonaisuudeksi ikku noiden välisil lä koristeornamenteilla
ja jatkamalla toisen kerroksen segmenttikaarellisten ikkunoiden kehys-
aiheita maantasoon asti. Myös kolmannen kerroksen ikkunoiden ala-
puolelle on sijoitettu kaidemaiset koristeaiheet. Muutoin sileäksi rapat-
tujen julkisivujen yläosaan ikkunoiden väleihin on vielä sommiteltu pyö-
reät medaljonkiai heet. J u lkisivut päättää pitkien räystäiden yläpuolelta
kohoava aumattu, täysin umpinainen peltikatto. Yhdessä Museokadun
vastakkaisella puolella sijaitsevan, yhtä korkean asuinkerrostalon
kanssa Asunto-osakeyhtiö Mechelin muodostaa lännen suunnasta nä-
kymää tarkasteltaessa arkkitehtonisesti erittäin merkittävän rakennus-
parin ja porttiaiheen, joka johdattaa poikkeuksellisen yhtenäisenä säily-
neeseen Museokadun katu- ja kaupunkitilaan ja jolla on myös maa-
merkinomainen luonne.
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Markku Koivusalon ylimmän kerroksen huoneistoon kuuluu eteishallin
erittäi n hyvin säi lynyt raken n ustaiteellisesti poikkeu ksellisen laad ukas
interiööri, jonka sisustukseen ku u luvat h uoneiden säilyneet pei I iovet,
katon ja seinien koristemaalaukset ja katon kupolinomainen lasimaala-
us. Katon ja seinien kuviorappaukset ja maalaukset on alun perin to-
teuttanut Salomo Wuorion koristemaalausliike. Katon Orfeus-
lasimaalaus on puolestaan taidonnäyte taitelija Bruno Tuukkaselta,
jonka lasimaalauksia on useissa merkittävissä rakennuksissa eri puolil-
la Suomea. Lasimaalauksen luonteeseen kuuluu maalauksen takaa
kuultava valo. Tässä Tuukkasen työssä luonnonvalon kulku maalauk-
selle on järjestetty niin, että maalaukselta ullakon läpi on rakennettu ra-
kennusaineinen kuilu, joka päättyy katon kattoikkunaan. Tämä erikoi-
nen rakennelma on säilynyt huoneiston ullakkovaraston suojissa. Mu-
seovirasto on arvottanut sisäänkäyntihallin interiöörin niin merkittäväksi
yksityiseksi sisätilaksi, että se myönsi avustuksen tilan entisöintiä var-
ten vuonna2004.

Etu-Töölön kaupunginosa on mukana uudessa Valtakunnallisesti mer-
kittävien raken nettujen ku lttu u riym päristöjen inventoi n n issa. Kyseinen
inventointi on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja raken-
nuslakiin perustuvien valtakun nallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaksi i nventoin niksi raken netu n ku lttu uriympäristön osalta
1.1.2010. Osana Etu-Töölöä kohde kuuluu myös kokonaisuuteen, joka
on Helsingin yleiskaavassa 2OO2 merkitty kulttuurihistoriallisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota tulee kehittää si-
ten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Asunto-osakeyhtiö
Mechelin sijaitsee Etu-Töölössä alueella, jonka asemakaava on vahvis-
tettu vuonna 1977. Kyseisessä asemakaavassa rakennuskantaa kos-
kevia suojelumääräyksiä on vähän, eikä korttelin 439 yhdelläkään ra-
kennuksella ole suojelumääräystä. Kaupunginmuseon ja kaupunki-
su u nn itteluviraston näkemyksen m u kaan Asu nto-osakeyhtiö Mechel in in
asemakaava on rakennussuojelun näkökulmasta vanhentunut. Asema-
kaavaa u usittaessa raken n uksen ku lttuu rih istoriallisen arvon säi lyminen
tulee turvata asemakaavallisella suojelulla ja rakennus suojella mahdol-
lisesti korkeinta suojelu- ja arvoluokkaa osoittavalla sr-1 -merkinnällä.
Suojelumääräys tulee ulottaa rakennuksen ulkoasun lisäksi myös mah-
dollisesti porrashuoneisiin.

