
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Maunulan 1950-luvun arkitaide
Korjaustapaohje

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7





Maunulan 1950-luvun arkitaide

Korjaustapaohje



© Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013

Teksti ja kuvat: R.Salastie, M.Karisto, E.Harouny

Graafinen suunnittelu ja taitto: Juhapekka Väre

Julkaisusarjan graafinen suunnittelu: Timo Kaasinen

Pohjakartta: © Kaupunkimittausosasto, Helsinki 021/2013

Paino: Kirjapaino Uusimaa

ISSN 0787-9024

ISBN 978-952-272-040-5 (nid.)

ISBN 978-952-272-041-2 (PDF)



Sisältö

Korjaustapaohjeen tausta.................................................................. . 5
1950-luvun.Maunula.suojelukohteena.................................................. . 5
Korjaustapaohjeen.tavoite...................................................................... . 5
Korjaustapaohjeen.piiriin.kuuluvat.taloyhtiöt........................................ . 5

Maunulan ominaispiirteet ja arvot................................................. . 6
Maunula.jälleenrakennuskauden.arjen.ympäristönä............................ . 6
Uutta.kokeellista.rakennus.tekniikkaa.ja.perinteistä.rakentamista........ . 8

Rakennusteknisiä.kokeiluja.............................................................. . 8
Perinteistä.rakentamista................................................................... . 9

1950-luvun.pihasuunnittelu.–.luonnon.ja.rakennetun.ympäristön.
harmoniaa.............................................................................................. .10
Pysäköinti............................................................................................... .11

1950-luvun Maunula tänään............................................................ .13
Sahanmäki.............................................................................................. .14
Maunulan.Kansanasunnot.Oy................................................................ .18
Koivikkotien.rivitalot............................................................................... .21
Pihakorttelit............................................................................................ .24
Metsäpurontien.myymäläkatu............................................................... .26

Säilyttävän korjaussuunnittelun periaatteet.............................. .28
Säilyttävä.korjaaminen.–.1950-luvun.aine.ja.henki............................... .28
Säilyttävän.korjauksen.perusperiaatteita............................................... .29
Energiatehokkuus.ja.talotekniikka......................................................... .30

Korjaustapaohje..................................................................................... .33
Julkisivut................................................................................................ .34
Sisäänkäynnit.ja.ulko-ovet..................................................................... .38
Ikkunat.................................................................................................... .40

1950-luvun.puuikkuna...................................................................... .40
Ikkunoiden.värisävyt.ja.maalaus...................................................... .41

Parvekkeet.............................................................................................. .44
Vesikatto................................................................................................. .46
Porrashuoneet........................................................................................ .48

Uuden.hissin.rakentaminen.porrassyöksyjen.väliin......................... .49
Tilan.ottaminen.uudelle.hissille.asuntovyöhykkeeltä....................... .49

Asuntojen.sisätilat.................................................................................. .50
Yksityiskohdat........................................................................................ .52
Ullakko.................................................................................................... .53
Maunulan.1950-luvun.ympäristön.säilyneet.ja.säilytettävät.piirteet.... .54
Kerrostalopihat....................................................................................... .56
Rivitalopihat........................................................................................... .58
Kasvillisuus.ja.istutusperiaatteet........................................................... .60
Alueelle.tyypillisiä.kasvilajeja................................................................ .61
Kulkuväylät.ja.maastorakentaminen...................................................... .62
Rakennelmat,.kalusteet.ja.varusteet...................................................... .64

Pihojen.valaistus.............................................................................. .64
Jätehuolto.............................................................................................. .66

Ylläpito ja korjausprosessi – vaiheet ja osapuolet................... .68
Ylläpidosta.korjaukseen......................................................................... .68
Korjaustarpeen.määrittely...................................................................... .68
Rakennushistoriallisten.arvojen.kartoittaminen.................................... .68
Suunnittelijoiden.ammattitaito.............................................................. .68
Toteuttaminen........................................................................................ .68
Dokumentointi.ja.ylläpito....................................................................... .68

Korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus, valvonta ja ohjaus..69
Luvanvaraisuus....................................................................................... .69
Neuvonta.ja.ohjaus................................................................................ .69

Lisätietoja................................................................................................. .70
Yhteystiedot........................................................................................... .70
Kirjallisuus.ja.muut.tietolähteet............................................................. .70
Korjausrakentamiseen.ja.energiatehokkuuden.parantamiseen.liittyviä.
linkkejä................................................................................................... .70
Maunulan.korjaustapaohjeen.tekijät..................................................... .71
Kuvalähteet............................................................................................ .71





5

Maunulan vuosina 1947–1956 rakennettu eteläosa on korkeatasoinen 
esimerkki aikakautensa asuntosuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun 
pyrkimyksistä ja hyvin säilyneestä 1950-luvun arkitaiteesta. 

Korjaustapaohjeen tausta

1950-luvun Maunula suojelukohteena
Maunulan 1950-luvulla rakennettu etelä-
osa on määritelty valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi (RKY 2009).  Perustavoitteena alu-
eilla pidetään rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen säilymistä hyvien korjaustapo-
jen ja hallitun muutoksen avulla.

Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnit-
telema Maunulan Sahanmäen alue on 
yksi neljästä DOCOMOMO Suomi Fin-
land ry:n kansalliseen valikoimaan kuu-
luvasta aluekokonaisuudesta Helsingis-
sä 1 (www.docomomo-fi.com).

