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SelvityspyYntö

Lähtötiedoista

Rakennussuojeluesityksennes.T.2ol2,koskienAsuntooyMeche|in_
nirii"n asunö-osakåyhtiön (myöh. taloyhtiö) omistamaa, osoitteessa

rraecrrerininkatu 2gllr/uåeokatu 46, Helsinki sijaitsevaa rakennusta mää-

rätyin osin.

Töölö-seura ry esittää suojeltavaksi mm. rakennuksen katu- ja pihalul-

kisivut kokonaisuuoessaan kattorakenteineen, sekä hissit ja porrashuo-

neet. Erikseen on mainittu B - portaan ylimmässä kerroksessa sijaitse-

va alkuperäinen, valurautainen porttijärjestelmä ja ullakolla sijaitseva la-

simaalaukseen liittyvä valokuilu'

Lisäksi Töölö-seura on vaatinut suojeltavien tekijöiden osalta välitöntä

toimenpidekieltoa'

olemme olleet yhteydessä Töölö-seuran hallituksen puheenjohtajaan

iunn, Haukanhovirn sähköpostitse viimeksi 23'7.2012 ja pyytäneet tie-

tojasiitä,mitensuojeluhakemus.g.l,tullYtvireillejamitenolettepääty-
nået-suoleftaviksi 

"åitåttyif 
in tekijöihin. Tähän mennessä emme ole vie-

lä saaneet vastausta.

Koska tekemänne suojeluesitys on tullut taloyhtiön edustajille yllättäen

ilman valmistetevaå aiianosaiskeskustelua ja koska esityksenne on hy-

vin poir<r<euksellinenJä suuretta osin virheellisiin tietoihin perustuva' niin

;;yäilil tåirta risaåelvitystä alta esitettyihin tekijöih i n. Käsitvksem me

;ijä;" suojetuesitys sisattaä useita virheitä ja puutteita, jotka saattavat

vääristää viranomaiskäsittelyä'

Pyydämmetei|tätietoasiitä,kenenasiantuntijannäkemykseenjaIau-
suntoon rakennussuoieluesityksenne tiedot perustuvat' Pyydämme toi-

*itt"r""n myOs tåtoyfrtiön kåyttöön sen kaiken perusteena olevan asi-

antuntijaselviiyksen,pnt<a perusteella olette laatineet suojeluesityksen-

ne ja päättäneet Sen,|aaju udesta (rakennussuojeIun perusinventoin.

tiselvitys, Ym.).

Toteatte esityksessänne, että "vuonna 1 928 vatmistuneen pohigismais.

ta klassismia eauitaian'talon suunnitteli Sigurd Frosterus;" Lisäksi mai-

nitsette, että rakennuksen katu- ja pihajulkisivut on suunnitellut Froste-
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Suojeluesityksenne

Rakennusvarvontaviraston arkistosta saatujen ARK _ rupapiirustustenmukaan rakennuksen pihajurkisiuul'lattotarienteineen, 
äo]'r"rnron""t,asuntojen ja riikehuoneistojen, seu rerran; il];pjiliirir"t ja raken_nuksen leikkaukset on suuhniierrrtir., v. .räaxr.åla, äii'iuk"nnus on rä_hes kokonaisuudessaan Jaakkoran suunnittelema. Ainoastaan kadun_puoleiset jurkisivupiiru:^lyT._"l,"; iignäLrunnut siguro rä!i"rr, (riitteer1 -4, rakennuslupapiirustukset).

