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Esiteltiin seuraavat hakemukset ja lausuntopyynnöt: 
 

Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0439-0029 
 Museokatu 46 
 
Hakija Asunto Oy Mechelin  
 
Pääsuunnittelija Malmio Ari 
 arkkitehti 
 Arkk tsto Malmio Oy 
 
Tunnus  13-3873-11-E 
 
Toimenpide Ullakkoasuntojen ja pihan kunnostamisen suunnittelu 
 
 Asunto Oy Mechelin sijaitsee Etu-Töölössä Mechelininkadun ja 

Museokadun kulmassa. Rakennus on valmistunut vuonna 1928. 
Katujulkisivun suunnitteli arkkitehti Sigurd Frosterus ja muuten 
rakennuksen suunnitteli rakennusmestari V. Jaakkola. Rakennus 
on osa arkkitehtonisesti erittäin merkittävää porttiaihetta, joka 
johdattaa yhtenäisenä säilyneeseen Museokadun kaupunkitilaan 
ja jolla on myös maamerkin luonne.  
  
Nykyiseen ullakkoon suunnitellaan neljää uutta asuntoa 
(2h+tupakeittiö). Rakennuksen kellari on saneerattu ja 
irtaimistovarastot on siirretty sinne. Piha on tarkoitus kunnostaa 
pihasuunnitelman mukaan.  
  
Asemakaavassa vuodelta 1977 tontti on asuinkerrostalojen 
korttelialuetta. Kaavassa ei ole suojelumerkintää. 
Ullakkorakentamisen vyöhykekartassa kohde on merkitty 
merkinnöillä U3 ja U4. Helsingin yleiskaavassa 2002 alue on 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Etu-Töölön 
kaupunginosa sisältyy valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY).  
  
Kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajat ovat 
vierailleet kohteessa toukokuussa 2009 tutustumassa ylimmän 
kerroksen asunnossa sijaitsevaan lasimaalaukseen ja ottaakseen 
alustavasti kantaa mahdollisuuteen ottaa ullakko asuinkäyttöön. 
Muistion (12.2.2010) mukaan ylimmän kerroksen huoneistoon 
kuuluu eteishallin erittäin hyvin säilynyt rakennustaiteellisesti 
poikkeuksellisen laadukas interiööri. Katon Orfeus-lasimaalaus on 
taidonnäyte taiteilija Bruno Tuukkaselta. Luonnonvalon kulku 
maalaukselle on järjestetty niin, että maalaukselta ullakon läpi on 
rakennettu kuilu, joka päättyy kattoikkunaan. Muistion mukaan 
huoneiston eteishallin sisustusta koskevat säädökset, jotka on 
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rakennussuojelulain 4 luvun 22§.ssä annettu. Muistiossa todetaan 
ullakkorakentamisen osalta mm. ullakkorakentamisen 
vyöhykekarttaan viitaten, että As Oy Mecheliniin ja koko kortteliin 
439 voidaan arvioida liittyvän sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja suojelutavoitteita, ettei ullakoiden muuttaminen uusiksi 
asunnoiksi ole käytännössä mahdollista.  
  
Kaupunkikuvaneuvottelukunta muistuttaa, että suunnittelun tulee 
lähteä ullakkorakentamisen poikkeamispäätöksessä ja 
vyöhykekartassa asetetuista lähtökohdista ja toisaalta siitä, mikä 
on rakennukselle luontevaa ja mahdollista. Kadunpuoleisiin 
kattopintoihin ei saa avata uusia ikkuna-aukkoja (vyöhykekartta, 
U3), mikä tekee ehdotetun pohjaratkaisun mahdottomaksi. Pihan 
puolella uusien ikkunoiden avaamista on harkittava 
tapauskohtaisesti kokonaisuus huomioiden (U4).  
Neuvottelukunta katsoo, että ullakon rakentaminen ei ole 
mahdollista ehdotetussa laajuudessa. Toisenlaisilla lähtökohdilla 
ja karsimalla tilaohjelmaa asuntojen tai asumista palvelevien 
tilojen sijoittaminen ullakolle voi kuitenkin osoittautua 
mahdolliseksi.  
  
Neuvottelukunta katsoo ansioksi, että suunnitelmasta on esitetty 
havainnollisia kolmiulotteisia mallinnuskuvia. Tosin ullakon 
lasiaukkojen liittäminen piippuihin pellityksineen on haastavaa, ja 
esittelykuvat antavat todennäköisesti asiasta liian yksinkertaisen 
ja myönteisen kuvan. Myönteistä suunnitelmassa on myös spiiran 
palauttaminen katon harjalle.  
  
Neuvottelukunta kehottaa pyrkimään pohjaratkaisuissa 
ullakkoasunnolle luonteenomaiseen avoimuuteen ja avaruuteen. 
Koska mahdollisuudet uusien kattoikkunoiden avaamiseen ovat 
hyvin rajoitetut, sisätilojen valoisuuteen tulee jo suunnittelun 
alkuvaiheessa kiinnittää riittävästi huomiota. Uusien 
kattoikkunoiden osalta rakennuksen sisäkulma saattaisi kestää 
ehdotettua enemmänkin muutosta, koska muutokset jäävät 
suurelta osin piippujen ja palomuurien taakse piiloon. Kulma 
tarjoaa mahdollisuuksia tavanomaisesta poikkeavien ratkaisujen 
tutkimiseen esim. korotuksen, ateljeeikkunan tai lasikatteisen 
atriumin muodossa. Vastapainona tulisi olla vapaiden 
katonlappeiden säilyttäminen ehjinä rauhallisina pintoina.  
  
Neuvottelukunta huomauttaa pihasuunnitelman osalta, että 
suunnitelma-aineistossa ei ole esitetty naapuritontteja riittävästi. 
Piirustuksista tulisi käydä ilmi Etu-Töölölle ominaisen korttelipihan 
tilanmuodostus myös naapuritonttien osalta. Myös itse 
pihasuunnitelmassa on kehittämisen tarvetta. Jätekatoksen 
toteuttaminen ehdotetulla tavalla heikentäisi pihan laatua 
huomattavasti. Pihan viihtyisyyden kannalta olisi suositeltavaa 
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sijoittaa jäteastiat rakennuksen kellariin. Mikäli jäteasiat joudutaan 
sijoittamaan pihalle, tulisi selvittää mahdollisuudet jäteastioiden 
määrän vähentämiseen ja sijoittamiseen yhteen riviin tontin 
rajamuurin suuntaisesti. Oleskelupaikan viihtyisyys kärsii 
jätekatoksen vieressä.  Oleskelupaikasta ei myöskään pidä 
muodostaa muusta pihasta erillistä elementtiä, sen sijaan pientä 
pihaa tulisi mieluummin käsitellä yhtenäisenä tilana.  
  
Kaupunkikuvaneuvottelukunta ei antanut enempää lausuntoa.  
  
(Esitteli Marina Fogdell)  
 

 