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Mau-
nulan eteläosa on määritelty kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittäväk-
si alueeksi. Yleiskaavan mukaan aluetta 
tulee kehittää siten, että alueen arvot ja 
ominaispiirteet säilyvät. 

Vuonna 2012 voimaan astuneen 
asema kaavan muutoksen tavoitteena 
on turvata alueen maisemalliset ja ra-
kennustaiteelliset arvot sekä säilyttää 
Maunula elävänä ja toimivana asuinalu-
eena. Tuleva asemakaava on yksityis-
kohtainen suojelumääräyksiltään sekä 
rakennusten että pihojen osalta. 

Korjaustapaohjeella täsmennetään 
säilyttävän korjaamisen ja korjaussuun-
nittelun lähtökohtia alueella. 

Korjaustapaohjeen tavoite 
Korjaustapaohjeen tavoitteena on tukea 
asemakaavan suojelumääräyksiä tuomal-
la korjausten suunnitteluun maltillisuutta. 
Tavoitteena on, että remontit ja korjauk-

1. Muut kolme DOCOMOMO-valikoimaan sisäl-
tyvää asuntoaluekokonaisuutta  Helsingistä 
ovat Taka-Töölö, Pihlajamäki ja Olympiakylä.

set voidaan suorittaa vanhaa rakennus-
ta ja ympäristöä arvostavalla tavalla, jol-
loin peruuttamattomilta uudistuksilta väl-
tytään ja rakennusten hienovaraiset yksi-
tyiskohdat sekä talojen, pihojen ja asuin-
alueen alkuperäinen ilme voidaan säilyt-
tää. Ohjeessa kiinnitetään erityistä huo-
miota säilyneisyyteen Maunulan raken-
nusten ja pihojen kulttuurihistoriallisena 
arvona. Tämän mukaisesti korostetaan 
alkuperäisten yksityiskohtien ja materi-
aalien säilyttämisen merkitystä. 

Ohjeen tavoitteena on tuoda esiin 
Maunulan arvojen mukaisia ja teknises-
ti kestäviä säilyttävän korjauksen tapoja 
rakennusten 1950-luvun ominaispiirtei-
siin ja arkkitehtuuriin sovittaen. Tällaise-
na ohje toimii säilyttävän korjausrakenta-
misen lähtökohtien ja menetelmien tie-
tolähteenä muissakin tämän aikakauden 
arjen ympäristöissä. 

Korjaustapaohje on suunnattu alu-
een taloyhtiöille ja asukkaille, korjaus- ja 

muutostöiden suunnittelijoille ja toteutta-
jille sekä rakennusvalvontaviranomaisille. 

Korjaustapaohjeen piiriin kuuluvat 
taloyhtiöt
Korjaustapaohje koskee kaikkia asema-
kaavassa säilytettäviksi merkittyjä Mau-
nulan eteläosan 1950-luvun asuinraken-
nuksia ja -ympäristöjä ja niiden taloyhtiöi-
tä sekä Maunulan Kansanasuntojen kort-
telia 28270. Näistä muodostuu alueelle 
viisi osa-aluekokonaisuutta: Sahanmäki, 
Maunulan Kansan asunnot Oy, Koivikko-
tien rivitalot, nk. piha korttelit sekä Met-
säpurontien myymäläkatu. Alueen kou-
lut eivät kuulu ohjeen piiriin.
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Maunulan ominaispiirteet ja arvot

Maunula jälleenrakennuskauden 
arjen ympäristönä
Maunula rakennettiin valmiiksi noin kym-
menessä vuodessa. Alueen rakentami-
nen ja kaavoitus oli osa pääkaupungin 
sodan jälkeistä jälleenrakentamista, jon-
ka laajuuteen vaikuttivat mm. pääkau-
pungin nopea kasvu sekä sodan jälkei-
nen asuntopula. Alueen kaavoitus ta-
pahtui kaupungin asemakaavaosastolla, 
jossa samaan aikaan suunniteltiin myös 
Herttoniemen, Pohjois-Haagan ja Munk-
kivuoren asumalähiöt. 

Maunulan asuinrakennuksia ja lähi-
ympäristöä olivat suunnittelemassa mui-
den Helsingin lähiöiden tavoin monet tai-
tavat arkkitehdit ja puutarha-arkkitehdit.  
Maunulan laajimmat yhtenäiset alueko-
konaisuudet olivat arkkitehti Viljo Revel-
lin ja Keijo Petäjän suunnittelema Mau-
nulan Kansanasunnot Oy:n alue sekä ark-
kitehti Hilding Ekelundin suunnittelema 
Sahanmäki. Kohteet saivat jo valmistu-
misaikanaan huomiota ammattipiireissä 
ja alan julkaisuissa. Alueet ovat esimerk-
kejä suomalaisen modernismin korkeata-
soisesta ja edellä käyvästä asuntosuun-
nittelusta. Myös muut alueelle suunnitel-
lut kohteet edustavat huoliteltua ja hyvää 
arjen arkkitehtuuria, jotka eivät ole esi-
merkiksi samanaikaiseen Tapiolaan ver-
rattuna kuitenkaan saaneet paljon julki-
suutta tai huomiota osakseen. 

