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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 
 
 30.11.2011 231  
 
 30.11.2011 § 231  
 
 Kaupunkikuvaneuvottelukunta on edellisessä lausunnossaan 

30.11.2011 viitannut ullakkorakentamisen vyöhykekartassa 
asetettuihin lähtökohtiin ja edellyttänyt kattoikkunoiden, 
pohjaratkaisujen ja pihasuunnitelman kehittämistä.  
  
Suunnitelmassa ehdotetaan edelleen neljää kattolyhtyä 
Mechelininkadun puolelle siten, että rakennuksen kulmassa 
kattopinta jää puhtaaksi. Lisäksi Museokadun puolelle ehdotetaan 
yhtä pientä kattoikkunaa. Pohjaratkaisua on kehitetty siten, että 
asuntojen varastot ja vaatehuoneet on sijoitettu kadunpuoleisten 
lappeiden alle ikkunattomiin tiloihin. Rakennuksen sisäkulmaan 
piippujen katveeseen on suunniteltu korkea ikkunallinen tila. 
Pihasuunnitelmaa on muutettu.  
  
Neuvottelukunnan enemmistö katsoo, että Mechelininkadun 
puoleiseen katonlappeeseen voidaan sijoittaa kattolyhtyjä 
suunnitelmassa esitetyllä periaatteella. Perusteena ratkaisulle 
neuvottelukunta pitää sitä, että näkymien kannalta olennaisimmat 
katon lappeet kadun kulmassa ja Museokadun puolella 
säilytetään ehjinä, ja sitä, että ehdotetut ikkunat muodostavat 
yhteisen linjan naapuritalon osin alkuperäisten kattolyhtyjen 
kanssa. Neuvottelukunta korostaa, että kyseinen ratkaisu 
edellyttää kattolyhtyjen yksityiskohtien sovittamista rakennuksen 
arkkitehtuuriin ja erityistä huolellisuutta suunnittelussa ja 
rakentamisessa.  
  
Neuvottelukunta ei puolla Museokadun puolelle esitettyä 
kattoikkunaa viitaten ullakkorakentamisen vyöhykekartassa 
asetettuihin periaatteisiin. Pohjaratkaisussa ja tilojen 
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käyttötarkoituksissa on huomioitava se, että Museokadun 
puoleiseen katonlappeeseen ei voi avata ikkunoita. 
Pohjapiirroksessa esitetyt "valolaatikot" ovat tässä mielessä 
harhaanjohtavia.  
  
Neuvottelukunta katsoo, että asuntojen pohjaratkaisuissa on 
edelleen kehittämisen varaa. C-portaan asunnossa on syytä 
harkita uudelleen saunaosaston sijoitus, jotta sisäpihan puoleisen 
kattoikkunan luonnonvalo saadaan hyödynnettyä paremmin.  
  
Neuvottelukunta huomauttaa, että jatkosuunnittelussa on syytä 
kiinnittää huomiota sisäpihan kattolyhtyjen ja sisäpihan 
julkisivuarkkitehtuurin suhteeseen. Poikkeuksellisesti myös 
sisäpihan julkisivut ovat arkkitehti Sigurd Frosteruksen piirtämiä.   
  
Neuvottelukunta toteaa, että pihasuunnitelma on edistynyt mutta 
edellyttää edelleen jatkokehittelyä yksinkertaisempaan ja 
pelkistetympään suuntaan. Neuvottelukunta toistaa 
näkemyksensä, että pientä pihaa tulisi käsitellä yhtenäisenä 
tilana.  
  
Lausuntonaan kaupunkikuvaneuvottelukunta ei puolla 
Museokadun puolelle esitettyä kattoikkunaa. Muilta osin 
neuvottelukunta puoltaa hanketta edellä mainituin huomautuksin.  
  
(Esitteli Marina Fogdell)  
 

 


