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kolausuntopyyntö 

JATKASAAREN MAKASIINIEN L.2 JA L3 KÄVTÖTARKOITUKSEN 
MUUTOS HOTELLEIKSI 

Kaupunginmuseo on tutustunut SARC-arkkitehtitoimiston Iaatimiin 
31,10.2005 paivattyihin muutossuunnitelrnien luonnoksiin ja lausuu 
niistä pyydettyna seuraavaa. 

Jätkäsaaren osayleiskaava on valmistumassa. Kaupunginmuseo on 
lausunnossaan osayieiskaavaehdotuksesta esittänyt kyseessa oleville 
makasiinirakennuksitle asemakaavassa sr-1 - merkintää. 

Varasto L3 

Arkkitehti Lars Sonck suunnitteli alueelle kaksi punatiilistä varastora- 
kennusta, joista L3 on vanhempi. Sen suunnitelmat ovat vuodelta 1922 
ja se valmistui vuonna 1924. Kolmikerroksinen varastorakennus kuuluu 
klassistisen teollisuusarkkitehtuurin korkealaatuisiin varastorakennuk- 
siin ja on kaupunklkuvallisest~ tärkeä. Vuonna 1979 vahvistetussa 
asemakaavassa rakennuksella on ark-suojelumerkintä. 

Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä niin sisa- kuin ul- 
koarkkitehtuurinsa osalta pienistä muutoksista huolimatta. Varastoker- 
mkset ovat avoimia pilareiden kannattamia tiloja. Ylimmän kerroksen 
varastotilassa on mielenkiintoinen yksityiskohta, syvälle muuriin istute- 
tut lasitiiliruudut, jotka ampuma-aukkojen kakisina aiheina luovat mie- 
likuvaa linna-arkkitehtuurista. Porrashuoneissa on säilynyt alkuperäiset 
kaiteet ja ainakin osa ovista. Autenttisena säilynyt sisätila on pohjois- 
päädyssä sijaitseva entinen tullin konttori. Henkilökunnan tila on erotet- 
tu asiakastilasta peilipaneloiduilla ja ikkunoilla varustetuilla valiseinilla. 
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Varasto L2 

Kymmenisen vuotta nuorempi varastorakennus on niin ikään arkkitehti 
Lars Sonckin suunnittelema. Suunnitelmat valmistuivat vuonna 1935 ja 
rakennus otettiin käyttöön 1930-luvun lopulla. Rakennus kuuluu arkki- 
tehti Sonckin myohaistuotantoon. Rakennus on erinomainen esimerkki 
1930-luvun teollisuusarkkitehtuurista. Laadukasta oman aikansa arkki- 
tehtuuria edustava rakennus on myös kaupunkikuvallisesti erittäin mer- 
kittava. Vuonna 1979 vahvistetussa asemakaavassa rakennuksella on 
ark-suojelumerkinta. 

Muotokiele~taan ja materiaaleiltaan rakennus muistuttaa L3:sta. Arkki- 
tehtuuriltaan hieman edeltäjäänsä karumpi ja yksityiskohdiltaan jyke- 
vampi rakennus tuo 19304uvun suunnitteluihanteita esiin. Symmetri- 
sissä julkisivuissa mm. erkkereiden yhteyteen on tehty koristeparvek- 
keet, joissa on näyttavat balusterikaiteet. Ikkunoiden sijoittelu, määrä ja 
koko poikkeavat vanhemmasta varastorakennuksesta. Pyöreät ikkunat 
luovat laivoihin liittyviä mielikuvia. 

Varastotilat ovat avoimia sienipilareiden kannattamia avoimia tiloja. 
Porrashuoneissa mm. vanha kaide on cailynyt. 

Molemmat rakennukset ovat'edustavia esimerkkejä 1900-luvun alku- 
puolen teoilisuusrakentamisesta, jossa selkeä geometrinen muodonan- 
to ja yksinkertainen ja niukka koristelu ovat luoneet vaikuttavaa kayttö- 
arkkitehtuuria. 

Kommentit esitetyistä suunnitelmista 

Nyt esillä olevissa suunnitelmissa makasiinirakennukset on muutettu 
. 

hotelleiksi. Tämä merkitsee rakennusten sisfitilojen kokonaisvaltaista 
uudelleenrnuokkaamista. Molempien rakennusten keskiosasta purettai- 
siin koko rakennuksen korkuinen osa leveää valokuilua varten. Katuta- 
son kerroksen valokuilun merenpuoleiseen osaan tulisi ravinto- 
la/liiketiloja ja kokoustiloja, kadun puolella olisi hotellihuoneita. Ylemmät 
kerrokset olisivat hotellihuoneita varten. Rakennuksia yhdistäisi katu- 
tasossa lasinen nivelosa. 

Julkisivujen alkuperäisen luonteen säilymisen kannalta suunnitellut 
muutokset ovat melko vähäisiä. Kuitenkin vanhojen lastausovien muut- 
taminen avoimiksi ikkunoiksi tuo julkisivujen alun perin melko umpinai- 
seen käsittelyyn uuden lisän. Samoin merenpuolella uuden elementit 

. tuovat hotellihuoneiden parvekkeet uusine kaideratkaisuineen. 
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Sisatilojen osalta molempien rakennuksien porrashuoneiden rakenteet 
ja yksityiskohdat tulee säilyttää. Samoin L3:ssa siiilynyt entisen tulli- 
konttorin kiinteä sisustus on arvokas sisätila, jonka säilyminen tulee 
käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta taata, 

Makasiinirakennusten olennaiset tilat, avoimet, pilareiden kannattarnat 
varastohallit häviävät muutoksen myötä. Ylempien kerrosten osalta 
alun perin avoimet tilat jaettaisiin pieniksi hotellihuoneyksiköiksi. katu4 
tasossa osa avoimuudesta säilyisi. Ravintolasalien ja ko koustilojen yk- 
sityiskohtaisemman suunnittelun tavoite tulee olla alkuperiiisen arkki- 
tehtuurin orninaispiirteiden huomioon ottaminen. 

Kaupunginmuseo esittää, että rakennuksista (mm. rakenteista) tehdään 
rakennushistoriallinen selvitys ja tilakohtajnen inventointi, joka palvelee 
historiatietojen dokumentoinnin lisäksi niin suunnittelua kuin rakenta- 
mistakin. 

Esitetyt muutossuunnitelmat toteutuessaan muokkaisivat makasiinira- 
kennukset sisätiioiltaan rajulla tavalla. Rakennussuojelun näkökulmasta 
paras vaihtoehto olisi, että varastokaytto rakennuksissa jatkuisi vastai- 
suudessa kin . Koska koko Jatkasaaren alue on muuttumassa paaosin 
asuinalueeksi ja koska tavarasatamaan liittyneita varastotoimintoja ei 
nykyisessä laajuudessa paikalla enää tarvita, ei varastokäytöllä ole tu- 
levaisuutta. Ehdotettu uudiskayttö avaa rakennukset aikaisempaa laa- 
jemmalle yleisölle, ja vaikka niiden rakennus- ja kiiyttöhistoria hamar- 
tyykin muutosten myötä, sailyttäisivat ne edelleen ctlkoiseita olemuksel- 
taan merkityksensä arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriaHisesti awokkai- 
na sekä kaupunkikwallisesti erittäin merkittavlna rakennuksina. 

Tiina ~erisalo 
museonjohtaja 

Jari Kaime, SRV VIITOSET 
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