Maunula edustaa muiden Helsingin 
jälleenrakennuskauden lähiöiden tavoin 
aikakautensa näkemystä hyvästä ja so-
siaalisesti tasapuolisesta asumisesta ja 
asuinympäristöstä. Suunnittelun tavoit-
teena oli viihtyisä arjen ympäristö raken-
tamisen toteutustavasta, asunnon koos-
ta tai talotyypistä riippumatta. Huomatta-
va osa rakentamisesta oli nk. yleishyödyl-
listä rakentamista, eli alueelle rakennet-
tiin sekä vuokra- että omistusasuntoja. 
Alue suunniteltiin ja rakennettiin aikana, 
jolloin lähiöteoriat uudistivat kaupunki-
suunnittelua. Maunula voidaankin nähdä 
yhtenä varhaisen lähiöteorian sovelluk-
sena. Siitä haluttiin tehdä Tapiolan edus-

tamaa väljää metsäkaupunkia tiheämpi 
ja kaupunkimaisempi, mutta silti puis-
tomainen kokonaisuus. Sovittamalla ra-
kentaminen luonnonmaisemaan saatiin 
aikaan kestävää ja ajatonta kaupunkiym-
päristöä. Vähäeleisesti toteutettu Mau-
nula on alueen suunnittelussa ja raken-
tamisessa omaksutun arkitaiteen periaat-
teiden mukaisesti helsinkiläistä arjen ym-
päristöä parhaimmillaan. 

Asuinrakennusten arkkitehtuuri on yk-
sinkertaista ja selkeää. Rakennusmateri-
aalien käyttö on harkittua ja yksityiskoh-
dat viimeisteltyjä.  Metsä- ja kalliomaas-
toon sovitetut asuintalot on sijoitettu ton-
teille vapaasti, mikä tekee ympäristöstä 
vehreän ja puistomaisen. Maaston muo-
toihin sopeutettu rakentaminen korostaa 
vuoropuhelua ympäröivän metsäluon-
non kanssa Yksi alueen erityispiirre ovat 
alkuperäiseen asemakaavaan pohjau-
tuvat vaihtelevat katunäkymät. Alueen 
puistometsäpihat ovat syntyneet luon-
nonmaisemaa säilyttäen korkeatasoisel-
la puutarhasuunnittelulla täydentäen.
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Uutta kokeellista rakennus-
tekniikkaa ja perinteistä 
rakentamista
1950-luvun jälleenrakentamisen kausi 
edustaa Maunulassa arkkitehtuurin mur-
roskautta. Suunnittelua leimasi kiinnostus 
rationaaliseen suunnitteluun, mutta samal-
la vahva sitoutuminen paikallisuuteen, his-
toriaan ja rakentamisen perinteeseen. Luo-
vuutta tarvittiin mm. luomaan sodan jälkei-
sen ajan niukoista aineellisista lähtökohdis-
ta toimivaa, mutta kuitenkin yksityiskoh-
diltaan viimeisteltyä asuntoarkkitehtuuria. 
Maunulassa rationaalisuus ilmenee esi-
merkiksi asuntopohjien tehokkaassa, ny-
kyaikaisen asumisen tarpeisiin sovitetussa 
mitoituksessa sekä ilmansuuntia hyödyn-
tävässä rakennusten sijoittelussa. 

Erityisesti Maunulan Kansanasun-
not Oy:n kokonaisuudessa kuvastuu ra-
tionaalisuus läpimenevänä suunnittelu-
periaatteena. Rakennukset on sijoitet-
tu maastoon järjestelmällisesti avokort-
teliperiaatteella siten, että asuntojen 
olohuoneet ja parvekejulkisivut avau-
tuvat länteen. Rakennusten tanskalais-
henkinen punatiiliarkkitehtuuri on juu-
revan maanläheistä. Seinärakenne pe-
rustuu kantaviin tiilimuureihin ulkosei-
nissä, porrashuoneen seinissä ja keski-
rungon alueella. Kantava rakenne näkyy 
selvästi ulospäin julkisivuja jäsentävinä 
pilasteriaiheina korostaen ratkaisun ra-
tionaalisuutta.  Parvekekaiteiden karhe-
at betonipinnat sekä julkisivuja jäsentä-
vät betonilaattavyöhykkeet ovat suoraan 
valumuotin jäljiltä ilmentäen moder-
nia, rakenteen rehellisyyttä  korostavaa 
 estetiikkaa.

Rakennusteknisiä kokeiluja 

Maunulassa voi nähdä orastavan kiin-
nostuksen rakennusteknisiin kokeilui-
hin kuten alullaan olevaan uuteen beto-
nielementtitekniikkaan. Suurin osa Mau-
nulan asuintaloista on rungoltaan ja sei-
närakenteiltaan perinteiseen tapaan pai-
kalla muurattuja, mutta alueella on myös 
sekarunkoisia taloja. Esimerkiksi Maunu-
lan Kansanasunnot Oy:n asuinrakennus-
ten julkisivuissa esiintyy betonilaattavyö-
hykkeitä ja parvekejulkisivuissa on käy-
tetty tulevaa elementtirakentamista en-
nakoiden valettuja betonilevyjä. Liike- ja 
asuinkerrostalo Metsäpurontie 23 toteu-
tettiin kokonaan betonipilarirunkoisena. 
Rakenne mahdollisti nk. vapaan pohja-
kaavan. Tiloja voitiin jakaa ja väliseiniä si-
joitella vapaasti toiminnan tarpeiden mu-

Puhtaaksimuuratut kantavat väliseinät näkyvät julkisivussa pystyinä, seinäpinnasta ulostulevina pilasteri aiheina 
korostaen rationaalisuutta ja järjestelmällisyyttä.  Parvekkeiden rei’itetty betonielementtikaide on osa julki-
sivurakennetta. Maunulan Kansanasunnot Oy.

