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KSV

Johdanto

kirjallisuuden, arkistojen sekä vanhempien inventoin en avulla. Arkistoissa on perehdy y kaavoitus– ja rakennussuunni eluprosessia valaisevaan
lähdeaineistoon. Selvi äessään puutarhaesikaupunkien rakentamisen taustoja tekijät ovat löytäneet yhtymäkoh a kansainvälisiin esikuviin ja aikalaisiin, erityises
vastaaviin tunne uihin
ruotsalaisiin puutarhakaupunkikohteisiin.

Länsi-Käpylää luonnehditaan valtakunnallises
merki ävien rakenne ujen kul uuriympäristöjen
lue elossa (RKY 2009) seuraavas : ”1920-luvun
puolivälissä vaihtelevaan maastoon taitavas sovitetut puiset asuinrakennukset ovat en varressa
ja kor eleiden keskellä on laaja yksityispihoista
muodostuva vihervyöhyke. Yhtenäisen kaupunkikuvan rakentumista ovat ohjanneet julkisivukaaviot. Useimmat Länsi-Käpylän rakennuspiirustukset
ovat tunne ujen arkkiteh en signeeramia. Noin
120:lla ton lla olevat yhden ja kahden perheen
omako talot ovat hyvin säilyneet ja säily äneet
ominaispiirteensä. ”

Maastokäyn en ja valokuvadokumentoinnin avulla on kartoite u alueen nyky laa ja säilyneitä piirteitä sekä asemakaavan, rakennusten e ä pihojen
osalta. Rakennusten muutoksia on myös analysoitu rakennuslupapiirustusten avulla ja rakennuksiin kohdistuneita muutoksia on arvioitu ja
luokiteltu.
Ton alueiden
jäsentelyä
ja
rajautumista katu laan inventoi in kahdessa
eessa vuonna 2011. Kartoituksen yhteydessä
teh in havaintoja säilyneistä pensas– ja säleaidoista, porteista, kadunvarsipuista ja maisemanäkymien kannalta merki ävistä puista. Vaikka
puutarhojen yksityiskohtainen inventoin
ei
sisältynyt tehtävään, selvityksessä kerä in etoja
pihojen jäsentelystä, piharakennuksista ja tyypillisestä puutarhakasvillisuudesta.

Valmisteilla olevan asemakaavan muutoksen tavoi eena on säily ää alueen keskeiset kaupunkikuvalliset, maisemalliset ja rakennustaiteelliset
arvot. Ympäristöhistorian selvityksen avulla
pyritään tunnistamaan ja analysoimaan nämä arvot. Lopputuloksena esitetään yhteenveto niistä
erityispiirteistä, joihin Länsi-Käpylän ominaispiirteet ja arvot perustuvat.
Ympäristön kehitystä käsi elevän selvityksen on
laa nut Ka Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit
Oy
Helsingin
kaupunkisuunni eluviraston
laamana konsul työnä. Työhön ovat osallistuneet arkkitehdit Mona Schalin, Sakari Mentu,
Varvara Protassova ja Marica Schalin. Valokuvaaja
Kari Hakli on osallistunut dokumentoin työhön.
Helsingin kaupunkisuunni eluviraston puolesta
työtä ovat ohjanneet arkkitehdit Rii a Salas e,
Paula Kinnunen (31.12.2012 as ) ja Marjaana
Yläjääski (2.1.2013 alkaen) sekä maisemaarkkiteh Maria Karisto.

Ympäristöhistoriaselvityksen toisessa osassa käsitellään alueen ominaispiirteitä ja arvoja. Arvojen
vaaliminen edelly ää, e ä kehi ämis– ja korjaustoimenpiteet toteutetaan alueen alkuperäisiä
asemakaavallisia periaa eita nouda aen sekä
alueen ominaispiirteitä kunnioi aen. Tämän ympäristöhistoriallisen selvityksen tavoi eena on
toimia alueen asemakaavan muutoksen lähtökohtana. Tämän työn tuloksena on laadi u myös rakennusten ja pihojen kunnostamista ja säily ämistä tukevat korjaustapaohjeet.

Alueen rakentumisen taustoja on selvite y
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I Historia
Historiallinen tausta
on lainoitustoiminnan turvin rakenne in vuosina
1920-1927 6500 asuntoa, joissa oli yhteensä 15
000 huone a.

Käpylän esikaupunkialueet suunnitel in ja toteute in suurten yhteiskunnallisten muutosten aikana. Suomen teollistuminen oli jo 1800-luvun lopulla vaiku anut suurimpien kaupunkien väestöja kaupunkirakenteeseen. Kaupunkeihin maaseudulta muu aneet työläiset ase uivat joko asumaan rakennusjärjestyksestä riippuma omiin
esikaupunkeihin tai asuivat vuokralla, jos eivät
pystyneet rakennu amaan omia asuintaloja. Teollisuuslaitokset rakennu vat työväestölleen
asuintaloja, joita Helsingissä oli Töölössä ja Siltasaaressa. Myös yksityishenkilöt havaitsivat edulliseksi rakennu aa vuokrataloja, joista osa oli suuria vuokrakasarmeja ja osa pieniä asuintonteille
pystyte yjä uudisrakennuksia.

Suomalainen kaupunkisuunni elu uudistui 1880ja 1900-lukujen tai eessa. Eurooppalaisen asemakaavoituksen uudet ajatukset, erityises itävaltalaisen
Camillo
Si en
kirja
”Kaupunkirakentamisen taide”, sekä Englannissa
kukoistanut puutarhakaupunkiaate saivat vastakaikua nuorissa suomalaisissa arkkitehdeissa, jotka halusivat nähdä asemakaavoituksen enemmän
rakennustaiteena kuin insinöörisuunni eluna.
Si e ase
kaupunkikuvallisen kokonaiso een
etusijalle yksi äisten rakennusten suunni eluun
nähden ja paino kolmiulo eisuuden merkitystä
lasommi elussa. Hänen ihanteenaan oli historiallinen kaupunki la visuaalises sulkeutuneine
aukioineen ja lasarjoineen.

Helsinkiin ei syntynyt sellaisia villejä esikaupunkialueita, jotka kauhistu vat viranomaisia Viipurissa, Tampereella ja Turussa. Kaupungin väkiluku
kuitenkin kasvoi 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana niin nopeas (vuonna 1900
79 000 asukasta, vuonna 1920 152 000 asukasta),
ä asumisväljyys romah erityises työväen
asu amissa kaupunginosissa. Vuoden 1910 asuntolaskennassa selvisi, e ä 60 % Sörnäisten asunnoista oli yli neljä asukasta yhtä huone a kohden.
Rakentaminen hidastui vieläkin enemmän ensimmäisen maailmasodan aikana ja puute pienistä
asunnoista lisääntyi. Asuntopula oli määrällises
ohi vasta vuonna 1927.

Puutarhakaupunkiliike oli syntynyt vastareak ona
teollistuvien eurooppalaisten kaupunkien huonoihin asumisoloihin ja niistä seuranneihin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Liikkeen merki ävin puolestapuhuja, Sir Ebenezer Howard, pi
kaupunkien hajakeski ämistä parhaana keinona
saavu aa kaupunkiympäristön viihtyisyys ja terveellisyys.
Uudet eurooppalaiset ajatukset näkyivät Suomessa 1900-luvun alun asemakaavakilpailujen tuloksissa ja erityises Eliel Saarisen MunkkiniemiHaaga-suunnitelmassa vuodelta 1915 sekä Saarisen yhdessä Bertel Jungin ja Einar Sjöströmin
kanssa laa massa Suur-Helsinki-suunnitelmassa
("Pro Helsingfors", 1918).

Vuonna 1910 peruste in puutarhakaupunkiaate a ja työväen asunto-olojen kohentamista
edistämään Yhdistys Yleishyödyllisen Rakennustoiminnan Edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on
jatkunut yli vuosisadan ajan, vuodesta 1919 alkaen Asuntoreformiyhdistyksen nimellä. Eräänlaiseen ehkäisevään köyhäinhoitoon pyri in myös
kaupunkien asuntopoli ikassa. Helsinkiin kutsu in vuonna 1917 koolle ensimmäinen yleinen
asuntokongressi, jossa ote in tavoi eeksi pienien asuntojen laajami ainen tuotanto ja asuntoalueiden korkeatasoinen kaavoitus. Oma talo nähin parhaana ratkaisuna asunto-ongelmiin. Val -

Bertel Jung nimite in Helsingin ensimmäiseksi
asemakaava-arkkitehdiksi vuonna 1908. Jung laa
myös ensimmäisen puutarhakaupungin asemakaavan Kulosaareen vuonna 1916. Jung sekä hänen avustajinaan toimineet Birger Brunila ja O oIivari Meurman osallistuivat useisiin kansainvälisiin tapaamisiin, joiden kau a yhteydet muiden
6

Camillo Si e: Der Städtebau
1889
Puutarhakaupunkiaate: ”To-Morrow: A
Peaceful Path to Real Reform”, 1898

Jugend-tyyli

1900

Suurlakko 1905
Yleinen äänioikeus 1906

Asuntoreformiyhdistys perustetaan 1910
Suur-Helsinki-suunnitelma 1911

Suomi itsenäistyy 1917
Venäjän vallankumous
1917
Kansalaissota 1918

1910

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma 1915
Ensimmäinen asuntokongressi Helsingissä 1917
Käpylän asemakaava 1917

Pro Helsingfors - suunnitelma 1918

pohjoismainen klassisismi
Puu-Käpylän
Brunilan järjestelyehdotus 1921
Kieltolaki 1919—1932

rakentaminen

Länsi-Käpylän rakentaminen alkaa 1922

1920

1920-1921 ja 1923-1924

Vilkkain rakennuskausi
1924-1928
Kansainvälinen
talouslama 19291931

Asemakaava 1932
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1930

funk tionalismi

Euroopan maiden kaupunkisuunni elijoihin pysyivät iviinä. Brunilan Wienissä keväällä 1910
pitämästä esitelmästä käy ilmi, e ä pienasuntojen rakentamiskustannuksiin ja asuinmukavuuteen kiinnite in paljon huomiota ja eri asuntotyyppien ominaisuuksia vertail in tarkoin. Meurman totesi Suomen toisessa yleisessä asuntokongressissa vuonna 1925, e ä puutarhakaupunkimaiselle asutukselle on edullisinta valita liikenneteknilliseltä kannalta katsoen kuollut paikka
kaupungin keskustasta maaseudulle johtavien
sätei äisten pääteiden välillä.

KÄPYLÄN SYNTY
Helsingin sosiaalilautakunta ehdo vuoden 1917
alussa, e ä peruste aisiin puolikunnallinen yh ö,
joka rakennu aisi edullisia ja hygieenisiä asuntoja
kaupunkikeskustan ulkopuolelle. Yleishyödyllisten
asunto-osakeyh öiden esikuvana olivat saksalaiset ja englan laiset puutarhakaupunkiaate a
edistäneet toimijat. Kaupunginvaltuutetut hyväksyivät aloi een saman vuoden huh kuussa ja uusi
yh ö - Helsingin Kansanasunnot Oy – aloi toimintansa heinäkuussa. Neljänneksen yh ön osakepääomasta merkitsivät Asuntoreformiyhdistys
ja Keskinäinen Vakuutusyh ö Suomi. Toiminnan
aloi aminen kuitenkin viivästyi Venäjän vallankumouksen, Suomen itsenäistymisen ja kansalaissodan mullistusten keskellä. Ensimmäisistä rakennustöistä voi in pää ää vasta keväällä 1920.

Ebenezer Howard havainnollis ajatusta puutarhakaupungeista ”kolmella magnee lla”, jotka symbolisoivat kaupunkia, maaseutua ja uu a ”kaupunkimaaseutua”, jossa edellisten hyvät puolet yhdistyvät.
(Kirjasta To-Morrow , 1898).

Käpylän asuntoalueet rakenne in suurimmaksi
osaksi Kumpulan kartanon maille. Alueen pohjoisosaan ava in Ko byn rauta epysäkki vuonna
1910.
Arkkiteh Akseli Toivonen kuvasi Arkkiteh lehdessä uuden asuinalueen rakennuspaikan valintaa
kunnallistekniikan näkökulmasta: ”Tarpeelliseksi
katso ua uu a rakennusalue a vali aessa sai
Käpylän alue etusijan sen johdosta, e ä sen maaperään on helppo rakentaa katuja, e ä sen viemäri- ja vesijohtoverkko on melko pienin kustannuksin yhdiste ävissä valmiisiin johtoihin, e ä
rakennusaineiden kuljetus sinne oli edullises järjeste ävissä jonkun verran pidentämällä Oulunkylän asemalta Kunnallisko in johtavaa rullavaunurataa sekä siitä syystä, e ä alue oli rauta en välityksellä valmiissa liikenneyhteydessä keskikaupungin kanssa. Näiden etujen rinnalla pide in
vähemmän merkitsevänä sitä epäkohtaa, e ä osa
alue a on verra ain alavaa ja kosteaperäistä.”