Kadunpuoreiset jurkisivut ovat merko yhtenevän näköisiä vierersten jaraajemmankin alueen rakennusten lulkisivuje" kuÄrä jtä rasittaat_semme suunnirterussa vuonna 1927 noudatertii;;;;;;ä äzg raadirtuaju tkisivukaaviora, joka maaritteti [attotitr"n, k;ri;ö;mät sekä j u rki_srvun perusjaon ja aukotuksen (mm. 6- tai..g _ ,rutuÅäöstyikkunat ta_savälein). Myös jurkisivu- ja t<atiomäteriaarit ovat yhtenevä arueen mui_den rakennusten kanssa (rapattu jutkisivu.ja p"iii["ttoj:''* 
,

Myös taroyhtiön rakenn uksen raken neratkaisut, käytetyt rakenn usmate_riaalit, varustelutaso ja rakennutsen porrlaratt<ai.rf ouåi tJvanomaisia ja1 900 - tuvun alkupuoteila yleisesiikiyietty;a.
Voidaan perusteilusti.t-o!9ta, että As oy Mecherinin asuinrakennus onhyvin tavanomainen 1.??o -ir"rr roprÅ asuinkerrostaro, joraisia Töörönalueetle raken nettiin l gzoao - rr"riiä,."1o1" kappareita'kym men ren eriarkkitehtien ja rakennusmestarien suunnittelemina.
sigurd Frosteruksen vaikutuksesta Töörön rak_entamiseen voidaan tode_ta sen oteen servästi vähäis_empi Irln 

".ir.. 
hänen yhtiökumppaninsa

9]:"9:',q:lbersin -vaikutus. rioJt"ö ol vrsi suunni'erija Töörön asuin_rerrostalojen ja ju rkisten raken nusten kym men ien m erkittävien su unn it_teluarkkitehtien joukossa.

orette raatineet 3.,,;ro1?suojeruesitykggn, jonka virei'e turosta taroyhtiösai ilmoituksen ELy - keskukse na lot.i.zol2 päivätyilä kirjeeilä. ilmoitusja suojeruesitvksen.raajurr tr r iuuil"råyhtiöile yträi/iä;ä, jån^" vuoksiemme voi pitää Töörö-seuran toimintåapaa asianmukaisena. Käsit_tääksemme Töörö-seura eousiåå [;kk" tööröräisiä, jonka vuoksi orisiorur toivottavaa ennen esitvksen tekoå,g:tt1. rvdiil;htiön edustajia,sekd"eritvisesti varmistua ti'etojen oitåärrisuuoesta ja nykyisestä tiran_

Tiedusteremmekin teirtä, miten ja kenen aroitteesta suojeruesitys on tur_lut esite ja miksi iuuri täirä rre'<äria. ffilar"irtääri#Jir-särtvstvötä
olette suorittaneet ja mirä p"rr.1"itiu-påaoyitt" roprri[ä"n-suojertaviksiesitettävien asioiden listaan?

suojeluesityksessänne toteatte, että,, Rake n n us o m aa po i kke u kse t I i se nhuomattavaa vartakunnar,sta ,erxiiytiå,_er,y*piirteitä ja - aruoja ja on,f;::",:åf:::! e heässä xa, p,Å iiiu å,sa. 
-Kyse 

eiiä å rå u,i n isto ri at _

Miten olette päätyneet turkintaan, että tööröräinen, Mecherininkadun var_retta sijaitseva tavanomainen asu inkeriåstato on vartålu n nåiirsesti po'<_keukseilisen m erkittdva z n,,lir<si årett"-uuiin nu"t j uu ri taroyhtiön raKen_nuksen satojen röötöläisten ;a r<uten eoeirå t.,jJttiir, ;#nfi; saman_kaltaisten rakennusten joukösta?
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Käsittääksemme suojeluesityksenne on hyvin poikkeuksellinen, jonka

vuoksi tiedustelemme, onko Töölö-seuran toimialueella ainuttakaan

asuinkerrostaloa, jonka julkisivut, vesikatto ja porrashuoneet tai edes

iulkisivut olisivat suojeltu rakennussuojelulailla lai rakennusperinnön

luojelulailla? Onko tOotö-Seuta milloinkaan aikaisemmin tehnyt esitys-

tä asunto-osaKeyhtiön omistaman tavanomaisen asuinkerrostalon suo-

jelusta em. suojelulakien perusteella?