Julkisivujäsentely perustuu julkisivuelementin moduulijakoon, jonka mitoitusta ikkuna-aukotus noudattaa.  
Koivikkotie 12.
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kaan kantavista seinistä riippumatta 1.
Arkkitehti Rudolf Lansteen suunnitte-

lemien rivitalojen rakenneratkaisut Koi-
vikkotie 12 ja 14:ssa olivat tärkeitä etap-
peja suomalaisen rakennustekniikan ke-
hityksessä. Vuonna 1955 suunnitellus-
sa varhaisemmassa kohteessa Koivikko-
tie 12:ssa on seinärakenteena vielä pe-
rinteinen, paikalla valettu runko ja tola-
lämpövillaeriste. Kokeellista rakennuk-
sessa on se, että julkisivu on tehty ko-
konaan julkisivuelementeistä. Sen sijaan 
saman arkkitehdin suunnittelema ja Va-
lurakenne Oy:n vuonna 1957 rakentama 
Koivikkotie 14:n koko ulkoseinärakenne 
perustuu teollisesti valmistettuun sand-
wich-elementtiin 2, joka sittemmin yleis-
tyi ja tuli vallitsevaksi rakentamisen ta-
vaksi 1960-luvulta lähtien. 

Ensimmäinen uudella elementtiteknii-
kalla toteutettu kerrostalo oli Helsingissä 
seuraavana vuonna (1958) Lauttasaareen 
rakennettu Otavantie 1  3. Laajemmassa 
mitassa uutta betonielementtitekniikkaa 
ja teollista rakentamista alettiin soveltaa 
Helsingin Pihlajamäen rakentamisessa, 
jonka 1960-luvun alussa rakennetut Sa-
ton puolen lamellitalot ovat Suomen en-
simmäiset täyselementtitalot.  

Perinteistä rakentamista 

Rakennusteknisten kokeilujen ohella 
Maunulassa on nähtävissä monia perin-
teisen rakentamisen piirteitä. Betonisok-
kelilla varustetut rakennukset nousevat 
reilusti maasta ja taloissa on harjakatto 

1. Vapaa pohjakaava, kantavat väliseinät eivät ra-
joita tilojen vapaata suunnittelua ja sijoitusta. 
Yksi modernin asuntosuunnittelun keskeisiä 
periaatteita.

2. Ns. sandwich-rakenne eli kansankielellä sänk-
käri: betoninen ulkokuori ja sisäkuori, joiden 
välissä on lämmöneristyskerros.

3. Ks. Panu Kaila, Talotohtori, s. 184.

ja pitkät räystäät. Tiilikatto korostaa katon 
suojaavaa luonnetta. Julkisivut ovat puna-
tiilestä paikalla muurattuja tai 1950-luvun 
tapaan maanläheisin värisävyin vaaleik-
si rapattuja. Yksinkertaisten, muodoltaan 
kappalemaisten rakennusten julkisivuille 
on tyypillistä jako vyöhykkeisiin, jotka on 
toteutettu vaihtelemalla materiaalia, jul-
kisivun eri osien värisävyä tai käsittelyta-
paa, julkisivua porrastamalla tai muulla jä-
sentelyllä. Esimerkiksi Sahanmäen lamel-
litaloissa on käytetty tiili- ja rapatun julki-

sivun yhdistelmää vaihtelevina kenttinä.
Aikakauden arkkitehtuurissa ja Mau-

nulan eri osa-alueilla on monia hyvän 
asumisen perusominaisuuksia, jotka ei-
vät vanhene muotien ja trendien vaihtu-
essa. Paikan identiteettiä luovat maaston 
mukaan sovitetut talojen eritasoratkaisut 
ja rakennusten viuhkamainen sommit-
telu maastoon. Vaikka rakennukset ovat 
periaatteessa sen aikaista Arava-normita-
soa, rakentamisen laatu on kauttaaltaan 
korkeatasoista.

Koivikkotie 14:n julkisivun ikkuna-aukotus perustuu reikäelementtiin. Seinärakenteena on betonielementteihin 
perustuva kuorirakenne. Koivikkotie14.

Metsäpurontie 23 toteutettiin 
betonipilarirunkoisena. Välipohja- ja 

huoneistojako heijastuu julkisivun  
suurruudukko-kuviossa.
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1950-luvun pihasuunnittelu – 
luonnon ja rakennetun ympäristön 
harmoniaa
1950-luvun pihasuunnittelussa oli val-
lalla moderni tyylisuunta. Suunnittelus-
sa otettiin huomioon maisema ja suun-
nitelma pyrittiin sovittamaan paikan omi-
naispiirteisiin. Rakennusten ulkotilat ja 
pihat muokattiin sosiaalisen elämän ke-
hykseksi, viihtyisäksi arjen ympäristöksi. 
Moderni puutarhasuunnittelu yleistyi ja 
kehittyi Suomessa erityisesti sodan jäl-
keisen voimakkaan jälleenrakennuskau-
den aikana. 