Birger Brunila (1882 - 1979)
8

Länsi-Käpylän asemakaava ja sen toteutuminen

Birger Brunilan ensimmäinen Käpylän alueen järjestelyehdotus vuodelta 1919.
HKA
Brunila ja Meurman laa vat vuonna 1917 yhdessä sosiaalitoimen ja asuntoyh ön johdon kanssa alueelle
ton jakosuunnitelman ja rakennusjärjestyksen, jonka katuverkosto jäi pääosin voimaan vuonna 1920 valmistuneeseen Puu-Käpylän lopulliseen järjestelyehdotukseen. Käpylän alueen järjestelyehdotuksessa vuodelta
1919 Puu-Käpylän alueen ja sitä ympäröivien kivitalokor eleiden muotoilu on etusijalla ja Puu-Käpylän kor eleiden perusrakenne on jo nähtävissä. Länsi-Käpylän alue on vielä vii eellinen suurkor eleiden reuna-alue.
Tulevan Perä-Pohjolan en/Vaakalinnun en linjaus on jäykkä ja monumentaalinen verra una toteutuneeseen
katulinjaan.
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Käpylän alueen vuoden
1920 järjestelyehdotus ei
eroa olennaises vuoden
1919
suunnitelmasta;
län sen osan pohjoispäähän puistomaiselle ton lle
sijoite u rakennusmassa
symmetrisine por rakennuksineen ei enää esiinny
myöhäisemmissä suunnitelmissa.
HKA
Vuoden 1921 ehdotuksessa Länsi-Käpylän alue on
ensimmäisen kerran esite y kokonaisuudessaan.
Perä-Pohjolan en (myöhemmin Vaakalinnun e)
linjaus on muu unut kaarevaksi ja alueen rungon
muodostavat
pohjoiseteläsuuntaiset
kadut,
tulevat Ilma aren e ja
Vipusen e.
Kor eleihin
865 ja 875 on osoite u
julkista
rakentamista,
jälkimmäiseen mahdollises koulurakennus. Koskelan Vierto en varressa
olevat kerrostalokor elit
ovat suoralinjaisia ja pitkiä verra uina myöhemmin toteute uihin asuinja laitosrakennuksiin. Länselle alueelle on suunniteltu erilliston eja , joiden
rakennukset on pääosin
sijoite u
päätyjulkisivu
kadun
suuntaises .
Ton en sisäosiin on osite u piharakennuksia.
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HKA

”Jo a omako asutus saataisiin vastaamaan sille
asete avia vaa muksia ja jo a välty äisiin edelleen rakentamasta sellaisia hirvi äviä rö elökaupunkeja kuin useat taajempaan asutut yhdyskuntamme, esim. Viipurin esikaupungit ovat, on
asu aminen toteute ava järkiperäistä ohjelmaa
nouda aen (...) Tällaiseen suunnitelmaan kuuluu
ennen kaikkea asemakaava, rakennusjärjestys ja
viemärisuunnitelma, jotka kaikki on laadi ava
huolellisesi huomioono aen kaupunkien järjestelyopin saavutukset sekä paikalliset olosuhteet”.
o-Iivari Meurman, 1925
Käpylän länsiosan järjestelyehdotuksesta Brunila
laa useita versioita vuosina 1921 - 1924. Vuoden
1932 uuden asemakaavalain mukaises ton jako
ja rakennusjärjestys muute in vuonna 1937 län sen Käpylän asemakaavaksi.

KAAVAN PERIAATTEET
Länsi-Käpylän kaavoitusperiaa eet ovat samankaltaisia kuin viereisessä Puu-Käpylässä. Kor elirakenne perustuu sovelle uun ruutukaavaan etyiltä osin, jonka säännönmukaisuu a on riko u
suunni elemalla asuinkor elit erikokoisiksi, sijoi amalla katujen risteyskoh in aukioita ja muotoilemalla pohjois-eteläsuuntaiset katulinjat kaareviksi. Alueen omaleimaisuus syntyy vaihtelevasta
pinnanmuodostuksesta ja iviistä, omako asumista varten suunnitellusta ton jaosta sekä rakennusten sijoi elusta siten, e ä päädyt yleensä ovat
kadulle päin. Talotyyppinä oli yleisimmin omako talo tai paritalo toisin kuin Puu-Käpylässä.
Kaavoitusta ohjanneet tekniset ja taloudelliset tavoi eet vaiku vat lanmuodostukseen. Katulinjat
myötäilevät maaston alavia koh a, joihin kunnallistekniikka on ollut helpompi sijoi aa. Kallista
epinta-alaa on sääste y tekemällä ton t kapeiksi, jolloin pitkien kor eleiden sivuille on voitu sijoi aa mahdollisimman paljon rakennuksia. Kun
kadutkin vielä kustannussyistä on mitoite u kapeiksi, on taloudellisten säästöjen ohella syntynyt
intensiivinen kaupunki la, mielenkiintoisia näkymiä ja näy äviä omako talojen muodostamia
kor elijulkisivuja. Kor eleiden sisäosat ovat vehreät ja vapaat rakentamisesta.
Vuoden 1923 (oikealla ylhäällä) ja vuoden 1924
(oikealla alhaalla) järjestelyehdotuksiin ei tehty merki äviä muutoksia. Kor elin 875 (Rauninkallion alue)
varaus julkiselle rakennukselle säilyi paikallaan.
11

HKA

Länsi-Käpylän alue Brunilan kesäkuussa 1936 signeeraamassa Helsingin 25. kaupunginosan asemakaavassa, joka vahviste in huh kuussa 1937. Asemakaavaan on merki y toteute ujen asuinrakennusten
rakennusalat, mu a piharakennuksia ei ole esite y. KSV.
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ma omaksi. Turson e ja Kimmon e jäivät samalla ilman katunäkymän pääteaihe a. Koskelanehen ja Mäkelänkatuun rajautuvat kor elit rakenne in so en jälkeen laajuudeltaan suurin
piirtein Brunilan suunnitelmia vastaavina, mu a
sekä Hilding Ekelundin e ä Pauli Salomaan suunni elemat kerrostalot edustavat jo selkeäs jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria. Kor elin 857
suurelle kerrostalokokonaisuudelle laadi u mitoitus tarjosi Yrjö Lindegrenille hyvät pui eet Käärmetalon (1952) pitkän ja vapaamuotoisen rakennusmassan suunni eluun. Julkisille rakennuksille
osoitetuille kor elin 861 eteläisimmille tonteille
(numerot 12 ja 14) rakenne in 1950-luvulla kaksi
kivirakenteista asuin- ja liiketaloa.

Kapeat ton t on muodoste u syviksi, jo a asukkaiden puutarhoille saataisiin rii äväs
laa.
Kor eleiden vehreät sisäosat muodostavat yhtenäisiä vihervyöhykkeitä, jotka näkyvät myös katukuvassa, sillä maaston korkeimmat kohdat jäävät
maamerkeiksi asuinkor eleiden keskelle. Talousrakennukset on pyri y kokoamaan ton en nurkkapisteisiin yhtenäisiksi ryhmiksi.

KAAVAN TOTEUTUMINEN
Kaava toteutui omako talokor eleiden osalta
lähes 1920-luvun järjestelyehdotusten mukaisena. Suurin muutos oli kor elin 875 poistaminen
kaavasta ja Rauninkallion jä äminen rakenta-

Kuva länteen v. 1987. Länsi-Käpylän kaakkoisosan rakennukset muodostavat alkuperäisen kaavallisen ajatuksen
mukaises suojamuurin omako alueen ja liikenneväylien väliin. Etualalla Hilding Ekelundin vuonna 1946 suunni elemat Mäkelänkatu 78-82:n kerrostalot ja niistä oikealle Aarno Ruusuvuoren vuonna 1973 suunni elema en nen Paragon-yh ön pääkon ori, jossa nykyisin toimii Helsingin luonnon edelukio. Kuvan oikeassa reunassa olevan Käärmetalon takana näkyvät Eino Tuompon ja Esko Suhosen 1950-luvun alussa suunni elemat asuinkerrostalot. HK Kmo
13

Tonttien luovuttaminen ja vuokraajat

vuo a, viimemainitussa tapauksessa korotetuin
vuokramaksuin joka 5:s ja 10:s vuosi huomioon
aen kaupungille koituneet kustannukset vesijohtojen y.m. parannusten tee ämisestä.

Helsingin kaupungin vuonna 1921 tekemä päätös
luovu aa Länsi-Käpylän ton t omako rakentajien
käy öön perustui myönteisiin kokemuksiin Toukolasta. Kertomuksessa kaupungin kunnallishallinnosta kuvataan päätöksentekoa seuraavas :

Rahatoimikamari oli sitä mieltä, e ä vuokrakausi,
jo ei verraten kalliiden rakennuskustannusten
kuoletus kävisi liian rasi avaksi, sopivimmin olisi
määrä ävä 50 vuodeksi.”

”Koska kaupunginvaltuuston tekemä päätös alueiden luovu amisesta omako rakennusten paikaksi oli osoi autunut eri äin onnistuneeksi, kaikki tähän tarkoitukseen käyte ävissä olevat ton t
kun lyhyessä ajassa oli anne u vuokralle ja suurimmalta osalta jo rakenne u, teki sosiaalilautakunta esityksen Käpylän omako alueen laajentamisesta, ja ehdo , e ä tähän tarkoitukseen, lautakunnan tarkemmin ilmoi amin ehdoin, luovute aisiin kor elit n:ot 860—862, 865— 874 ja
876.

Omako ton n vuokraajat olivat suureksi osaksi
ruumiillisen työn tekijöitä. Rahatoimikamarin
asiakirjoissa mainitaan ton nvuokraajien joukossa kirvesmiehiä, pel seppiä, muurareita ja rakennusalan työnjohtoa, mu a rakennustyöväki ei
kuitenkaan ollut alueella enemmistönä.

Antamassaan lausunnossa rahatoimikamari, joka
asiasta oli hankkinut kaupungin yleisten töiden
hallituksen lausunnon, pääasiassa puolsi ehdotusta, mu a oli sitä mieltä, e ä kor elit n:ot 870—
874 ja 876 toistaiseksi ainoastaan vara aisiin eikä niiden käy ämisestä tehtäisi erikoista päätöstä, koska kor elien tasoi aminen ja teiden tee äminen niihin tuo aisi suuria kustannuksia.
Sitä vastoin voitaisiin kor elit n:ot 861, 862 ja 865
-868 he luovu aa tähän tarkoitukseen, kun
useimmille niiden tonteille pääsi valmiita teitä
pitkin.

1930-LUVUN PUOLIVÄLIN TILANNE
Länsi-Käpylä oli alunperin työväen kaupunginosa.
Vuoden 1935 henkikirjan mukaan enin osa alueen
yli kuudestasadasta työssä käyvästä asukkaasta
teki ruumiillista työtä. Amma en joukkoon kyllä
mahtuivat myös johtaja, toimi aja, taiteilija ja
kirjailija. Työmiehen, sekatyömiehen, aputyömiehen tai tehtaantyöläisen ilmoi amma kseen yli
120 länsikäpyläläistä. Suuria amma ryhmiä olivat
myös liikealan työntekijät ja kon oris t (yli 90),
rakennustyöläiset (yli 60) sekä ko apulaiset ja
palvelijat (yli 40).

