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Helsingin kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutosehdo-
tuksesta Taka-Töölön kaupunginosassa, osoitteessa Mechelininka-
tu 34 (Yleisradion entinen toimitalo)

HEL 2014-006631 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.3.2016

Asemakaavan muutosehdotus koskee toimistotaloa osoitteessa Mec-
helininkatu 34. Rakennus valmistui alun perin vuonna 1968 Yleisradion 
toimitaloksi arkkitehti Kurt Simbergin suunnitelmien mukaan. Raken-
nuksesta laadittiin rakennushistoriaselvitys vuonna 2014 (Mona Scha-
lin/Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy). 

Asemakaavan muutoksen taustana on käyttötarkoituksen muutos: liike- 
ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen kortte-
lialueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1999 toimisto-
rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole huomioitu, ja kaava on 
rakennussuojelumielessä vanhentunut. Asemakaavan muutosehdotuk-
sessa rakennus suojellaan sr-2-suojelumerkinnällä. Suojelumääräys 
kuuluu seuraavasti: ”Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja his-
toriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät sen kaupunki-
kuvallisia, rakennustaiteellisia tai historiallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Julkisivu ja sen osana olevat pystypilarit tulee 
korjata siten, että rakennukselle luonteenomainen pystysuuntainen ja-
kava jäsentely, pintastruktuurin profilointi, mittasuhteet, värisävyt sekä 
rinnakkaisten viistettyjen palkkien aiheet säilyvät. Rakennuksen pääty-
julkisivut ikkunajakoineen ja tuuletusritilöineen sekä paikoitushallin julki-
sivuelementit tulee säilyttää alkuperäistoteutuksen mukaisina. Pohja-
kerroksen säilytettäviin julkisivun osiin luetaan messinkikarmiset suuret 
maisemaikkunat, ulko-ovet ja matalat yläikkunat; pohjakerroksen gra-
niittilaattaverhous sekä alkuperäinen korttelipihan puoleinen päätuuli-
kaappi sekä sisäänkäyntikatos yksityiskohtineen. Mechelininkadun 
puoleiseen päätyyn saadaan pohjakerroksessa kuitenkin avata liiketoi-
minnan edellyttämiä uusia ikkuna-aukkoja. Pohjakerroksen messinki-
pintaiset ikkunat tulee korjata tai uusia alkuperäistoteutuksen detaljien 
mukaisesti messinkisine pintalistoineen.”

Lisäksi suojelumääräyksessä annetaan tarkempia määräyksiä sisätilo-
jen ominaispiirteiden säilyttämisestä. Suojeltavat sisätilat ovat sisään-
käyntiaulan ja ravintolan muodostama tilasarja pohjakerroksessa sekä 
kolme pääporrashuonetta. 
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Kaava-aineiston mukana on Arkkitehtitoimisto Gullichsen – Vormala 
arkkitehdit Ky:n laatima viitesuunnitelma (24.4.2014). Kaupunginmuseo 
katsoo, että viitesuunnitelmaa tulee muokata varsinaisessa rakennuslu-
pavaiheessa niin, että rakennuksen alkuperäiset, säilyneet ominaispiir-
teet otetaan suunnittelun lähtökohdiksi, ja asemakaavassa määritellyt 
suojelun reunaehdot otetaan huomioon. 

Kaupunginmuseota on kuultu kaavatyön aikana rakennussuojelun osal-
ta eikä sillä ole asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa.
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