Maunula rakennettiin metsäiselle se-
länteelle, metsäsaarekkeiden reunoille 
ja niiden välisiin painanteisiin.  Laajahko 
metsäselänne rajautui lännessä, etelässä 
ja idässä avoimeen viljelymaisemaan, jo-
ka nykyisin on osa Keskuspuistoa. Maas-
ton muotoja noudatteleva katujen linja-
us, väljä tonttitehokkuus, talojen maas-
toa kunnioittava sijoittelu sekä alkupe-
räisen maaston ja puuston säilyttämi-
nen loi tilallisesti ja maisemallisesti hie-
non lähtökohdan sekä aluekokonaisuu-
den muodostumiselle että yksittäisten pi-
hojen suunnittelulle. Piha-alueet suunni-
teltiin väljiksi, tilasta toiseen jatkuviksi ra-
kennusten välisiksi soljuviksi tilasarjoiksi. 
Luontoon sopeutuva rakentaminen to-
teutui kaikilla suunnittelun tasoilla raken-
nusten sijoittelusta pihasuunnitteluun ja 
pienipiirteiseen maasto- ja piharakenta-
miseen saakka.

Maunulan eteläosaa voidaan pitää 
yhtenä puutarhakulttuurin arvokkaimpiin 
kuuluvana 1950-luvun kerrostaloalueena 
Helsingissä. Tämä näkyy mm. hienona 
maiseman, metsäluonnon ja puutarhan 
yhteensovittamisena. Pihojen suunnitte-
lijoina oli aikakauden merkittäviä puutar-
hasuunnittelijoita, esimerkiksi Paul Ols-
son, Bengt Schalin, Elisabeth Koch,Eeva 
Hakanpää ja Erik Sommerskield. Arkki-
tehdit ja pihasuunnittelijat tekivät usein 
tiivistä yhteistyötä. Pihan peruslinjaukset 
saattoi suunnitella arkkitehti ja puutarha-
arkkitehti täydensi suunnitelmaa kasvi-
en käytön, kasvilajiston  ja  muiden pi-
han yksityiskohtien osalta. Merkittävää 
on, että myös yksittäisille rivitalopihoil-
le laadittiin pihasuunnitelmia. Paul Ols-
son laati vuonna 1958 pihasuunnitelman 
Koivikkotie 20–22:een. 

Maunulan rakentamisen aikana Hel-
singin kaupungin puutarhurina toiminut 
Bengt Schalin on suunnitellut Helsingin 
400-vuotiskotisäätiön pihan sekä Mau-
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nulan Kansanasunnot Oy:n kokonaisuu-
teen kuuluvan Sorsapuiston. Helsingin 
kaupungin puutarhaneuvojana toiminut 
puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch on 
suunnitellut ainakin osan Sahamäen ker-
rostalojen pihasta sekä Haavikkotie 12-
18 pihan. Vaikka pihat suunniteltiin toi-
minnoiltaan vähäeleisiksi ja ilmeeltään 
yksinkertaisiksi, ammattitaidolla suun-
nitellut yksityiskohdat ja monipuolises-
ti käytetty kasvillisuus tekevät Maunulan 
ympäristöstä rikkaan ja vivahteikkaan.

Pysäköinti
1950-luvun asuinalueiden suunnittelussa 
otettiin jo huomioon yksityisautoilu, mut-
ta autokanta oli huomattavasti nykyistä 
pienempi. Maunulan rivitaloalueilla au-
toille varattiin tila autotallista tai asunnon 
edustalle. Kerrostalopihoille suunniteltiin 
tuon ajan tarpeisiin nähden suuret pysä-
köintialueet. Kentät ovat alkuperäissuun-
nitelmien mukaan kuitenkin kohtuulli-
sen pieniä ja niitä on saatettu häivyttää 
maastokumpareilla tai matalilla luonnon-

Bengt Schalinin suunnittelema Helsingin 400-vuotis-
kotisäätiön piha vuodelta 1954

kivimuureilla. Joissakin kerrostaloissa on 
autotalleja ja niiden edustalla pihapaikoi-
tusta. Liikekadun varrella Metsäpurontie 
16:ssa on ollut alun perin varsin laaja py-
säköintikenttä. 

Autokannan kasvun myötä autopaik-
koja on lisätty pihoilla laajennetuille ken-
tille, maastoon terassoiduille tasanteille 
sekä muutaman auton pysäköintitaskui-
hin tonttien reunoille. Autopaikkojen tar-
vetta pihoilla helpottaa mahdollisuus py-
säköidä kadun varsille.

Metsäpurontien ja Koivikkotien välisen Sorsapuiston suunnitteli Bengt Schalinin vuonna 1954.
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Maunulan osa-alueet  Sahanmäki

 Maunulan Kansanasunnot Oy

 Koivikkotien rivitalot

 Pihakorttelit

 Metsäpurontien myymäläkatu
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1950-luvun Maunula tänään

Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO:n vuon-
na 2007 laatimassa Maunulan ympä-
ristöhistoriallisessa selvityksessä 1 alue 
jaettiin viiteen osa-aluekokonaisuuteen: 
Maunulan Kansanasunnot Oy, Sahan-
mäki, pihakorttelit, Koivikkotien rivita-
lot sekä myymäläkatu.  Inventoinnin li-
säksi selvityksen tuotiin esiin ajankoh-
taisia, rakennusten ja pihojen peruskor-
jaukseen liittyviä kriittisiä teemoja sekä 
tarkasteltiin eri osa-aluekokonaisuuksien 
säilyneisyyttä.  Selvityksen tietoja on kor-
jaustapaohjetta varten täydennetty uusil-
la maastokäynneillä, tarkentavilla arkisto-
tutkimuksilla sekä pihoja koskevilla lisä-
tutkimuksilla. 