Sosiaalilautakunta oli ehdo anut vuokra-ajaksi 60
vuo a ja kaupungin yleisten töiden hallitus 50

14

Talkoomiehet tauolla 1920-luvun rakennustyömaalla, mahdollises Kumpulassa. HKM
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Rakennukset ja pihat - suunnittelu ja toteutus
Ajankohtaisia arkkitehtuurivirtauksia
”Yksinkertaisuus ja halpuus ovat siis olleet tunnuslauseina Käpylän esikaupunkia rakenne aessa. Muutamissa suhteissa ei halpuuden al arille kuitenkaan ole
uhra u niinkään paljoa kuin moniaalla muualla harjoitetussa pula-ajan rakennustoiminnassa.”
Akseli Toivonen, 1924

Suomalaiset arkkitehdit tutustuivat 1890-luvun
lopulla totuudellisuu a paino avaan arkkitehtuuriaja eluun, joka vieroksui historiallisten ja klassisismin eri tyylikausia edustavien muotojen käy ämistä uudisrakennuksissa. Arts & Cra s- ja jugend
-tyylien edelly ämää rehellisyy ä ja tarkoituksenmukaisuu a etsi in käy ämällä kansanarkkitehtuurin muotoja ja suosimalla julkisivumateriaaleina iltä, luonnonkiveä ja puuta.
1910-luvulla monet suomalaisista arkkitehdeista
siirtyivät jugend-tyylin monimuotoisuudesta hilli yyn, symmetriseen ja aksiaaliseen arkkitehtuuriin, jonka tavoi eita kuvaa varsin hyvin ote Birger
Brunilan esipuheesta kirjaan ”Oman kodin piirustuksia Otavan palkintokilpailusta 1913”: ”Suuret
levolliset pinta-alat ilman turhia koristeita muodostavat kauneimman vastakohdan ikkunaaukoille ja tekevät silmälle mielly ävimmän vaikutuksen. Jos seinät tahdotaan laudoi aa, on
kauneinta, jos laudat kaikkialla ovat samansuuntaiset (...) Kulma- ja päätylaudat muodostetaan
myös leveiksi ja vankoiksi, jo a fasaadi saisi
enemmän mehua ja voimaa. Sekä taloudelliset
ä taiteelliset näkökannat vaa vat, e ei katolle
laiteta turhia päätyulkonemia, torneja ja kulmia.
Vain yhtenäinen, levollinen ka o voi antaa rakennukselle sen turvallisuuden ja rauhan leiman, joka
kuuluu ko -käsi eeseen. Muuta koristusta kuin
sopusuhtaista ka oa silei en rauhallisen seinäpintojen yläpuolella ei yleensä tarvita, jo a rakennus tekisi taiteellises täysikelpoisen ja arvokkaan
vaikutuksen. Samoin on värin valinta hyvin tärkeä.
(...) Värin tulee olla voimakas ja mehevä, mu a

Hilding Ekelundin suunnitelma Keijon e 7:n sisäänkäynniksi. Korkeiden pilasterien kanna elema palkisto on klassis nen koristeaihe, joka ei juurikaan ulkone ympäröivästä julkisivusta. Oven kehyksen päällä olevan tympanon kolmion nurkkia on koroste u akroterion - aiheilla. Yläikkunan alle on sijoite u yksinkertainen nauhamainen girlandi. Kokonaisuuden täydentävät porrasta reunustavat
tyylitellyt istuinpenkit. HKA

Uno Moberg: Vipusen e 26:n sisäpihan puolen sisäänkäyn katos (1926). Sommi eluperiaa eet ovat samat
kuin Ekelundilla, mu a arkkitehtuurin tyyliaiheiden pelkistäminen on viety pidemmälle.
16

tunut kuin jugendin aikana. Esimerkiksi julkisivujen plas suuden sijaan niistä tuli sileitä. Kansanrakentaminen oli yhä arvoste u esikuva, mu a sen
aiheita tulki in vapaammin ja enemmän 1700luvun arkkitehtuurin hengessä. Esikuvia tarjosivat
myös Ruotsin vallan aikaiset ruukkiyhdyskunnat
ja puukaupunkien arkkitehtuuri.

liiallista kirjavuu a on varo ava, sillä eipä ole
juuri kovinkaan kaunista, jos seinät, ka o, päädyt
ja ikkunakehät kaikki ovat eri väriä, olkoot eri vivahdukset kuinka kauniita tahansa.”
Nuoret suunni elijat, erityises Erik Bryggman ja
Hilding Ekelund, hakeutuivat 1910-luvun lopulla
lähemmäs eurooppalaisen klassisis sen arkkitehtuurin juuria. Ajan klassisismin vaiku eet tulivat
Italiasta, Tanskasta ja Ruotsista. Suunni elijat
pyrkivät abstrak in, objek ivisempaan arkkitehtuuriin, jossa materiaalisuuden ja arkkitehtuurin
aineellisuuden merkitys ei enää ollut yhtä koros-

Uno Mobergin vuonna 1927 suunni eleman Marjatan e 28:n julkisivun klassis set piirteet: yksinkertainen avokuis, 6– ja 9-ruutuiset ikkunat sekä räystäslautojen ja ikkunan vuorilautojen pro loin . Ikkunaluukut ovat muualla
Länsi-Käpylässä harvinaisia.
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Rakennusten suunnittelu ja rakentamisen valvonta

pystytä arvioimaan.

Helsingin sosiaalilautakunnan vuonna 1921 tekemässä esityksessä Länsi-Käpylän kor eleiden luovu amisesta vuokralle ehdotetaan vuokrasopimuksia tehtäviksi ”yleensä samoilla ehdoilla kuin
valtuusto helmikuun 23 p:nä 1921 oli määrännyt
muista Käpylän ja Vallilan kaupunginosissa sijaitsevista asuntotonteista, kuitenkin niin e ä tonteille n:ot 14—22, 28—32 ja 36—40 sekä 7—17, 25—
27 ja 33—35 Vipusen en varrella ynnä tonteille
n:ot 1—5 ja 2—4 Perä-Pohjolan en varrella saisi
rakentaa ainoastaan vahviste ujen mallipiirustusten mukaisia asuinrakennuksia.” Rahatoimikamari ei kuitenkaan katsonut voivansa puoltaa sosiaalilautakunnan ehdotusta mallipiirustuksista eikä
pitänyt niitä edes tarpeellisina, sillä ”kaupungin
viranomaiset joka tapauksessa voivat olla hyväksymä ä ala-arvoisia piirustuksia.” Tyyppipiirustukset mainitaan Brunilan vuoden 1921 ton jakoehdotuksen yhteydessä, mu a niitä ei ole säilynyt arkistoissa, eikä niiden mahdollista yhtey ä
myöhemmin hyväksy yihin rakennuspiirustuksiin

Omako suunnitelmien vaihteleva taso aiheu
sosiaalilautakunnan ton nvuokrajaostolle runsaas ylimääräistä työtä. Viranomaisten oli viimeisteltävä piirustukset sellaiseen kuntoon, e ä
ne tyydy vät sekä estee set e ä yleishyödyllisen rakennuslainan saannin ehtona olevat vaa mukset. Rakennustoimintaa oli myös valvo ava:
ennalta ilmoi ama a ja kadulta käsin pide in
katselmuksia, joiden tuloksena rakentajat saivat
työtä koskevia huomautuksia ja jopa purkuvaa muksia.
Vuoden 1924 kunnalliskertomuksesta käy ilmi
sosiaalilautakunnan tuskastuminen Länsi-Käpylän
rakentamisen ohjauksen suureen työmäärään:
”Koska jo muutamia vuosia takaperin kävi selville,
ä omakodinrakentajat ovat epä etoisia ja kaipaavat etoja siitä, miten heidän on meneteltävä
rakennuksensa suhteen, jo a se valmistu uaan
olisi hyväksy yjen piirustusten mukainen eikä sosi vahvistetun rakennusjärjestyksen sääntöjä
vastaan ja kun nämä omako rakentajat sen lisäksi tuon tuostakin tarvitsivat neuvoja ja ohjeita
yritystensä rahoi amista varten, o lautakunta
arkkitehdin sihteerikseen, valvomaan rakennustoimintaa omako alueilla. Kuitenkin oli yleishyödyllinen rakennustoiminta viime vuosina niin
suures lisääntynyt ja juoksevat kansliatyöt käyneet niin moninaisiksi, e ei sihteerillä enää ole
rii äväs aikaa maini ua valvontatyötä varten,
minkä tähden lautakunnan täytyi ryhtyä hankkimaan ylimääräistä työvoimaa. Si en kuin kaupunginvaltuusto oli myöntynyt lautakunnan toukokuun 9 p:nä tekemään esitykseen, e ä sille
myönne äisiin 6,000 markan suuruinen määräraha sopivan henkilön palkkaamista varten, määräsi
lautakunta omako rakennustoiminnan tarkastajaksi kesäkuun 15 p:n ja joulukuun 15 p:n väliseksi
ajaksi arkkiteh U. A. Mobergin, antaen hänelle
samalla kirjalliset ohjeet.”
Rakennusmestari Isak Räsäsen kahden asunnon rakennussuunnitelma kor elin 862 ton lle 18 vuodelta 1922,
hyväksy y toukokuussa 1923. HKA.
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Yllä W. Ko en omako talon suunnitelma kor elin 861 ton lle 5 (nykyinen Vaakalinnun e 6) vuodelta
1922, alla Uno Mobergin kolmen asunnon rakennuksen piirustus vuodelta 1926 , Ilma aren e 21 .

HKA

HKA
19

24 ja 28) sekä kaksikerroksinen kahden perheen
talo, joita on yhteensä 17 (Vipusen e 4, 8b, 10b ja
17, Louhen e 33, Ilma aren e 9a, 10, 12a, 12b ja
23, Kimmon e 8 ja 10, Marjatan e 10,12 ja 23
sekä Ilma arenkuja 4 ja 8). Mobergin suunni eleman paritalon pohjapiirros muistu aa paljon
Mar Välikankaan Puu-Käpylään suunni elemaa
standardiosista valmiste avaa taloa. Merki ävin
suunnitelmien välinen ero on Mobergin suunni elemien huoneiden iviimpi mitoitus.

Uno Moberg allekirjoi
yli kuudenkymmenen
Länsi-Käpylän omako talon suunnitelmat. Ainakin
puolet alueen taloista on siis hänen käsialaansa,
mu a Mobergin todellinen osuus rakennussuunni elusta lienee vielä tuntuvampi. Rakennustoimikunnan tarkastajan ominaisuudessa hän kävi
läpi myös signeeraama omat suunnitelmat, joita
on kolmestatoista talosta. Useat Mobergin suunnitelmat pohjautuvat pitkälle vietyihin tyyppiratkaisuihin, joiden talokohtaiset muunnelmat löytyvät ainoastaan pienistä yksityiskohdista: kahden
perheen paritalo, joita on yhteensä 15 (Vipusen e
7 ja 20, Sariolan e 3, Ilma aren e 4, 18, 23, 24,
27 ja 36, Keijon e 9 ja 36 sekä Marjatan e 16, 22,

Uno Mobergin rakennuspiirustus: kahden asunnon talo, Vipusen e 17 vuodelta 1927 (alla)

HKA
20

Uno Mobergin rakennuspiirustuksia: Rauninkuja 8 vuodelta 1926 (yllä) sekä Marjatan e 28 vuodelta
1927 (alla)

21

HKA

HKA

Länsi-Käpylässä on neljä Hilding Ekelundin suunni elemaa omako taloa: Keijon e 7 (yllä) , Keijon e 21 (viereisellä
sivulla ylhäällä), Keijon e 23 (viereisellä sivulla alhaalla) sekä Marjatan e 25. Taloissa on loivahko ka okulma ja
Länsi-Käpylän mi akaavassa tavallista rikkaampi klassis nen julkisivukoristelu. Keijon e 21:n pohjaratkaisu perustuu
Mar Välikankaan Puu-Käpylään suunni elemaan talotyyppiin. HKA

Mobergin lisäksi tuo eliaita rakennussuunni elijoita olivat Pehr-Edvin Enehielm ja Mar Paalanen,
jotka kumpikin suunni elivat tusinan verran taloja
Länsi-Käpylään. Paalasen Marjatan elle ja Turjanelle suunni elemat paritalot muodostavat ”Oma
Ko ” - osuuskunnan koko rakennuskannan. Muista
suunni elijoista tunnetuimpia olivat Hilding Ekelund
ja Mar Välikangas, mu a heidän panoksensa kaupunkikuvassa ei ole erityisen näkyvä. Ekelundin
suunni elemia taloja on myöhemmin muute u ja
Välikankaan osuudeksi jäi yksi asuin- ja liikerakennus Vipusen en ja Sariolan en kulmassa.

Elias ja Mar Paalasen laa mia pienasuntojen tyyppipiirustuksia julkais in Sosiaaliministeriön toimesta 1923.
Oikealla Mar Paalasen suunni elemia, samantyyppisiä
paritaloja Turjan ellä. Ikkunat on myöhemmin muute u.
22

23

HKA

Työväentalon piirustukset, Uno Moberg 1926.

TYÖVÄENTALO
ehdotuksissa. Talo rakenne in pääosin talkootyöTyöväentaloa tarvi in, ja paikallinen urheiluseura nä ja sen rahoitusta edis vät käpyläläisille myydyt
teki aloi een sellaisen rakentamisesta. Uno Mober- osakkeet. Käpylän Urheilijat järjes talossa monengin suunni elema rakennus valmistui Vipusen en
laista toimintaa: urheilu lojen ohella talossa toimi
tonteille 19 ja 21 vuonna 1926. Talo sijoite in läravintola ja siellä järjeste in tansseja.
hemmäs katulinjaa kuin Brunilan järjestelyehdotuksessa - mahdollises ton n jyrkän pinnanmuodostuksen ja kallioisen maaston takia - ja sen edessä
oleva aukio muodostui iviimmäksi kuin järjestely24

HKA

Vipusen e 26, liikerakennuksen piirustukset, Uno Moberg 1926.