Ylimmän kerroksen huoneiston eteishallin lasimaalauksen vaaliminen
asemakaavallisen suojelun nojalla on haasteellista. Huoneiston kiinte-
ään sisustukseen olennaisesti kuuluvana osana asiaa voidaan kuiten-
kin selvittää kaavamuutoksen yhteydessä. Joka tapauksessa eteishal-
lin sisustusta koskevat säädökset, jotka on Rakennussuojelulain 4 lu-
vun 22$:ssä annettu. Sen mukaan rakennusta, jossa taijonka kiinteäs-
sä sisustuksessa on vanhoja maalauksia, kirjoituksia tai rakennustai-
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teellisia koristuksia, ei saa purkaa tai muuttaa ennen kuin aiotusta toi-
mesta on ilmoitettu museovirastolle, vaikka rakennusta ei olekaan saa-
tettu tämän lain nojalla suojeltavaksi. Samoin on 1 momentissa tarkoi-
tettujen maalausten tai kirjoitusten peittäminen rappaamalla taikka nii-
den uudelleen maalaaminen tai muulla tavoin hävittäminen kielletty,
ennen kuin aiotusta toimesta on ilmoitettu museovirastolle. Edellä 1 ja
2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa museovirastolle tulee varata
tilaisuus otattaa maalauksista, kirjoituksista ja koristuksista jäljennöksiä
ja kuvia.

Markku Koivusalo on esittänyt huolensa ylimmän kerroksen huoneiston
interiöörin ja erityisesti ullakon puolelle rakenteidensa puolesta ulottu-
van lasimaalauksen säilymisestä, mikäli yhtiön nyt kylmänä varastotila-
na toim ivaa ul lakkoa ryhdyttäisi i n m u uttamaan asu in käyttöön. Asu nto-
osakeyhtiö Mechelin osana Museokadun ja Mechelininkadun varren
kortteleita kuu lu u Helsingin u llakkorakentam isen kaupun kikuvalliset
vyöhykkeet -kartassa U 3-vyöhykkeeseen : "Arkkitehtu u ri n keskeise n ä
si sältön ä on mon u me ntaalin en yhte näi nen kau p u nki kuva,,lbssa katto-
maisemalla on merkittävä roolija / tai se muodostaa rakennustaiteelli-
sesti me rkittävän kau pu n ki n äkym än. Kadu n puolei si in katto pi ntoi h i n ei
saa avata uusia ikkuna-aukkoja." Myös sisäosiltaan kortteli 439 kuuluu
vyöhykkeeseen U4 : " Ka u pu n kikuvallisesti ja raken n u staiteelli sesti ar-
vokas alue. Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen kadun puoleisiin tai
avoi men n äkym än su u ntai si in kattopi ntoih in on h arkittava tapa u skoh-
farsesfi kokonaisuus huomioiden. Kadun puoleisiin kattopintoihin ei saa
avata uusia ikkunoita tai niitä tulee avata vain harkitusti."

Asunto-osakeyhtiö Mechelinille ja koko korttelille 439 asetetut, etenkin
sen kaupunkikuvallisen merkityksen säilym iseen liittyvät suojel utavoit-
teet ovat näin ollen poikkeuksellisen korkeat. Käynti paikalla osoitti
myös koko korttelin rakennuskannan, sisäpiha mukaan lukien, erittäin
hyvi n om i naisluonteensa ja alkuperäiset pii rteensä säi lyttäneeksi. U I la-
koiden muutoksia asuinkäyttöön ei ainakaan korttelin lännen puoleisel-
la osuudella ole tähän mennessä tehty.

Edel lä main ittu un viitaten voidaan arvioida Asu nto-osakeyhtiö Mecheli-
niin ja koko kortteliin 439 liittyvän sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja ja
suojel utavoitteita, ettei u I lakoiden m uuttam i nen u usiksi asunnoiksi ole
käytännössä mahdollista. On tärkeää, että kaupungissa saadaan säi-
lymään edes muutamia nyt esillä olevan Etu-Töölön korttelin 439 kal-
taisia arvokkaita kaupunkitiloja ja pihakokonaisuuksia, joiden välityksel-
lä kaupu nkirakentam isen h istoria kokonaisuutena asemakaavoitukses-
ta yksittäisten raken n usten arkkitehton isiin ja raken nustekn isi i n yksi-
tyiskohtiin saadaan elävänä siirtymään myös tuleville polville. Asunto-
osakeyhtiö Mechelin on tärkeä esimerkki tällaisesta arvokohteesta.