Talotekniset korjaukset, peruskorjauk-
set ja julkisivukorjaukset ovat olleet ajan-
kohtaisia 1980-luvulta lähtien. Putkire-
monttien ja taloteknisten saneerausten 
yhteydessä on korjattu ja uusittu keitti-
öitä ja kylpyhuoneita, etenkin kaupun-
gin kiinteistöyhtiöissä. Julkisivujen osal-
ta yleisimpiä ovat olleet erilaiset parveke- 
ja ikkunakorjaukset.  Tällöin mm. alkupe-

1. Maunula, arjen kestävää arkkitehtuuria. Ar-
vottaminen ja kehittämisperiaatteet, Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:3

räisiä ikkunoita on vaihdettu puualumiini-
ikkunoiksi ja joidenkin talojen parvekkeita 
on uusittu. Monissa yhtiöissä on kuiten-
kin vielä jäljellä alkuperäiset 1950-luvun 
puuikkunat ja muut 1950-luvun arkkiteh-
tuurin kannalta tärkeät rakennusosat ja 
yksityiskohdat. Rakennuksiin ajan saa-
tossa tehdyistä muutoksista huolimat-
ta alue on kokonaisuutena sekä yksityis-
kohdiltaan paikoin erittäin hyvin säilynyt 
ja kohteiden alkuperäinen tunnelma vielä 
pääosin jäljellä.  Parhaiten ovat säilyneet 
Koivikkotien alueen rivitalot, Sahanmäen 
rivitalot (erityisesti Pirttipolun varsi), pi-
hakortteleista Männikkötie 5 ja Vesakko-
tie 1,3,5:n kokonaisuus sekä myymälä-
kadun kohteista Metsäpurontie 19.  

Rakennusten tavoin myös piha-alu-
eet ovat olleet muutosten ja uudistusten 
kohteena 1980-luvulta lähtien. Pihoilta 
on otettu lisää tilaa pysäköinnille ja pihan 
asfaltoituja alueita on laajennettu. Usei-
den pihojen ilme on muuttunut alkupe-
räisestä luonnonmukaisesta pihasta ra-
kennetummaksi. Pihakäytäviä on leven-

netty ja pintoja asfaltoitu. Vuosien var-
rella pihoille on myös ilmaantunut kirja-
va joukko erilaisia katoksia ja rakennel-
mia. Myös istutusten 1950-luvun muo-
tokieli on saattanut muuttua. Vapaamuo-
toiset monilajiset pensasryhmät ovat 
vaihtuneet toimintoja rajaaviin alueelle 
vieraisiin suoraviivaisiin massaistutuk-
siin köyhdyttäen alkuperäistä ympäris-
töä. Yksittäisiä pensasryhmiä on korvat-
tu pensasriveillä tai laajoilla yhden kas-
vilajin muodostamilla istutusalueilla, jot-
ka ovat uusia aiheita tämän aikakauden 
pihoilla. Pihojen avoin rajautuminen ka-
tutilaan on muuttunut paikoin suljetum-
maksi tonttia rajaavien uusien pensasai-
taistutusten myötä. Muutoksista huoli-
matta pihojen alkuperäinen 1950-luvun 
tunnelma on kuitenkin kohtalaisen hy-
vin säilynyt.  

Seuraavassa Maunulan asuntokortte-
leita, niiden arvoja ja säilyneisyyttä tar-
kastellaan osa-aluekokonaisuuksittain.
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Sahanmäki
Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnitte-
lema Sahanmäki 2 on maisemallisesti ja 
rakennustaiteellisesti merkittävä koko-
naisuus sekä katu- ja pihamiljööltään et-
tä ympäristöä hallitsevana suurmaise-
man osana. Alue edusti aikoinaan yleis-
hyödyllistä asuntotuotantoa ja sen raken-
nutti Helsingin kaupungin rakennustuo-
tanto vuosina 1951–1956.

Kaupunkirakenteeltaan Sahanmäki 

2. Nimensä mukaisesti paikalla sijaitsi aiemmin 
saha. Viimeinenkin puusto hakattiin poltto-
puuksi toisen maailmansodan pula-aikana. 
Ensimmäiset kuvat Sahanmäen alueesta ker-
tovatkin karusta puuttomasta rinteestä, mutta 
puusto on tämän jälkeen kasvanut uudestaan.

on lamellitalojen, pistetalojen ja rivitalo-
jen muodostama meurmanilainen asu-
masolukokonaisuus 3. Alue oli ensim-
mäisiä esimerkkejä maassamme eri ra-
kennustyyppien sosiaalisesta sekoitta-
misesta saman aluekokonaisuuden sisäl-
lä.  Maastonmuotoja ja erilaisia rakennus-
tyyppejä yhdistävä sommittelu, asunto-
pohjien rikkaat muunnelmat, materiaali-
en ja värien hienostunut käyttö sekä ark-
kitehtuurin harkitut yksityiskohdat teke-

3. Otto-Iivari Meurman, Asemakaavaoppi, 1947. 
Professori Otto-Iivari Meurmanin mukaan ni-
mensä saanut modernien asuntoalueiden suun-
nitteluperiaate, jota hyödynnettiin myös myö-
hempien asumalähiöiden suunnittelussa kuten 
1960-luvulla rakennetussa Pihlajamäessä.