ELANNON KAUPPA

Vastapäätä työväentaloa aukion toisella laidalla on
en nen Elannon kauppa. Kaksikerroksinen liike- ja
asuinrakennus on myös Uno Mobergin käsialaa ja
suunniteltu vuonna 1926. Elintarvikkeille ja rautakaupalle tarkoite u varastosiipi valmistui samana
vuonna.

25

Sariolan e 2, Mar

Välikangas. 1923

Sariolan e 2, Mar

Välikangas. 1925.

LIIKERAKENNUS
SARIOLANTIE 2
Puu-Käpylän suunni elusta vastannut
Mar Välikangas on suunnitellut LänsiKäpylän alueelle vain yhden rakennuksen. Vipusen en ja Sariolan en kulmassa sijaitsevasta liikerakennuksen
suunnitelmista on olemassa kaksi jonkin verran toisistaan poikkeavaa versiota, joista toinen on vuodelta 1923 (yllä)
ja toinen vuodelta 1925 (alla). Rakennus toteute in myöhemmän, jonkin
verran yksinkertaisemman, suunnitelman mukaises . HKA
26

Kari Hakli 2011
Sariolan e 2, liikerakennus, Mar

Välikangas.
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Pihojen ja puutarhojen suunnittelu

Länsi-Käpylän 1920-luvun rakennuslupapiirustuksissa ei tarvinnut esi ää ton alueen jäsentelyä
tai istutussuunnitelmaa. Lupapiirustuksissa on
esite y joitakin piharakennuksia, aitoja ja por eja. Istutusten osalta oli käyte ävissä puutarhojen
mallisuunnitelmia ja Helsingin kaupungin palkkaama puutarhakonsulen antoi tarvi aessa neuvoja.

keudeltaan sen laatuinen kuin maistraa kussakin eri tapauksessa määräsi. Länsi-Käpylän ton en vuokraajien velvoi eena oli varustaa ton n
rajat katua, yleistä paikkaa ja naapurin ton a
vastaan säle- tai pensasaidalla.

Helsingin rakennusjärjestyksessä vuodelta 1917
määrä in, e ä ton on, ellei rakennus ole tonnrajalla, varuste ava aitauksella sekä kadun e ä
viereisen ton n vastaisilla sivuilla. Aitauksen tuli
olla kivimuuri, heä lauta-aita tai metallista, säleistä tai muusta maistraa n hyväksymästä aineesta tehty liisteaita, sekä ulkoasultaan e ä kor-

1920-luvulta alkaen puutarhakul uuri sai uusia
sosiaalisia ulo uvuuksia. Uusia puutarhatyyppejä
edus vat siirtolapuutarhat ja pienet omako puutarhat. Sosiaaliministeriön 1922 julkaisemia pienasuntojen tyyppipiirustuksia täydensi puutarhojen tyyppipiirustussarja. Suunni elusta vastasivat

OMAKOTIPUUTARHOJEN TYYPPISUUNNITELMIA, OHJEITA JA NEUVONTAA

Pienasuntojen puutarhojen mallisuunnitelmia vuodelta
1922, Elias ja Mar Paalanen. Sosiaaliministeriön julkaisemia pienasuntojen tyyppipiirustuksia täydensi puutarhojen tyyppipiirustussarja. Pitkän ja kapean ton tyypin
jäsentely ja ”ohjelma” vastaavat hyvin Länsi-Käpylän
pihoille asete avia tavoi eita.
Yhteistä pihasuunnitelmille ovat muutaman metrin päähän kadunrajasta ja etäälle ton n rajoista sijoite u
asuinrakennus, pieni piharakennus, ton a reunustavat
pensasaidat rakennuksen linjaan sijoite uine por eineen, isohko yksi äispuu, syreenimaja tms. oleskelualue, koristeistutuksia talon edustalla, muutaman hedelmäpuun muodostama rivi tai ryhmä, marjapensaat rivissä ja ton n perällä sijaitseva kei ökasvimaa - 1920luvun omako puutarhan perusainekset on esite y suorakulmaisena kaaviona.
28

arkkitehdit Elias ja Mar Paalanen. Ei ole edossa käyte inkö tyyppisuunnitelmia LänsiKäpylässä, mu a niiden mitoitus ja ”ohjelma”
vastasivat hyvin Länsi-Käpylän pihoille ja omakoasumiselle asete avia, terveellisen ja hyödyllisen elämäntavan tavoi eita.

ohjeita. Hän laa 1920-, 1930- ja 1940-luvuilla
pihasuunnitelmia niin Länsi-Käpylään kuin muuallekin Helsinkiin. Kochin tavoi eena oli järkiperäisen, kauniin ja viihtyisän piha-alueen järjestäminen. Erityisen huolellista suunni elua vaa pienen ton n puutarha.

Puutarhakonsulen Elisabeth Koch julkaisi 19201940-luvuilla useita kirjoja ja kirjoituksia koskien
ko puutarhan malliratkaisuja ja käytännön hoito-

Elisabeth Kochin mukaan ko puutarhan tehtävänä on luoda asumiselle värikkäät ja viihtyisät
pui eet sekä tuo aa satoa ko tarpeisiin. Puutarhan tulee olla sopusoinnussa ympäristön kanssa,
jäsentelyltään luonteva, käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen. Omako puutarha tarjoaa perheenjäsenille laisuuden oleskella ulkona ja tehdä
puutarhatöitä kaupungissa suorite avan yksitoikkoisen, epäterveellisen ansiotyön vastapainoksi.
Asukkaiden vaihtelevat mieltymykset heijastuvat
heidän puutarhoissaan. Joku arvostaa eniten hedelmien, marjojen ja vihannesten viljelyä, joku
toinen kukkien hoitoa.
Elisabeth Koch julkaisi 1940 kirjassaan Hemträdgården mm. mallipiirustuksen kaupunkiympäristössä sijaitsevaa omako ton a varten. Varsinainen puutarha on talon takana, katseilta suojassa.
Rakennuksen edessä on 4 metriä leveä istutusvyöhyke koristekasveja varten. Kochin mukaan
etuistutus tekee katukuvasta kauniimman ja
eloisamman. Puutarhan tarkoituksenmukainen
jäsentely käytävineen, oleskelupaikkoineen ja istutuksineen edelly ää huolellista suunni elua.
Ton lla ennestään kasvavia kauniita puita ja pensaita on syytä säästää. Pienehköön puutarhaan
hän suosi elee suorakulmaista jäsentelyä, jossa
on mahdollisimman vähän käytäviä. Ainoastaan
rinnemaastossa voi olla tarpeen rakentaa kaarevia kulkuväyliä.

Yhdenperheentalon puutarhasuunnitelma vuodelta 1922,
Elias ja Mar Paalanen, Sosiaaliministeriön tyyppipiirustus. Puutarhan toiminnallinen jako on selkeä ja tarkoituksenmukainen: etupuutarha, oleskelupiha, koriste– ja
hyötypuutarha nouda avat suorakulmaista jäsentelyä.
29

LÄNSI-KÄPYLÄN PIHOJEN
SUUNNITELMIA
Viereiseen kar aan on merki y ne
puutarhat, joista on edossa suunnitelma tai jotka on inventoitu 20002003.
Pirkko Piiraisen Kanta-Helsingin alueella suori ama puutarhainventoin
toi esiin muutamia puutarhakonsulen
Elisabeth Kochin laa mia pihasuunnitelmia. Ainoa edossa oleva
pihasuunnitelma, jonka Elisabeth
Koch on laa nut Länsi-Käpylään ennen vuo a 1930, koskee ton a Vipusen e 8 a. (Piirainen 2004)
1940-luvulta on edossa Kochin suunnitelma Turson en varrella sijaitsevaa
ton a varten, jossa on ajalle tyypillisiä uusia vapaampia muotoaiheita,
vesiallas ja liuskekiveyksiä. (HKA)

Kar aan on värite y ne ton t ja puistot, joista on löytynyt
istutussuunnitelma tai joista on olemassa inventoin etoa.
Ne ton t, joille Elisabeth Koch on laa nut suunnitelman on
osoite u keltaisella. (Karisto 2011 ja Piirainen 2004)
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Piirros esi ää puutarhakonsulen Elisabeth
Kochin vuonna 1929 laa ma Vipusen e 8a:n
puutarhasuunnitelmaa kasvilue eloineen.
Suunnitelma muistu aa perusjäsentelyltään
Paalasen veljesten julkaisemia kaavamaisia
mallipiirustuksia, mu a siihen sisältyy lisäksi
kaariaiheita ja siksak-maises mutki eleva
polkuaihe. (Piirainen 2004, piirros KSMS)
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Puutarhakonsulen Elisabeth Kochin vuonna 1946 laa ma omako puutarhan ehdotus, Turson e 20. Istutusehdotus kasvilue eloineen edustaa ajalleen ominaista jälleenrakennuskauden omako puutarhaa nurmikkoineen, kiemurtelevine liuskekivikäytävineen, lammikkoineen ja kivikkopuutarhoineen. Ton lle mahtuu kukkivien pensaiden, ruusujen ja perennojen lisäksi omena-, kirsikka- ja luumupuita, vadelmia, marjapensaita, vihannesmaa ja kasvihuone. Kadun varrella ton n rajaa myötäilee orapihlaja
-aita ja naapuriton en rajoille on esite y syreeniaidat. Alkuperäinen piirustus HKA,
väritys KSMS
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PIHARAKENNUKSET
Länsi-Käpylän alkuperäisessä, arkkiteh Birger Brunilan suunni elemassa
asemakaavassa
piharakennukset
suunnitel in sijoite avaksi pihojen
perälle ton en rajalle tai risteyskohin. Tavoi eena oli pihojen parempi
järjestys ja hygieniatason nostaminen.
Aksonometrinen piirros piharakennusten sijoi eluperiaa eesta KSMS

Tyypillisen, pulpe ka oisen piharakennuksen piirustus ja ton n asemapiirros, Hilding Ekelund. HKA
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Rakennusten ja pihojen toteutus

pölkkyjä ja käytöstä poiste uja vaununsiltojen
kaiteita.

Asukkaat rakensivat talonsa suureksi osaksi itse ja
usein talkootyönä. Rakentamiseen kaupunki
myönsi omako lainan. Vuokrasopimuksen mukaises ton lle sai rakentaa asuntorakennuksia ja
ulkohuoneita maistraa n ja rahatoimikamarin
hyväksymien piirustusten ja voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaises . Ton oli rakenne ava täydellises vuoden kuluessa sopimuksen
solmimisesta, mu a rahatoimikamarilla oli oikeus
hakemuksesta pidentää määräaikaa. Vuokraajan
velvollisuuksiin kuului rakentaa säle- tai pensasaita ton n rajalle katua, yleistä paikkaa ja naapurin
ton a vastaan.

Länsi-Käpylän puutarhojen alkuvaiheita koskevat
edot ovat melko vähäisiä. Varhaiset valokuvat
osoi avat, e ä alueella säästyneitä metsäpuita,
etenkin kuusia ja mäntyjä, jäte in kasvamaan.
Kuusi on kauan säilynyt alueelle tyypillisenä pihapuuna.
Asemakaavan ja rakennusjärjestyksen sanelemissa pui eissa pihojen ja pihapuutarhojen yksilölliset toteutukset kehi yivät ton n pintapro ili,
maaperä ja säilyneet metsäpuut huomioon o aen. Pihan jäsentely, vehreys ja värikkyys vaihteli
myös asukkaiden harrastusten mukaan. Pihan
”siis minen” saa oi paikoin tapahtua vasta hitaas pakollisten alkutöiden jälkeen. Joissakin
tapauksissa piha-alue a tarvi in varastoin in ja

Rakennustyössä käyte in niitä rakennusmateriaaleja, joita oli saatavilla. Talonrakentajien ammat toivat käyte yihin materiaaleihin omaleimaisuu a ja paikallisväriä: VR:n työntekijät käy vät
perimä edon mukaan talojensa rakenteisiin rata-

Turson en ja Turjan en risteys 1920- ja 1930 -lukujen tai eessa. Kallioleikkauksen pro ilia myötäilee ris kkomallinen, matala aita. Vasemmalla näkyy suuri pihakuusi. HKM.
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Asukkaan velvollisuuksiin kuului säle- tai pensasaidan rakentaminen ton n rajalle.

muuhun käy öön kuin puutarhaa varten.
Pirkko Piirainen on todennut kantakaupungin
puutarhoja koskevassa tutkimuksessaan, e ä
hyötykasvien viljely sekä ko eläinten pito olivat
erityises sodanjälkeisinä vuosina hyvin yleisiä ja
pihoilla saate in kasva aa kanoja, kaneja, lampaita sekä porsaita.
Länsi-Käpylän ton en vähitellen muotoutunut
rehevä ja monimuotoinen kasvillisuus on ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä osatekijä, jonka
merkitystä ja aikaperspek iviä Akseli Toivonen
sa uvas luonneh vuonna 1925: ”Loppujen lopuksi suuri arkkiteh mme, luonto, ei ole vielä antanut osaansa puheena olevaan arkkitehtuuriin.
Sen osa tulee vasta vuosien kuluessa”.