Tiedättekö, onko koko Helsingin alueella ainuttakaan alkujaan asunto-

osakeyhtiömuotoista asuinkerrostaloa, jonka julkisivut, vesikatto ja por-

rashuoneet tat edes julkisivut olisivat suojeltu rakennussuojelulailla tai

ny[yisetf a rakennusferinnön suojelulailla? Käsittääksemme tällaisia ra-

kennuksia ei ole'

Mikäli tiedustelemiamme kohteita löytyy, niin pyydämme esittämään

näistäkohdetiedot,sekäsuojelun|aajuudenjaajankohdan'

a.) Porrashuoneet, hissit ja portti

Rakennuksessa on yhteensä kolme porrashuonetta, .ioissa kaikissa on

hissi. Kaikki porrashuoneet ovat hyvin tavanomaisia asuinkerrostalon

porrashuoneita, joissa ei ole mitään arvokkaita seinä- tai kattomaalauk-

sia, puurakenteiia tai koristeita. Hissit ovat 1 920 - luvun lopun vakiohis-

sejä, joita lienee asennettu lukuisiin rakennuksiin kautta maan. Hissit on

peruskorjattu vuosien 1999 - 2002 aikana. Korjauksen autenttisuutta ei

ole tarkoin selvitettY.

Rakennuksen porrashuoneet eivät ole enää alkuperäiset, vaan ulko-

asua on muutettu useaan otteeseen, mm huoneisto-ovet on vaihdettu

peiliovista nykyisiin laakaoviin, porrashuoneisiin on rakennettu koteloin-

ieta ja alaslåskettuja kattoja mm. J990 - luvun alussa tehdyn säh-

kösaneerauxsen ytrteyoessä ja rakennetaan uudelleen nyt päättymässä

olevan m ärkätilojån saneerausu rakan yhteydess ä' Porraskäytäväsu u n-

n itel m an laati sä'hkösaneerauksen yhteydessä Arkkitehtitoi m isto Arch i-

medis Oy. Toteutuksesta oltiin Museoviraston rakennushistorian osas-

ton johtajan Pekka Kärjen antamien ohjeiden mukaisesti yhteydessä 
..

Entisöinti Pulla oy:hyn. suunnittelua varten tehtiin selvitys porraskäytä-

vän mahdollisista säilytettävistä tai entisöitävistä pinnoista. Porrashuo-

neessa ei todettu olevan suojeltavia tai entisöitäviä pintoja'

Hakemuksessanne haette suojelua myös mm. "alkuperäiselle 7. kerrok-

sen porttiiäriestetmätld'. Kyseiita porttijärjestglnrS? e.i..ole esitettv alku-

peräisisså räkennuslupapiirustuksissa (liite 4), eikä. siitä löydy mitään

iietoa Helsingin rakennusvalvonnasta myöhemmiltäkään vuosilta.

Myöskään 7. kerroksen osakas ei ole pyynnöistämme huolimatta esittä-

nyt too. portille mitään viranomais- tai muutakaan lupaa. Portti on aiem-

manosakkeenomistajanaSunto.osakeyhtiö|ainvastaisestiitseasenta-
ma, sillä kenetläkään osakkaalla ei ole oikeutta ottaa taloyhtiön yhteistä

tilaa, tässä tapauksessa porrastasannetta pelkästään omaan käyttöön-

sä. ialoyhtiö on turvallisuussyistä poistanut rakennelman oviosan'

Tiedustelemme, millä perusteella katsotte, että rkm' Jaakolan suunnitte-

lemat, perustasoa olevat ja vuosikymmeniel ai\31a useampaan ker-

taan muuttuneet porrashuoneet ja vakiohissit tulisi suojella rakennuspe-

rinnön suojelulailla?

b.) Julkisivut ja vesikatto

Esitätte,ettäka-tll-japihajulkisivut,sekämyösvesik.attotulisisuoje!|a.
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Kuten edellä esitimme, niin vain kadunpuoleiset julkisivut ovat sigurd
Frosteruksen signeeraamat. Rakennus on muiltä osin rkm v. Jaakkolan
suunnittelema.