vät alueesta poikkeuksellisen korkeata-
soisen. Teknillisen korkeakoulun ensim-
mäisenä asuntosuunnittelun professori-
na Hilding Ekelund oli modernin asunto-
suunnittelun kärkihahmoja massamme.  
Helsingin kaupunginarkkitehtina Ekelun-
dilla oli mahdollisuus vaikuttaa sodan-
jälkeisen jällenrakennustoiminnan laa-
tuun ja tavoitteisiin, jossa roolissa hän 
myös toimi aktiivisesti. Sahanmäkeä en-
nen Ekelund oli osallistunut mm. Olym-
piakylän suunnitteluun sekä toiminut Hel-
singin kaupungin asuntotuotantokomite-
an jäsenenä. Ekelundin panos Maunulan 
kanssa samaan aikaan rakennetun Rus-
keasuon asuntoalueen suunnittelussa oli 
myös merkittävä.  

Italialaisen kukkulakaupungin innoit-
tamana ja "architettura minoren" ano-
nyymin arkitaiteen periaatteilla suunnitel-
tu Sahanmäki on vaikuttava esimerkki sii-
tä, miten maisema voi innoittaa suunnit-
telua ja suunnittelu puolestaan korostaa ja 
nostaa maiseman olennaiset piirteet esiin. 
Sahanmäen rivitalot porrastuvat kolmes-
sa ketjussa alarinteeseen kahden tiiviisti 

Perspektiivikuva Sahanmäen rivitaloista pihan puolel-
ta. Piha-alueen oleskeluun tarkoitettu osa on laatoitet-
tu liuskekivin. Arkkitehti Hilding Ekelund.



15

SRM

HKA

HKA

Hilding Ekelundin laatima pihan tasaussuunnitelma 
lamellitalojen kortteliin 239 vuodelta 1956. Piirustuk-
sessa näkyvät pihatoiminnot, pihan rakenteet ja pinta-
materiaalit, mm. muodoltaan pyöreä hiekkalaatikko.

Puutarha-arkkitehti Elisabeth Kochin laatima piha-
suunnitelma osalle samaa korttelialuetta vuodelta 
1954 siten että suunnitelma sisältää myös pistetalot. 
Molemmissa suunnitelmissa huomio kiinnittyy kapei-
siin liuskekivipolkuihin ja avoimeen nurmikenttään.

Hilding Ekelundin laatima suunnitelma yksikerroksista 
rivitaloa varten Sahanmäessä 1950-luvulta.
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rakennetun, rinteen myötäisesti polveile-
van kadun varteen. Mäen laella kolmen 
lamellikerrostalon korkeuskäyriä mukai-
leva ja muurimaisena kaareutuva ryhmä 
nousee rivitalojen muodostamalta jalus-
talta. Ylimpänä maisemassa on vaaleiksi 
rapattujen pistetalojen ryhmä. Kyseessä 
on ainutlaatuinen helsinkiläisen kaupunki-
rakentamisen malli, vaaka- ja pystysuun-
taisen kaupunkirakenteen harkittu suhde. 

Pistetaloissa jokainen huoneisto si-
jaitsee omalla neljäsosan porrastasan-
teellaan. Tämän seurauksena kunkin nel-
jän kulmauksen huoneisto on erilainen 
ja tarjoaa aina kahteen suuntaan avautu-
via vaihtelevia näkymiä maisemaan. Pis-
tetalojen julkisivujen särmiöiden eri väri-
sävyin maalatut pinnat saavat pistetalot 
näyttämään todellista kokoaan pienem-
miltä. Lamellitalojen julkisivujen tiili- ja 
rappauspintojen vaihtelu yhdessä raken-
nusten viuhkamaisen, porraslamellien 
mukaan kaareutuvan sommittelun kans-
sa antaa rakennuksille hyvin yksilöllisen 
ja vivahteikkaan ilmeen. Myös rivitalo-
jen suunnittelu on uutta luova. Talot on 
porrastettu rinteeseen taitavasti siten, et-
tä ne ovat ylärinteessä kerrosta matalam-
pia, jolloin asuntoihin muodostuu väliker-
ros. Ekelundin Sahanmäessä kehittelemä 
rivitalotyyppi edisti merkittävästi rivitalon 
läpimurtoa Suomessa. Vehreiden piho-
jen ja matalalle taittuvien tiilikattojen vä-
lisessä kanjonissa kulkeva Pirttipolku on 
ainutlaatuisen yhtenäinen 1950-luvun 
kaupunkitila. Pihajulkisivujen puolella ra-
patuissa julkisivuissa parvekesyvennys-
ten taustaseinissä käytetyt voimakkaat 
tehostevärit - pompeijin punainen, vaa-
lean vihreä ja harmaansininen - ovat tär-
keä osa rakennusten 1950-luvun arkki-
tehtuuria. Vahvat tehostevärit toistuvat 
asuntojen sisällä. 