Marjatan en ja Ilma aren en risteys 1930-luvulla. Katukuvassa näkyvät harvat säleaidat, leikatut pensasaidat ja
ton lla kasvavat isot puut, taustalla erityises korkeat männyt. HKM.
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Muutokset ja säilyneisyys
Rakennukset
Länsi-Käpylän asuinrakennukset ovat muu uneet
omistajanvaihdosten, rakennusmateriaalien saatavuuden ja elintason muutosten myötä. Asuntoihin teh in muutoksia jo rakennusaikana. Useita
taloja varuste in vesijohdolla ja viemärillä ja jäte in samalla rakentama a ulkorakennukset käymälöineen. 1920– ja 1930-luvuilla rakennuslupia
hae in pääasiassa pienille julkisivumuutoksille.
Toisen maailmansodan sy yminen heikensi Helsingin asunto lanne a. Tilasta oli jälleen puute ja
1940-luvun lopulla Länsi-Käpylässä hae in rakennuslupia lähes yksinomaan laajennuksille.
1950-luvulla hyvinvoin lisääntyi ja omako talojen korkeiden kellarikerrosten loja ryhdy in
muu amaan saunoiksi, työhuoneiksi ja autotalleiksi. Lupia hae in yli kaksinkertainen määrä
edelliseen vuosikymmeneen verra una. Omako ton en ensimmäisten vuokrasopimusten umpeutumisajan lähestyminen hillitsi muutos- ja laajennushaluja. 1960-luvulla hae in edelliseen vuosikymmeneen verra una vähemmän lupia.
Ton en vuokrasopimukset uusi in seuraavaksi
50 vuodeksi vuonna 1972. Taloja ryhdy in nyt
kunnostamaan ja korjaukset olivat perusteellisia,
usein koko rakennuksen laajuisia hankkeita. Laa-

INVENTOINTI 2011
Länsi-Käpylän rakennusten muutos– ja korjausperiaa eita on analysoitu rakennuslupa etojen ja ja alueinventoinnin avulla 2011.
Oheinen kar a esi ää selvitystyön tulokset.
Rakennuksiin kohdistuneita muutostoimenpiteitä on luokiteltu ja esite y värikoodien avulla. Parhaiten säilyneet rakennukset ovat arkkitehtonises varsin arvokkaita edustaessaan
Länsi-Käpylän alueen alkuperäisen toteutusvaiheen arkkitehtuuria. Seuraavalla aukeamalla esitetään parhaiden säilyneiden rakennusten luoki elua valaisevia esimerkkejä.

jennuksia ja käy ötarkoituksen muutoksia teh in
useita ja joitakin paritaloja muute in yhden perheen taloiksi. Tah kiihtyi en sestään 1980luvulla, jolloin korjauksille hae in 31 rakennuslupaa. 1990-luvulta läh en lupien määrä on jälleen
kääntynyt laskuun.
Koko rakennusta koskevien laajojen muutosten
taustalla on ollut lantarve tai asumistason kohentaminen. Muutamia paritaloja on peruskorja u yhden perheen asunnoiksi pääasiassa sisä loissa tehdyillä uudelleenjärjestelyillä. Joitakin
omako taloja on rakenne u uudelleen niin perusteellises , e ei alkuperäinen rakennus enää
ole tunniste avissa.
Laajennusten mi akaava ulo uu avokuis n lasi amisesta lähes alkuperäisen rakennuksen kokoiseen jatko-osaan.

TILANNE 2011

Suurin osa taloista on kahdeksan vuosikymmenen
aikana käynyt läpi yhden tai useamman peruskorjauksen. Hieman yli kymmenen asuinrakennusta
on säilynyt alkuperäisessä asussaan tai lähellä sitä. Useimpien asuintalojen julkisivuja on muute u
jonkin verran, mu a niiden hahmo on sil säilynyt
niin hyvin, e ä alueen kaupunkikuva on kokonaisuutena tasapainoinen.

Viereinen sivu: Länsi-Käpylän rakennusten säilyneisyys 2011
Analyysikaavio KSMS

Arkkitehtonises arvokas rakennus, ei merki äviä muutoksia
Näkyviä ulkoasun muutoksia, kokonaisuus tunniste avissa
Rakennuksen ulkoasuun arvoa vähentäväs vaiku avia muutoksia
Uudisrakennus tai uudisrakentamista vastaava muutos
Vanhoja säilyneitä piharakennuksia
Uusia piharakennuksia
Birger Brunilan järjestelyehdotuksen (s.11) mukainen rakennusala

KSV
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Arkkitehtonises arvokkaita, hyvin säilyneitä rakennuksia edellisen aukeaman inventoin kartan ”punaisella” merkityistä, hyvin säilyneistä kohteista. Marjatan e 28 (yllä) ja Ilma aren e 10 (alla).
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Muutosten aikajana
Länsi-Käpylän rakennusten muutos– ja
korjausperiaa eita on analysoitu rakennuslupa etojen ja alueinventoinnin avulla. Piirustussarja esi ää rakennuksiin
kohdistuneita tyypillisiä muutostoimenpiteitä .

Juuri valmistuneita taloja ei 1920- 1930-luvuilla tarvinnut ryhtyä peruskorjaamaan ja rakennuslupia hae in pääasiassa pienille julkisivumuutoksille. 1940-luvun lopulla Länsi-Käpylässä hae in rakennuslupia lähes yksinomaan laajennuksille. Oikealla esimerkki uuden kuis n rakentamisesta päätyyn.

1950-luvulla hyvinvoin lisääntyi ja omako talojen korkeiden kellarikerrosten loja ryhdy in muu amaan saunoiksi,
työhuoneiksi ja autotalleiksi. Lupia hae in yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuosikymmeneen verra una.

Ton en vuokrasopimukset uusi in seuraavaksi 50 vuodeksi vuonna 1972. Taloja ryhdy in nyt kunnostamaan . Laajennuksia ja käy ötarkoituksen muutoksia teh in useita ja joitakin paritaloja muute in yhden perheen taloiksi.
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Näkyviä julkisivumuutoksia, kokonaisuus on säilynyt. Esimerkkejä inventoin kar aan vaalean ruskealla sävyllä
merkityistä kohteista, joissa on tehty näkyviä ulkoasun muutoksia, kuten kuis - ja ikkunamuutoksia; kokonaisuus
on edelleen tunniste avissa. Vipusen e 17 (yllä) ja Ilma aren e 15 (alla).
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Alueen eteläosassa samalla taloyh ölle kuuluvien rakennusten ikkunat on uusi u koko yh össä samalla kertaa. Ympäristön tärkeä yksityiskohta on menete y, vaikka kokonaisuus on muuten säilynyt. Turjan e 12 ja 14

Vaikutus arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan

pa vaihtelevat yksi äisistä kaari-ikkunoista lähes
Omako talojen korkeat kellarikerrokset ovat usein koko julkisivun pituiseen ikkunanauhaan.
olleet muutosten kohteina. Kellareita on muute u
saunoiksi, työhuoneiksi ja autotalleiksi. Kellariauto- Alkuperäiset sisäänkäyn kuis t olivat joko avoimia
tallit ovat harvinaisia mm. siksi, e ä ajoluiskan ra- katoksia tai umpinaisia tuulikaappeja. Alkuperäisinä
säilyneiden kuis en rinnalla on rakenne u uusia
kentamiselle ei ole ollut rii äväs laa.
kuisteja tai muute u vanhoja, avoimia kuisteja sisäVesika eissa on alusta alkaen ollut enemmän kirja- loiksi. Parhaiten ovat onnistuneet sellaiset ratkaivuu a kuin Puu-Käpylän taloissa. Yleisin kate on sut, jotka säily ävät rakennusten arkkitehtonisen
maala u pel ja sen rinnalla ili- tai huopakate. Län- tasapainon eivätkä häivytä alkuperäistä rakennussi-Käpylässä käyte y jyrkempi ka okulma on salli- volyymia. Myös alkuperäisten yksityiskoh en säinut laajemman valikoiman katemateriaaleja. Kirja- ly ämisellä on olennainen merkitys.
vuuden taustalla on myös Länsi-Käpylän omako – ja
Ikkunoita on useimmiten uusi u alkuperäisiä mi aparitalojen yksilöllinen toteutustapa.
suhteita ja ruutujakoa nouda aen. Laajimmat muuYlempään kerrokseen on pyri y järjestämään lisää tokset on tehty alueen eteläosassa, jossa koko
valaistusta rakentamalla ka olyhtyjä jo 1930-luvun kor elin 870 käsi ävän taloyh ön ikkunat on uualusta alkaen. Ka oikkunoiden määrä ja toteutusta- si u samalla kertaa (kuva yllä).
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Julkisivumuutosten vaikutus. Muutoksia 1920-luvun lopulta 2010-luvun alkuun Marjatan ellä. Mar Paalasen suunni eleman taloyh ön asuinhuoneiden ikkunat on vaihde u ja ka oikkunoiden määrä on kaksinkertaistunut. Rakennusten mi asuhteet ja julkisivun sommi elun päälinjat ovat kuitenkin ennallaan. Vanha ikkunajako on mahdollista
palau aa. Mustavalkoinen kuva: HKM, kuva 2011 Kari Hakli
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Ka oikkunoiden vaihtelevia toteutustapoja
Ylempään kerrokseen on halu u lisää valaistusta jo
1930-luvun alusta alkaen. Ka oikkunoiden määrä ja
toteutustapa vaihtelevat. Alkuperäisen julkisivuarkkitehtuurin kanssa sopivat parhaiten yhteen pienehköt
ka olyhdyt, jotka on sijoite u selväs räystäslinjan
sisäpuolelle ja sovite u talon arkkitehtuuriin. Suoraan
ulkoseinän linjassa pystysuuntaan jatkuva ns. frontoni
on erityisen vaa va suunni elutehtävä, koska se katkaisee räystäslinjan ja muu aa alkuperäisen arkkitehtuurin selkeän perushahmon.
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Laajennusten vaikutus. Rakennuksen laajennusesimerkki Göteborgista. 1910-luvun alussa rakennetun Landalan
omako alueen suunni elu- ja kaavoitusperiaa eet vastaavat monessa suhteessa kymmenen vuo a myöhemmin
toteute ua Länsi-Käpylää. Vuonna 1914 rakenne uun, arkkitehtuuriltaan symmetriseen paritaloon lisä in vuonna
1919 ka oikkunat arkkitehtuurin alkuperäisiä periaa eita nouda aen (vasemmalla). Vuosina 1991-1994 tehty laajennus (oikealla) sen sijaan hävi rakennuksen symmetrian ja muu julkisivujen mi asuhteet levo omiksi. Pidentäminen rungon suunnassa on hyvin harvoin suositeltava laajennusvaihtoehto. Lähde: Landala Egnahem 1998

Lisärakentamisen vaikutus arkkitehtuuriin ja
kaupunkikuvaan
Koska Länsi-Käpylän omako ton t ovat syviä ja kapeita, kadun varrella sijaitsevien rakennusten päädyt tai pitkät sivut muodostavat tunnusomaisia
kor elijulkisivuja. Rakennusten välistä avautuu näkymiä kor elin vehreisiin sisäosiin.
Suoraan vanhaan rakennukseen lii yvä lisärakentaminen on Länsi-Käpylässä haasteellista sekä kaupunkikuvan e ä alkuperäisen arkkitehtuurin niukan
muodonannon ja ankarien sommi eluperiaa eiden
takia. Parhaiten ovat onnistuneet ne laajuudeltaan
mal lliset lisärakennukset, jotka eivät suoraan jatka
alkuperäistä rakennusrunkoa, vaan jä ävät alkuperäisen rakennuksen volyymin ja vesikaton näkyviin.
Uusia piharakennuksia on toteute u onnistunees
sijoi amalla ne ton en sisäosiin siten, e ä kor elialueen sisäiset näkymät ovat edelleen säilyneet.
Leikkauskaavio. Osa rakennuksista on sijoite u pääty
kadulle päin, osa pituussuuntaan. KSMS

43

Kor elissa 862 sijaitsevan asuinrakennuksen alkuperäiset julkisivupiirustukset vuodelta 1922 ja rakennus nykyisessä korotetussa asussaan. Alkuperäinen rakennus on muu unut täysin ulkoasultaan eikä
sen alkuperäisestä hahmosta ole enää mitään jäljellä.
HKA

Länsi-Käpylässä sijaitsevaa rakennusta on laajenne u jatkamalla
suoraan alkuperäistä rakennusrunkoa.

