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Kaupunginmuseon lausunto As. Oy Senior Paasikivenkatu 4 raken-
nuslupahakemuksesta
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Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 2.11.2016

Rakennusvalvontavirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien As. Oy Senior Paasikivenkatu 4 rakennuslupahakemusta kos-
kien ent. Tohtori Länsimäen naistensairaalan muuttamista palveluasun-
noiksi. Kaupunginmuseo on antanut lausunnon hankkeen poikkeamis-
päätöshakemuksesta 22.4.2016. Kaupunginmuseo on tutustunut ra-
kennuslupa-aineistoon ja katselmoinut paikalla. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta rakennusperinnön vaalimisen näkökulmasta ja on 
päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Tohtori Toivo Länsimäen perustama yksityinen naistensairaala Taka-
Töölössä valmistui vuonna 1930. Sairaalan suunnitteli arkkitehti Elsi 
Borg. Sairaalatoiminta sijoittui kahteen alimpaan kerrokseen ja kolmas 
kerros toimi Länsimäen asuntona. Rakennusta on laajennettu Sairas-
koti Radiumin tarpeita varten vuonna 1951 arkkitehti Iiro Turkkilan 
suunnitelmien mukaisesti. Asemakaavassa v. 1980 kohde on varustet-
tu suojelumerkinnällä So, joka kohdistuu rakennuksen säilymiseen ja 
kaupunkikuvalliseen asemaan. Rakennus sijaitsee Taka-Töölön valta-
kunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 
2009). Kohteesta on valmistunut Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras 
Oy:n laatima rakennushistoriaselvitys 14.4.2016.

Sairaalarakennus käsittää merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Koh-
teen asemakaavan rakennussuojelumerkintä on vanhentunut, sillä kaa-
va ei ota huomioon rakennuksen sisätilojen arvoja. Arkkitehti Elsi Bor-
gin suunnittelema Tohtori Länsimäen sairaala edustaa arkkitehtuuril-
taan 1920-luvun klassismia. Rakennuksen julkisivua leimaa symmetria 
ja tarkkaan harkitut klassiset detaljit. Sairaalarakennuksen suunnittelija 
Elsi Borg oli yksi suomalaisten naisarkkitehtien pioneereja, jotka perus-
tivat oman toimiston. Alkuperäisen rakennusvaiheen arkkitehtuuri on 
poikkeuksellisen laadukasta ja huomattavan arvokasta rakennus- ja 
kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Laajennusosa v. 1951 edustaa 
modernin sairaala-arkkitehtuurin kevyttä ja hygieniaa korostavaa linjaa, 
joka edelleen katujulkisivultaan liittyy luontevasti alkuperäiseen koko-
naisuuteen.
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Kaupunginmuseon lausunnossa poikkeamispäätöksesta 22.4.2016 kir-
jatut suojelutavoitteet ovat ohjanneet rakennuksen suunnittelua, ja niitä 
tulee seurata myös jatkossa. Kohteesta tulee laatia konservaattorin pin-
takerrostutkimus säilyvistä arvokkaista sisätiloista, kiinteistä rakennuso-
sista kuten ikkunoista, sekä julkisivusta, mikä toimii lähtötietona pinta-
käsittelyjen suunnittelulle. Arvokkaat säilyvät kiinteät rakennusosat tu-
lee inventoida ja niiden kunnostus suunnitella. Ikkunoiden kunnostus 
tulee suunnitella korjausten asiantuntemusta hyödyntäen. Yksityiskoh-
dista erityisesti v. 1951 laajennussiipeen sijoittuvien väliseinien suhde 
ikkunarakenteeseen tulee suunnitella siten, että vaikutukset julkisivun 
ilmeeseen ovat mahdollisimman vähäiset. Parvekkeiden kaiteissa alku-
peräiset materiaalit ja detaljit hienovaraisesti kehitettynä toimivat suun-
nittelun lähtökohtina. Sisätilojen uusien rakenteiden materiaalit ja käsit-
telyt tulee sopeuttaa rakennukseen siten että muodostuu ehjä luonteva 
kokonaisuus. Pihasuunnittelussa tulee ottaa huomioon alkuperäinen pi-
hasuunnitelma ja aikakauden maisema-arkkitehtuurin piirteet. Liittymä 
Piilopuistoon tulee tehdä korkeatasoisesti, maisema- ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokasta puistoa näkymineen vaalien. Kaupunginmuseo seu-
raa jatkosuunnittelua ja osallistuu tarvittaessa katselmuksiin.
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