Julkisivujen suunnittelu on tapahtunut vuoden 1g23 julkisivukaavio
huomioiden, jonka vuoksitaroyhtiön rakennus on ul(onäöltään hyvin
samanlainen viereisten rakennusten kanssa. Myös käytetyt julkisivuma_
teriaalit ovat samoja.

Rakennuksen nykyiset julkisivut ja vesikatto poikkeavat vähäisesti alku_peräisistä rakennuslupasuunnitelmista. porrashuoneiden nykyiset ulko_
ovet poikkeavat rakenn usl upapi i ru ksista ja ju I kisivuja on saneerattu
useaan otteeseen.

Tiedustelemme miksi katsotte, että taloyhtiön rakennuksen kaikki julki_
sivut ja myös kattolap.pget sisäpihan puolellakin tulisi suojella ja miksi
olette kiinnittäneet erityistä huomiota ainoastaan As oy Mechelinin
omistamaan rakennukseen? onko taloyhtiön rakennui mielestänne ai_
noa Museokadun varrella ja koko Töölön alueella sijaitseva suoielun ar_
voinen ja sen tarpeessa oleva asuinrakennus?

Mainitsette, että Museokatu 3 on sigurd Frosteruksen suunnittelema.
selvityksemme mukaan, Frosterus ön suunnitellut vuonna 1g12 koko
rakennuksen, elitoisin kuin As oy Mechelinin osalla. Rakennus sijaitsee
avoimella paikalla Museokadun ja Töölönkadun risteyksessä, sekä
suomen kansallism.useon naapurissa (kadun toisella puolella;, muodos-
taen näin osan merkittåvästä kaupunkiympäristöstä. iiedättekö, onko
kyseinen rakennus jo suojeltu tai oletteko mahdollisesti tekemässä siitä
suojeluesitystä. Mikäli halutaan suojella sigurd Frosteruksen kohteita,
niin tämä rakennus ja muutamat muut Helsingin ydinkeskustan raken-
nukset ovat todellisia Frosleruksen suunnittelemia kohteita.

suoj el uesityksessä esitetään, että taloyhtiön om istam a raken n us suoiel-
taisiin perustuen 1 .7.2010 voimaan tuileeseen rakiin rakennrioiiinno'n
suojelemisesta (LaRS). Kyseisen lain ja sitä edeltäneen 1.7.1gas voi
maan tulleen Rakennussuojelulain soveltaminen asemakaava_alueella
on erittäin poikkeuksellista, jota kuvastaa esim. se, että käsittääksemme
rakennussuojelulain voimaan tulon jälkeen viimeisen 27 vuoden aikana
on koko Helsingin alueella em. lakien perusteella suojeltu alle 20 koh_
detta. Esimerkkikohteina voidaan mainita olympiastaäion, Fintandia _
talo, Alvar Aallon suunnitterema Rautatalo Keskuskadulla la viimeisim_
pien joukossa taiteilijakoti Lallukka.

Rakennusperinnön suojelulaissa todetaan (2 $), että asemakaava-
alueella suojelusta määrätään maankäyttö- ja-iakennuslailla ja vain erit-
täin harvoissa poikkeustapauksissa sovelletaan rakennusperinnön suo-jelulakia. Tämä on hyvin vahva ja yleisesti noudatettu periaate. Em.
poikkeustapauksia voivat olla:

1.) kohteella on valtakunnallista merkitystä
2.) suojelua ei voida turvata maankäytö- ja rakennuslailla
3.) kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi

Kohta 1.) tulee kysymykseen, mikåli kohde on valtakunnallisesti erittäin
merkittävä, mikä edellyttää sitä, että kohteen tulee olla hyvin poikkeuk_
sellinen ja sen tulee omata merkittäviä historiallisia jaltai'rakennustai-

Poikkeuksellisuus
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teellisia arvoja, kuterr esim. Olympiastadion ja Finlandia - talo. Tavallis-

ta asuinkerrostaloa ei pidetä valtakunnallisesti merkittävänä kohteena'