Uno Mobergin suunni eleman pienen asuinrakennuksen alkuperäinen
piirustus sekä Mobergin laa ma saman rakennuksen laajennussuunnitelma vuodelta 1944. Tyylillises yhtenäisen ratkaisun poikkipääty oli
uusi aihe. HKA
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Katuympäristö ja pihat

Vuonna 2011 suoritetun inventoinnin perusteella
voidaan todeta, e ä Länsi-Käpylän kaupunkikuva
edelleen nouda aa hyvin alkuperäisen asemakaavan periaa eita. Suuret puut, kuten kuuset, männyt, koivut ja vaahterat kehystävät katunäkymiä.
Paikoin hallitsema a levinnyt vaahterakasvusto tai
ylikasvanut kuusiaita muodostaa kuitenkin paikoin
häiritsevän elemen n, joka hämärtää yhtenäisen,
hallitun katunäkymän vaikutelmaa.
Ton en jäsentely katuun rajautuvine aitoineen,
pensasaitoineen ja por eineen on edelleen pääosin
säilynyt. Yleiset ton nkäy öperiaa eet, joita esite in 1920-1940-lukujen mallisuunnitelmissa, ovat
Koivut ja pensasaidat kehystävät Länsi-Käpylälle omisäilyneet. Sodanjälkeisen ajan autoistuminen näkyy
naista katunäkymää.
ton alueelle järjeste yinä autopaikkoina. Niiden
selkeä rajaus katuun puu uu usein.
Ton alueilla on usein reheviä puutarhoja hedelmäpuineen, marjapensaineen ja koristekasveineen.
Vaikka ainoastaan osalle puutarhoja on
äväs
laadi u varsinainen suunnitelma, asemakaavaratkaisu on luonut selkeät lähtökohdat pihan jäsentelylle ja talousrakennuksen sijoitukselle. Rinnemaaston topogra a ja paikalla säilyneet metsäpuut ovat
osaltaan ase aneet rajoituksia kasvimaan ja kukkapenkkien sijoitukselle. Aiemmin yleisistä pihakuusista on säilynyt enää muutamia.
Puutarhojen yksityiskohtainen inventoin ei ole ol- Näkymä suojaisaan, ominaispiirteensä säily äneeseen
lut mahdollista tämän selvityksen yhteydessä. Alu- pihapuutarhaan. Alla alueelle tyypillinen, leika u orapiheella toimiva Kanta-Helsingin omako yhdistys on laja-aita.
historiikissaan Vihreä kylä julkaissut asukkaiden
haasta eluja ja kertomuksia, joissa kerrotaan puutarhaviljelyn vaiheista. Pirkko Piiraisen vuosina 2000
-2003 laa ma puutarhakasvien inventoin rapor
sisältää etoja Länsi-Käpylän alueen kahdeksantoista ton n koko silloisesta kasvikannasta sekä pihaalueen jäsentelystä polkuineen, kiveyksineen ja
oleskelu loineen. Esiin tulleiden Elisabeth Kochin
pihasuunnitelmien käytännön toteutumisesta tutkija ei ollut löytänyt varmaa etoa. Kaikilla pihoilla oli
joitain merkkejä ainakin suunnitelman osi aisesta
toteutuksesta, mu a pihat olivat muu uneet huoma avas . Alkuperäiset kei ökasvimaat ja mm.
paljon marjapensaita ja hedelmäpuita oli poiste u.
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Vuonna 2011 suoritetun inventoinnin yhteydessä havaitut aidat, pensasaidat ja merki ävät puut, esimerkkinä
kor eli 873. Kaavio KSMS
INVENTOINTI 2011 KATUKUVASSA NÄKYVÄT AIDAT, PENSASAIDAT JA MERKITTÄVÄT PUUT
Länsi-Käpylän ton alueiden katuun rajautuvia pensasaitoja, aitoja, por eja ja tukimuureja dokumentoi in ja
inventoi in kesällä ja syksyllä 2011. Inventoinnin yhteydessä teh in havaintoja kadunvarsipuista ja muusta
puustosta, ennen kaikkea maisemanäkymien kannalta
merki ävistä puista. Mahdollisuuksien mukaan kerä in
myös etoja pihojen jäsentelystä ja piharakennuksista
sekä havaintoja alueelle tyypillisestä puutarhakasvillisuudesta, Oheinen kar a esi ää inventoin työn tulokset.
Aineisto ei ole kaikilta osin ka ava, koska tehtävänä oli
ennen kaikkea ympäristöhistorian selvitystä ja korjaustapaohjeita palvelevan yleiskuvan muodostaminen alueen
ympäristön nyky lasta. Seuraavalla aukeamalla esite46
tään inventoinnin tuloksia valaisevia esimerkkejä.
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Vuonna 2011 suoritetun inventoinnin yhteydessä havaitut aidat, pensasaidat ja merki ävät puut, esimerkkinä kor elin 867 ympäristö.

INVENTOINTI 2011 KATUKUVASSA NÄKYVÄT AIDAT, PENSASAIDAT JA MERKITTÄVÄT PUUT
Länsi-Käpylän ton alueiden katuun rajautuvia pensasaitoja, aitoja, por eja ja tukimuureja dokumentoi in ja
inventoi in kesällä ja syksyllä 2011. Viereisellä sivulla on
esimerkkejä alueen nykyisistä por ratkaisuista.
Por en muotoilu ja väritys on alusta alkaen poikennut
ton a rajaavan aidan muotoilusta. Aita on tyypillisimmillään melko matala, koostuen harvoista pystysäleistä
ja vaakasiteistä. Por a reunustavat monin paikoin granii sta veistetyt tai betonista valetut, relie kuvioiset
pilarit, joiden pää eenä on esimerkiksi pallo. Leveä por
on yleensä jae u kolmeen osaan käyn – ja ajopor ksi.
Alueella esiintyy toistuvas
erikoismallinen teräspor tyyppi, joka periytyy junakalustosta.
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Suuret puut ja kadunvarren pensasaidat sekä korkeat yksi äispensaat kehystävät Marjatan en katu laa. Kesäisin
rehevät etupuutarhat lähes pei ävät rakennusten julkisivut.
Villiintynyt kasvusto ja liian heä moderni lauta-aita hämärtävät Keijon en katunäkymän tavoiteltua selkey ä ja
läpinäkyvyy ä.
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Rehevät, erilajiset leikatut ja vapaas kasvavat puut Ilma aren en reunoilla.
Ilma aren en katunäkymää kehystävät korkeat kuuset, männyt ja koivut. Punaisen, matalan säleaidan rajaavalla
vaikutuksella on olennainen merkitys katukuvalle ja kaupunkinäkymälle.
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Kaareva polku ja monilajiset, värikkäät perennaistutukset, taustalla rehevä puusto. Kalliorinteeseen rajautuva puutarha sisältää piirteitä, jotka muistu avat Elisabeth Kochin 1940-luvun puutarhasuunnitelmia.
Länsi-Käpylän monessa puutarhassa on säilynyt vanhoja hedelmäpuita ja kukkivia pensaita.
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Rehevän puutarhan taustalla on perinteinen, rimahuopaka einen piharakennus, jonka säily äminen osana
kul uurihistoriallises arvokasta miljöötä on tärkeää.
Säilyneiden mäntyjen ja pihakoivun kehystämällä piha-alueella vallitsee metsäinen tunnelma Ilma aren e
21:ssa.
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II Ominaispiirteet ja arvot

Rauninkujan ja Ilma aren en risteys Länsi-Käpylässä. Kapeilla tonteilla sijaitsevien talojen päädyt muodostavat
kor elin yhtenäisen julkisivun, jonka vaiku avuu a lisää samankokoisten rakennusten yhtenäinen mitoitus. Monotonisuuden estää värityksen ja julkisivun yksityiskoh en vaihtelu.

Alueen ominaispiirteet
KAUPUNKIKUVA
Länsi-Käpylä kuvastaa 1900-luvun ensimmäisten
vuosikymmenien ja Suomen itsenäisyyden ajan alkuvaiheiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Alue syntyi osana yhteiskunnan toimintaa
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä
reak ona Suomen elinkeinorakenteen muutokseen
ja kaupungistumiseen.
Kaupunkirakennustaiteelliset tavoi eet edus vat
aikansa laajempaa, eurooppalaista uudistusliike ä,
jonka ihanteena oli pienimi akaavainen puutarhakaupunki arkkitehtonises korkeatasoisine, yhtenäisine rakennuksineen, vaihtelevine katunäkymineen ja pienine aukioineen. Lähimpiä esikuvia Länsi

-Käpylän asemakaavalle ovat Göteborgissa sijaitseva Landala ja Tukholman seudun puutarhakaupungit, kuten Enskede ja Äppelviken.
Länsi-Käpylän toteutuneen asemakaavan olennaisia
piirteitä ovat ruutukaavaan joustavas pohjautuva
katuverkko, intensiivinen ja vaihteleva katu la,
suuret yhtenäiset asuinkor elit sekä kapeat ja syvät ton t, joiden istutukset, puusto ja aidat ovat
kaupunkikuvassa yhtä merki äviä kuin rakennuksetkin.
Kaavoituksessa on käyte y taitavas hyväksi maaston vaihtelevia muotoja sekä liikenneyhteyksien,
teknisten järjestelmien e ä kaupunki lan eduksi.
Maaston korkeimmat kohdat sijoi uvat ton en

Enskede, Tukholma: muutamia vuosia Länsi-Käpylää aikaisemmin kunnan toimesta peruste u puutarhakaupunki,
joka kuvastaa samanlaisia asuinrakentamisen ja kaupunkisuunni elun tavoi eita, jotka ohjasivat Länsi-Käpylän
suunni elua, ja joka on mahdollises toiminut esikuvana Länsi-Käpylän rakentamiselle. MS 2012

sisäosiin, kor eleiden väliin (Rauninkallio) sekä
keskeiselle aukiolle työväentalon eteen. Työväentalon ja sen viereisten en sten liikerakennusten
ohella alueella ei ole näkymiä erityises hallitsevia julkisia rakennuksia, mu a katujen sijain
maaston alavissa kohdissa lisää useissa paikoissa
asuinrakennusten vaiku avuu a.

ARKKITEHTUURI
Yhteiskunnallisten ja kaupunkirakennustaiteellisten tavoi eiden ohella Länsi-Käpylän kaavoitusta
ohjasivat talouden realitee t. Ensimmäistä maailmansotaa seurannut lama joh arkkiteh Birger
Brunilan mukaan Suomessa arkkitehtuurin suurempaan selkeyteen, asiallisuuteen ja yksinkertaisuuteen.

Rakennukset on sijoite u lähelle katulinjaa kapeille tonteille, ja ne muodostavat yhtenäisiä
kor elijulkisivuja. Katukuvaan luovat vaihtelua
rakennusten eteen istutetut puut, kukkivat pensaat sekä ton nrajan lauta- tai pensasaidat. Ne
muodostavat iviin yhtenäisen katu lan seinät.

Länsi-Käpylän asuinrakennusten arkkitehtuurin
ominaispiirteitä ovat yhtenäisyys ja hienostunut,
klassisismille ominainen suhdemaailma. Asemakaavalle ominainen kokonaisote ja huolenpito
yksityiskohdista leimaa myös rakennusten ulkoasua, jota on alusta alkaen pyri y ohjaamaan tavoi eiden mukaiseksi.
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Nykytilanteen maastomalli, näkymä lounaasta
Piirros Ka Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Länsi-Käpylän talot on sovite u taidokkaas maastoon 1900-luvun alun kaupunkisuunni elun periaa eiden mukaises : kadut sijoi uvat alaviin maaston koh in, joissa kunnallistekniikan toteu aminen on ollut helpompaa. Korkeimmat maaston
55 keskelle. Ilma aren en kourumainen pro ili tekee katu muodot ja kallioiset alueet jäävät väljäs mitoite ujen kor eleiden
lasta intensiivisen. Vipusen e nousee koh pohjoista ja pää yy työväentalon edessä olevaan aukioon.

Vi

pu

se

nt

ie

Kimmonpuisto

Asemakaavan ominaispiirteet
Kor elirakenne perustuu sovelle uun ruutukaavaan, jonka säännönmukaisuu a on häivyte y suunni elemalla asuinkor elit erikokoisiksi, sijoi amalla katujen risteyskoh in aukioita ja muotoilemalla pohjois-eteläsuuntaiset katulinjat kaareviksi.
Alueen omaleimaisuus syntyy vaihtelevasta pinnanmuodostuksesta
ja iviistä, omako asumista varten suunnitellusta ton jaosta.
Ton t on suunniteltu kapeiksi, jolloin pitkien kor eleiden sivuille
mahtuu mahdollisimman paljon rakennuksia. Katuja reunustavat
näy ävät, yhtenäiset kor elijulkisivut. Kadut on suunniteltu kapeiksi. Katunäkymät ovat vaihtelevia ja mielenkiintoisia.
Kapeat mu a samalla syvät ton t on mitoite u asukkaiden puutarhoja varten. Kor eleiden vehreät sisäosat muodostavat yhtenäisiä vihervyöhykkeitä, jotka näkyvät myös katukuvassa, sillä maaston korkeimmat kohdat jäävät maamerkeiksi asuinkor eleiden
keskelle. Vierekkäisten ton en talousrakennukset on pyri y ryhmi ämään ton en nurkkiin tai reunoille.
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Aukiot

Vasemmalla työväentalo, taustalla myymälä ja oikealla en nen Elannon myymälä- ja asuinrakennus.

Vaakalinnun en, Vipusen en ja Sariolan en risteyksen ”si eläinen” kaupunkiaukio, jonka koko, muoto ja sulkeutuneisuus on suunniteltu huolellises . Kadut lii yvät aukioon ris kkäin
kuin myllyn siivet, jolloin näkymät ulos
avautuvat vain yhteen suuntaan kerrallaan. Aukion ja sitä reunustavien
rakennusten suunnat vastaavat toisiaan; työväentalon pitkä sivu muodostaa aukion taustan. Keskiosa on jäte y
vapaaksi. Autoliikenne ja pysäköin
hallitsevat tällä hetkellä aukiota.

Kaava KSV
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Nyky lanne

Ilmakuva KSV

Näkymä Sariolan en risteyksestä etelään.

Vipusen en pohjoispäähän muodostetun pienen aukion lavaikutelmaa oli
Brunilan järjestelyehdotuksessa koroste u piirtämällä sitä rajaavien kolmen
asuinrakennuksen rakennusalat L:n
muotoisiksi. Toteutuneet rakennukset
ovat kuitenkin yksinkertaisempia ja
aukion arkipäiväistä ilme ä lisää sen
käy ö kadunvarsipysäköin in.
Nyky lanne

Kaava KSV
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Puistot

Rauninkallio
Rauninkallio on eteläosa lukuun o ama a
metsäinen kallioalue, joka muistu aa ympäröivän alueen maisemallisista lähtökohdista. Alueelle oli 1920-luvun järjestelyehdotuksissa vara u paikka julkiselle rakennukselle, mahdollises koululle, mu a vuoden 1937 asemakaavassa kallio jäte in rakentama omaksi. Hoide u metsäluonto oli
asemakaavan valmistumisen aikoihin nousemassa puistoihanteeksi esimerkiksi Tukholman uusilla esikaupunkialueilla. Tämä on
mahdollises vaiku anut siihen, millaiseksi
Rauninkallion metsäinen kalliopuisto on
muotoutunut.

Kimmonpuisto
Kimmonpuisto on tarkastelualueen ainoa varsinaises suunniteltu ja rakenne u puistoalue käytävineen, nurmikkoineen, istute uine puistopuineen,
leikkialueineen ja puistorakennuksineen. Brunilan
kaavaehdotuksissa on esite y kaavamainen, istutusvyöhykkeiden kehystämä ken ä ja vasta 1953
on laadi u ensimmäinen tunne u suunnitelmapiirustus. Ajanjaksolle tyypillisen kahluualtaan suunnitelma on päiväämätön. Mäkisen maaston painanteeseen sijoi uvan puiston luoteiskulmaan on
rakenne u tasainen soraken ä.
59

Ilmattarenkuja
Ilma arenkujan pienen, kor elin 873
asuinton en rajaaman puistoalueen keskellä on säilynyt kallioalue. Brunilan 1920luvun kaavaehdotuksessa kujan eteläpuolella oli pitkä yhtenäinen rakennusmassa,
jonka takapiha yhdistyi puis kon kau a
omako taloalueeseen. Kor eliin 872 on
myöhemmin rakenne u vanhainko . Nime ömäksi jäänyt pieni mäkipuis kko on
kontras na ympäröiville puutarhamaisille
pihoille jäte y lähes luonnon laan. Puiskkoon ei ole toteute u kulkurei ejä, istutuksia tai valaistusta.

Puistosuunnitelma v. 1953. HKR
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KSV

Kadut

Maastomuotojen vaihtelu, leikatut pensasaidat ja tuuhea puusto ovat Länsi-Käpylän keskeisiä ominaispiirteitä ja leimaavat Vipusen en katunäkymää.

Korkeuserot elävöi ävät katukuvaa ja kor elit on sijoiteltu taidokkaas maaston muotojen mukaan: Marjatan en ja
Keijon en risteys. Ton alueen rajalla on tukimuuri ja matala säelaita, kummatkin alueelle luonteenomaisia kaupunki lan tekijöitä.
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Louhenkujan päässä sijaitseva asuinrakennus muodostaa Länsi-Käpylässä harvinaisen katunäkymän pääteaiheen.

Länsi-Käpylän kaupunkikuvan ominaispiirteitä Ilma aren ellä: kapea katu ja siihen lii yvät kapeat etupuutarhat,
pengermuurit, aidatut ton t ja korkeat sokkelikerrokset. Etupuutarhat kasva vat - mahdollises paloturvallisuussyistä - kadun vastakkaisilla puolilla olevien talojen välistä etäisyy ä. Kapean kadun sijain talojen pihatasoa alempana vahvistaa lantuntua. Sokkelikerrosten korkeu a korostavat rakennusten pitkän sivun sijain kadun suuntaisesja Ilma aren en pohjoispään vaihteleva pinnamuodostus. Luonnonkivitukimuurit ja korkeat sokkelit ovat yksi alueen tärkeä ominaispiirre.
62

Kor eleihin avautuu kumpuilevan maaston ansiosta paikoitellen pitkiä sisäisiä näkymiä omako taloton en laajojen
takapihojen yli. Kuva Rauninkalliolta koilliseen.

Leikatuilla pensasaidoilla sekä suurilla yksi äispuilla on huoma ava kaupunkikuvallinen merkitys: Ilma aren e.
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Rauninkujan matalilla, perinteisillä säleaidoilla ja ton en etuosan istutuksilla on huoma ava merkitys katu lan
muodostajina ja rajaajina. Oikealla Rauninkallion puistoalue. Rakennukset on sijoite u säännölliseen riviin, päädyt
kadulle päin.

Ton alueiden yksi äiset ja ryhmänä kasvavat suuret puut luovat Sariolan en katunäkymän ominaisluonteen. Valkoisiksi maalatut lauta-aidat ovat alueella vieraita, koska alun perin ainoastaan por t maala in valkoisiksi.
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Pihojen tunnusomaiset piirteet

Piha-alueet ovat vehreitä. Puutarhan perustamisolosuhteet ovat vaihdelleet ton n topogra an ja
sijainnin mukaan. Rinnemaastoon rakennetuilla
kor elialueilla on ton en sisäosissa laajoja yhtenäisiä kallioalueita ilman varsinaisia istutuksia.

Länsi-Käpylän omako ton t ovat kapeita ja syviä.
Ton en väljällä mitoituksella halu in saada laa
puutarhoille. Rakennukset on yleensä sijoite u
jonkin verran ton n rajan ja katulinjan sisäpuolelle, paikoin suoraan kadun varteen. Tont- en
nurkkapisteisiin tai sivurajoille on alkuperäisen
kaavan tarkoi amalla tavalla muodostunut talousrakennusten ryhmiä.

Perinteiseen maanpinnan käsi elyyn kuuluvat
nurmikon lisäksi kasvitarhat ja kukkapenkit sekä
sorapintaiset polut. 1930-luvun lopulta alkaen
yleistyivät oleskelukoh en ja käytävien liuskekiveykset ja betonilaatoitukset.

Aidat, por t, pensasaidat, pensaat, suuret yksi äispuut tai leikatut puut muodostavat iviin
katu lan seinät ja antavat näkösuojaa. Ton en
aitaaminen on kuulunut asukkaiden alkuperäisiin
velvoi eisiin.

Ton en rehevä ja monimuotoinen kasvillisuus on
kokonaisuuden kannalta tärkeä osatekijä. Alueelle
ominaisissa puutarhoissa on säilynyt runsaas
1900-luvun alkupuolella suosi ua, perinteistä
pensas- ja koristekasvilajistoa.

Inventoin en yhteydessä tuli esiin Länsi-Käpylän
alueelle laadi uja, 1940-luvun puutarhasuunnitelmia. Niiden mukaan toteute uja puutarhasommitelmia on osi ain säilynyt.

Ilma arenkujan katunäkymä: rinnemaaston tukimuurit, ton a rajaavat leikatut pensasaidat, por pilarit ja por a
korostavat leikatut puut, taustalla maisemallises merki ävät suuret, tonteilla kasvavat leh – ja havupuut.
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Pihojen tunnusomaisia elementtejä

6. Leh maja tai rinteeseen rakenne u terassi.

1. Säilyneet yksilölliset, koristeelliset por pilarit
ja por t. Ajoväylän kohdalla on toinen por .

7. Alkuperäisen kei ökasvimaan paikka on usein
muu unut nurmikoksi.

2. Muutaman metrin levyinen istute u etupuutarha.

8., 9. Riviin tai säännölliseksi ryhmäksi istutetut
hedelmäpuut, ovat alueen puutarhoille ominainen piirre, samoin riviin istutetut herukka- ja vadelmapensaat.

3. Harvat, matalat, harmaat tai punaiset säleaidat
ja leikatut orapihlaja-aidat ovat alueelle ominaisia.

10. Piharakennus on alkuperäisen järjestelyehdotuksen mukaises rakenne u ton n reunalle tai
peränurkkaan. Alkuperäisinä säilyneet piharakennukset ovat yleensä pystypeiterimaverho uja ja
pulpe – tai harjaka oisia, vaa ma omia punamulla uja rakennuksia.

4. Por a kehystävät tai pensasaitaa myötäilevät
leikatut puut tai sisäänkäyn ä korostavat isot
kukkivat pensaat, kuten syreenit tai jasmikkeet.
5. Tonteilla säilyneet korkeat puut, kuten pihakuuset, männyt, koivut ja vaahterat, ovat merki ävä osa Länsi-Käpylän maisemaa, katunäkymiä
ja kor eleiden sisäisiä näkymiä.

11. Sorapäällysteiset tai kivetyt polut ja käytävät.
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Piirros KSMS

Vierekkäisten ton en rajalla on punaiseksi maala u perinteinen, matala säleaita. Nurmikolla kasvavat suuret koivut
ja kukkivat pensaat ovat pihapuutarhoille ominaisia. Kari Hakli 2011
Kor elialueen keskellä säilynyt laaja kallioselänne avaa näkymiä ja yhteyksiä ton lta ton lle.

67

Puutarhanäkymä edustaa alueelle ominaista monimuotoisuu a ja tunnusomaista lajistoa. Taustalla kohoavat maisemallises tärkeät, korkeat puut.
Ton n peräosan kalliorinteen alla kasvaa ryhmä omenapuita.
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Rakennusten ominaispiirteet

Uno Mobergin suunni eleman Keijon e 17:n piharakennuksen pääty.

malla. Omako talojen vesikatot ovat jyrkkiä verra uina Puu-Käpylän laakeisiin huopaka oihin
(ka okulma on yleisimmin 1:3). Vesika eena on
käyte y iltä, huopaa tai sauma ua pel ä.

Useimmat Länsi-Käpylän omako - ja paritalot
pohjautuvat muutamaan perustyyppiin. Rakennusten pohjapiirrosten mi asuhteet vaihtelevat 8
-9 metrin (syvyys) ja 10-12 metrin (pituus) välillä.
Yleisimmät kerrosalat ovat n. 120 m2, n. 200 m2
sekä 290-330 m2. Rakennuksille on ominaista ehjä, noppamainen ja harjaka oinen rakennusvolyymi, johon lii yy yksi tai useita, yksilöllises muotoiltuja sisäänkäyn kuisteja.