Kohta 2.) tulee sovellettavaksi silloin, kun rakennuksen käyttöön liittyy

merkittäviä historiallisia arvoja jMai rakennuksen sisätilat ovat poikke-

uksellisen arvokkaat ja hyvin säilyneet. Tällaisten tekijöiden ja arvojen

suojelu asemakaaval.la on joskus ongelmalilsta, jonka vuoksl käytetään

rakånnussuojelun erityislakia. Esimerkkinä voisi mainita taiteilijatalo Lal-

lukan, jonka suojelupäätökseen vaikutti paljolti rakennuksen poikkeuk-

sellinen syntyhistoria ja käyttötarkoitus, sekä arvokkaat, hyvin säilyneet

sisätilat. Osaltaan vaikutti myös tulevien peruskorjausten rahoituspohjan
laajentamistarve. Julkisivujen vaikuttls oli vähäisempi, joskin luonnolli-

seati suojeluun päädyttiin kokonaisuuden vuoksi'

Kohta 3.) tulee sovellettavaksi silloin, kun kohde on merkittävä ja ase-

rnakaava voidaan selvästi tulkita rakennussuojelun kannalta vanhentu-

neeksi ja riittämättömäksi, sekä lisäksi rakennusta uhkaa purkaminen

tai kunnon huomattava rapisiuminen, jonka seurauksena mahdollinen

suojel u m uodostu is i tarpeettom aksi jaltai käytän nössä m ahdottomaksi'
Pelkästään vanhentunut asemakaava ei ole muodostanut oikeutta käyt-

tää rakennuksen suojeluun erityislakia, vaan ensisijainen periaate on,

että asemakaava-alueella rakennuksen SUojelu tapahtuu lähes yksin-

omaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella (esim' KHO 17 -11 .2O0O

t2965).

Taloyhtiö on sitoutunut rakennuksen koriaustoiminnassa huom ioimaan

rakennuksen arvon ja arkkitehtuurin, joten ei ole vaaraa, että korjaus-

toimilla raken nusta tu rmeltaisiin peruuttamattomalla tavalla. Mikäli ra-

kennusta tulee joltakin osin Suojella, niin tämä voidaan varmuudella

tehdä riittävässä laaj uudessa maankäyttö- ja rakennuslain perusteel la,

eli asemakaavalla ja kaavamääräyksillä

Koska näkemyksemme mukaan suojeluesityksenne perustuu paljolti

saamiinne virheellisiin tietoihin ja poikkeukselliseen lain soveltamiseen
ja koska toimintanne aiheuttaa taloyhtiölle merkittäviä asiantuntija-, ym.

lisäkustannuksia, niin esitämme, että ystävällisesti peru utatte tekemän-

ne suojeluesityksen mahdollisimman pian.

Koska vi rheellisin perustein käynnistetty esityksenne aiheuttaa taloyhti-

ölle vahinkoa ja kustannuksia, niin varaamme oikeuden esittää näistä

korvausvaatimuksen, varsi nkin tämän kirjelmän jälkeen aiheutu neista

kustannuksista.

Toimenpiteet

Selvityksenne
Pyydämnre toimittamaan selvityksenne viimeistään 1 8'9'20 1 2 men nes-

sä osoitteeseen:

Verkkoisännöinti.f i OY

Toim.joht Timo Metsälä
Museokatu 15, 00100 Helsinki
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Lisätietoja

Liitteet

Toim.joht Timo Metsätä
Vaihde 020 7545 080
Faksi 020 7545 081
E -mail timo.metsala@verkkoisannointi.fi

Helsinki 3. päivänä syyskuuta 2012

Asunto Oy Mechelin

Kaarlo Sell
Hallituksen puh.joht

Timo Metsätä
lsännöitsijä

1. Rak.lupapiirustus, julkisivu, Mechelininkatu
2. Rak.lupapiirustus, julkisivu, Museokatu
3. Rak.lupapiirustus, julkisivu, sisäpiha
4. Rak.lupapiirustus, pohjapiirustus, Vll -krs.
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