1920- ja 1930-lukujen omako talojen julkisivuarkkitehtuuri on yksinkertaista, symmetristä ja aksiaalista. Julkisivuissa on klassisismin ihanteiden
mukaises käyte y varsinaisia koristeaiheita niukas . Detaljoin on yksinkertaista, lähes karua,
mu a Uno Mobergin, Mar Paalasen ja Hilding
Ekelundin suunni elemien rakennusten yksityiskohdat ovat paikoin hyvinkin hienostuneita.

Rakennuksilla on usein melko korkea luonnonkivisokkeli, johon on sovite u kellarin ikkunat.
Asuinhuoneet ovat selväs katutasoa korkeam-

Uno Mobergin henkistyneintä tuotantoa: Keijon e 19:n julkisivu länteen ja Keijon e 17:n julkisivu etelään.
Julkisivun sommi elu edustaa etoista poikkeamista symmetriasta .
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Länsi-Käpylän rakennuksille ovat tyypillisiä poikkeuksellisen
sirot ja huolellises suunnitellut yksityiskohdat.

Mar Paalasen suunni elema pesula
kor eliin 869 (1923).

Mi asuhteet, materiaalit ja värit ovat arkkitehtonisen kokonaisvaikutelman tärkeitä osatekijöitä.

asuinhuoneiden ikkunat (4, 6 tai 9 ruutua) sekä
pienet vaakasuuntaiset tai ympyräsegmen n
muotoiset ikkunat räystäiden alla.

Julkisivuverhouksena on alun perin käyte y ainoastaan pystyrimalaudoitusta, joka on edelleen
vallitseva verhoustyyppi. Arkkitehtuuri on rikkaimmillaan kuisteissa sekä ikkunoiden ja ovien
vuorilautoihin ja listoituksissa. 1920-luvun klassisismille tyypillisiä elegan eja ja yksilöllisiä julkisivudetaljeja ovat pro loitu räystäslista, joka
muotoil in mielellään ka olistaksi (korniisi, klassis sen ka opalkiston ylin osa), moniruutuiset

Talojen julkisivuväritys suunnitel in alun perin
tummaksi ja maapigmen eihin perustuvaksi kuten Puu-Käpylän puolella. Omako rakentajat eivät nouda aneet ohjeita kirjaimellises , ja tuloksena oli jo varhaisessa vaiheessa monivärinen
kokonaisuus. Kirjavuus on muodostunut osaksi
Länsi-Käpylän kaupunkikuvaa.

Uno Mobergin suunni elemia julkisivuja: Ilma aren e 7a (vasemmalla) ja Keijon e 17 (oikealla). Ikkunat on useimmiten asete u symmetrises sekä pysty- ä vaaka-akselin suhteen. Yläkerran ikkunassa esiintyy vasemmalla ns.
palladiolainen ikkuna kaariaiheineen.
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Omako talojen vesikatot ovat yleensä jyrkkiä. Ka okulma on yleisimmin 1:3. Vesikatot ovat olennainen osa talon
julkisivua ja arkkitehtuuria. Vesika eena on käyte y iltä, huopaa tai sauma ua pel ä.

Tiilika o.
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Uusi, sauma u rullapel ka o jalkaränneineen ja syöksytorveineen on vielä maalaama a.
Huopaka o.
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Ikkunat ja kuistit
Ikkunat on useimmiten asete u symmetrises
sekä pysty- ä vaaka-akselin suhteen, mu a alueella esiintyy myös etoisia poikkeuksia symmetriasta. Ns. palladiolainen ikkuna kolmijakoisine
karmeineen ja kaariaiheineen (alla) on alueen
näy ävimpiä arkkitehtuuriaiheita. Palladiolaisen
ikkunan alapuolella on siro viiste y erkkeriikkuna.

Ikkunat ja kuis t ovat Länsi-Käpylän talojen julkisivuarkkitehtuurin rikkaimmin muotoiltu osa,
jossa muunnellaan vapaas klassismin arkkitehtuuriaiheita. Tavallisimman 4- tai 6-ruutuisen ikkunoiden ohella julkisivuja on elävöite y pienillä
suorakulmaisilla tai ympyräsegmen n muotoisilla
ikkunoilla.
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Yksityiskohdat osana kul uuriperintöä. Klassisismin hienostunu a muotokieltä ja harki uja yksityiskoh a kuisteissa: solakat pilasterit kanna avat katosta Turjan ellä
(oikealla), templum in an s - aihe sisäänkäyn kuis ssa Marjatan ellä (oikealla alla).
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Piharakennusten typologiaa

Piharakennusten piirustuksia, esimerkkejä. HKA

Länsi-Käpylän alkuperäisessä asemakaavassa
piharakennukset suunnitel in sijoite avaksi
pihojen perälle ton en rajalle tai risteyskohin. Riippuen sijainnista piharakennukset
ovat syvä- tai kapearunkoisia ja harja– tai
pulpe ka oisia. Piharakennusten tyypillisiä
piirteitä ovat punamullalla maala u pystyrimavuoraus, lautapaneeliovet ja huopakate.

Eri ton en piharakennukset on yhdiste y neljän ton n risteyskohdassa. Asemapiirros esi ää vuonna 2011 inventoin työssä havaitut asuinrakennukset, piharakennukset ja niiden säilyneet piirteet, esimerkkinä kor eli 862.
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Esimerkkejä piharakennuksista.

Suoralinjainen käytävä jäsentää perinteistä puutarhaa. Siihen rajautuu kauniis reunakivillä tue u istutuspenkki.
Taustalla punamullan sävyyn maala u talousrakennus. Talousrakennus on kooltaan selväs asuinrakennukselle alisteinen, jota korostaa myös punamultaväritys.
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Yhteenveto

Länsi-Käpylän arvot, keskeiset
ominaispiirteet ja niiden vaaliminen

asuntoalue, jossa yhdistyvät englan lainen puutarhakaupunki-ideologia ja suomalainen puukaupunkiperinne. 1920-luvulla rakentuneen alueen yhtenäinen kaupunkikuva lii yy aikansa suomalaisen kaupunkisuunni elun ihanteisiin. Saman, pohjoismaissa vallinneen suuntauksen tunnetuimpia ruotsalaisia aikalaisia ovat Tukholmassa sijaitsevat Gamla
Enskede ja Äppelviken sekä Göteborgissa sijaitseva
Landalan omako alue, joiden kul uurihistorialliset
arvot on yleises tunniste u.

Pyrkimys rakennetun kul uuriympäristön ominaispiirteiden säily ämiseen perustuu ennen kaikkea
siihen käsitykseen, e ä ympäristö ilmentää
yjä
kul uurihistoriallisia arvoja, joiden vaaliminen on
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Länsi-Käpylän
lähes sata vuo a si en muodostunut asuinympäristö ilmentää aikansa sosiaalispolii sia tavoi eita
ja työväenasuntokysymyksen ratkaisupyrkimyksiä
sekä edustaa samalla puutarhakaupunkiaa een
innoi amaa, uudistusmielistä kaupunkisuunni elua pääkaupunkiseudulla. Yhtenäinen, laadukas
arkkitehtuuri ja vehreä ympäristö lisäävät alueen
kul uurihistoriallista merki ävyy ä ja todistusvoimaa. Nykyään hyvin säilynyt alue on arvoste u,
korkeatasoinen asuinympäristö, jonka asemakaavalliset ja rakennustaiteelliset periaa eet ovat
osoi autuneet kestäviksi.

Länsi-Käpylän alue a luonnehditaan RKY-kohteiden
lue elossa seuraavas : ”vaihtelevaan maastoon
taitavas sovitetut puiset asuinrakennukset ovat
en varressa ja kor eleiden keskellä on laaja yksityispihoista muodostuva vihervyöhyke. Yhtenäisen
kaupunkikuvan rakentumista ovat ohjanneet julkisivukaaviot. Useimmat Länsi-Käpylän rakennuspiirustukset ovat tunne ujen arkkiteh en signeeramia. Noin 120:lla ton lla olevat yhden ja kahden
perheen omako talot ovat hyvin säilyneet ja säily äneet ominaispiirteensä. ”

Länsi-Käpylä valtakunnallisesti merkittävänä
rakennettuna kulttuuriympäristönä (RKY
2009)

(RKY 2009:n kohdekuvaus h p://www.rky. /read/
asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1566)

Länsi-Käpylä sisältyy valtakunnallises merki ävien
rakenne ujen kul uuriympäristöjen lue eloon
(RKY 2009). Valtakunnalliseen inventoin in valitut
kohteet antavat alueellises , ajallises ja kohdetyypei äin monipuolisen kokonaiskuvan maamme
rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
Puu-Käpylän ja Käärmetalon rinnalla Länsi-Käpylä
on suomalaisen sosiaalisen asuntotuotannon,
asuinalueiden asemakaavoituksen ja asuntosuunni elun sekä -rakentamisen historian keskeisiä kohteita.

Ympäristöhistorian selvityksen johtopäätökset
Länsi-Käpylän arvojen vaaliminen edelly ää, e ä
kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat ympäristöön
tai rakennuksiin, toteutetaan alueen alkuperäisiä
asemakaavallisia periaa eita nouda aen sekä arkkitehtonisia ja puutarhataiteellisia ominaispiirteitä
kunnioi aen. Ympäristöhistoriallisen selvityksen
tehtävänä on ollut tunnistaa ja analysoida nämä
alueen kul uurihistorialliset, kaupunkikuvalliset ja
arkkitehtoniset ominaispiirteet. Ympäristöhistoriallisen selvityksen pohjalta laadi ava korjaustapaohje on tulevan asemakaavan muutoksen ohella yksi
tärkeä työkalu, jonka avulla tässä selvityksessä
esiinnousseita arvoja voidaan tulevaisuudessa vaalia.

Rakentamisen taustalla vaiku aneita yhteiskunnallisia, arkkitehtonisia ja kaavoituksellisia pyrkimyksiä
voidaan ivistää seuraavas : Länsi-Käpylän alue on
1900-luvun alun teollistumisen myötä syntyny ä
asuntopulaa ratkaisemaan peruste u, rakennustaiteellises ja sosiaalises ensiluokkainen työväestön
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LÄNSI-KÄPYLÄN VAALITTAVIA
OMINAISPIIRTEITÄ
Alueen yhtenäinen kaupunkikuva, joka toteu aa 1920-luvun alun alkuperäisen arkkiteh Birger Brunilan järjestelykaavan tavoi eita säännöllises
sijoite uine rakennuksineen, vaihtelevine katunäkymineen, pienine aukioineen, puis koineen ja yhtenäisine katujulkisivuineen. Kaupunkikuvallisten ominaispiirteiden keskeisiä tekijöitä ovat katuverkoston sovi aminen
kumpuilevaan maastoon, kor elijako, ton en väljä mitoitus ja rajautuminen katuun, rakennusten järjestelmällinen sijoitus, tyyppiratkaisuihin perustuva rakentamisen mi akaava sekä puutarhojen ja katupuiden vaikutus
katunäkymiin.
Ton en tyypillinen, alkuperäinen jäsentely, jonka keskeisiä tekijöitä ovat
rakennuksen järjestelmällinen sijain suhteessa katuun ja naapuriton eihin, sisäänkäyn en sijain sivuilla tai pihan puolella, piharakennuksen sijain ton n sisäosassa ton n rajalla ja yhdiste ynä naapuriton n (ton en) piharakennuksiin sekä ton n puutarhamaisen sisäosan lii yminen kor elialueen sisäiseen vihervyöhykkeeseen.
1920-luvun arkkitehtuurin ominaispiirteet; rakennusten koko ja mi asuhteet, tyyppiratkaisut ja niiden muunnelmat; yksi äisen rakennuksen ehjä
hahmo ja siitä ulkonevat kuis t. Alueelle ominainen rakennustapa, johon
kuuluvat korkeat luonnonkivisokkelit, puulla verhoillut, yhtenäises toteutetut, tasapainoiset julkisivut, ikkunoiden harki u sijoitus ja suhde julkisivun pintaan sekä heä puitejako, aikakaudelle tyypilliset ka okulmat, perinteiset katemateriaalit ja ehjät katonlappeet. Monissa taloissa klassisis sen arkkitehtuurin ihanteiden mukaiset hienostuneet yksityiskohdat.
Puutarhakaupunki-ihanteita nouda avat vehreät ton t, leikatut pensasaidat tai tyypilliset säleaidat ja por t kehystävine pilareineen, kadun
puoleiset istutukset ja isot, säilyneet tai istutetut puut, oleskelu-, liikenneja istutusalueiden jäsentely sekä perinteiset puutarhakasvit ja materiaalit.
Alueen säilyneisyys sekä asemakaavallisen ratkaisun e ä yksityiskoh en
osalta on olennainen arvo ajan kuluessa tapahtuneista muutoksista huolima a.
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