Sahanmäen maisemallinen arvo 
syntyy luonnonmaisemaan sovitetusta, 
korkeatasoisella ammattitaidolla suunni-
tellusta piha- ja katumiljööstä. Rivitalo-
alueen puutarhamiljöö muodostaa reu-
navyöhykkeen veistokselliselle kerrosta-
loalueelle. Ekelundin alkuperäisen idean 
mukaan yksittäiset puutarhamaiset pihat 
ja niitä kehystävä hienovaraisesti käsitel-
ty luonnonmaasto muodostavat maise-
mallisen kokonaisuuden. Rinteen myö-
täiset maaston muotoilut, portaat ja ta-
santeet, vehreät etupuutarhat, katutilas-
ta oleskelupihoille lähtevät kapeat liuske-
kivipolut sekä lajistoltaan harkitut kasvil-
lisuussommitelmat antavat oman luon-
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teensa alueelle. Pysäköinti on suunnitel-
tu hienovaraisesti asuntojen läheisyyteen 
esimerkiksi rakennusten seinustoille ha-
jauttaen. Koko Sahanmäki on korkeata-

soinen esimerkki 1950-luvun henkeen 
suunnitellusta vähäeleisestä puutarha-
taiteellisesti arvokkaasta ympäristöstä.

Säilyneisyys, uhkat ja ongelmat 

Sahanmäen ominaisluonne on pääosin hyvin säilynyt, mut-
ta alueella on tapahtunut myös monia alkuperäistä koko-
naisuutta heikentäviä muutoksia. Aluekokonaisuuden kan-
nalta suurin menetys on ollut lamellitalokorttelin osana ol-
leen veistoksellisen lämpökeskuksen piipun purkaminen. 
Suurimmat rakennusten ulkonäköön kohdistuvat muutok-
set ovat olleet piste - ja lamellitalojen julkisivujen alkuperäis-
ten puuikkunoiden vaihtaminen alumiinipuuikkunoihin sekä 
parvekkeiden uusiminen, jolloin parvekekaiteiden materiaa-
li vaihtui. Ainoastaan lamellitalojen liiketilasiivessä on säily-
nyt 1950-luvun alkuperäiset puuikkunat. Kaupunkikuvan ja 
asumisen laadun kannalta tärkeät pistetalojen kattoteras-
sit on korjaustöiden yhteydessä myös rakennettu umpeen.

Parhaiten Sahanmäen kokonaisuudesta ovat säilyneet ri-
vitalot monine 1950-luvun yksityiskohtineen, mm. alkupe-
räisine 1950-luvun puuikkunoineen.  Myös sisäänkäynnit 
ovat hyvin säilyneet alkuperäisine lakattuine puulasiovineen 
ja edustojen liuskekivettyine alueineen. Samalla rivitaloissa-
kin on tapahtunut monia kokonaisuutta heikentäviä muutok-
sia. Kellareiden ikkunoita on muutettu kirjavalla tavalla. Kat-
tojen alkuperäinen savitiilikate on säilynyt ainoastaan kol-

messa rivitalossa. Kattojen katemateriaalina nykyisin olevat 
betonitiilet alkoivat ilmestyä katoille jo 1980-luvulla. 

Liesipolun varren rivitalojen katoille on rakennettu viisi-
toista uutta kattolyhtymallista ikkunaa, joissa on yhtä lukuun 
ottamatta noudatettu samaa kattolyhtymallia. Uudet katto-
lyhdyt ovat yksityiskohdiltaan kömpelöt, muuttavat katunä-
kymää sekä heikentävät alkuperäistä arkkitehtuuria. Katto-
lyhtyjen lisäksi katoille on rakennettu lapeikkunoita, jotka 
ovat yksityiskohdiltaan kömpelöitä, liian kookkaita paikkaan-
sa ja sattumanvaraisen oloisesti katon lappeisiin sijoitettu-
ja. Rivitaloihin alun perin kuulunut parvekkeiden alla oleva 
syvennys on osassa asuntoja rakennettu umpeen. Ensim-
mäiset muutokset tehtiin jo 1950-luvulla. Kolmessa asun-
nossa muutos on tehty arkkitehti Hilding Ekelundin piirus-
tuksen mukaan. 

Pihoilla on tehty pieniä muutoksia, jotka ovat ainakin osin 
palautettavissa. Uudet jätekatokset eivät ole sopusoinnus-
sa hienovaraisen ja hyvin säilyneen 1950-luvun katumiljöön 
kanssa. Aluekokonaisuus ja pihat ovat melko hyvin säilynei-
tä. Erityisen hyvin on säilynyt Pirttipolun näkymä, jonka ka-
tonlappeet on säilytettävä ehjinä.
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Maunulan Kansanasunnot Oy
Maunulan Kansanasuntojen Oy:n alue-
kokonaisuuden suunnittelijoina olivat 
arkkitehdit Viljo Revell ja Keijo Petäjä, 
1949–1953. Viljo Revell oli mukana kai-
kissa suunnittelun vaiheissa, Keijo Petäjä 
vuosina 1949 ja 1950. 

Maunulan Kansanasunnot Oy on tär-
keä osa suomalaisen modernismin ja mo-
dernin asuntosuunnittelun historiaa.  Vil-
jo Revellillä oli merkittävä rooli mm. stan-
dardisoinnin kehittämisessä. Kansana-
suntojen tanskalaishenkiset, punatiiliset 

lamellitalot muodostavat ehjän ja identi-
teetiltään vahvan kokonaisuuden. 

Alueen kaikki parvekejulkisivut avau-
tuvat länteen ja parvekejulkisivujen ikku-
na-aukotus on nauhamaisen avoin.  En-
simmäisissä suunnitelmissa parvekelin-
jat on laudoitettu vaakalaudoituksella ja 
ne muodostavat julkisivuihin kolme ho-
risontaalista nauhaa. Lopullisessa toteu-
tuksessa laudoituksen korvaa raskas va-
lettu betoniparveke, jota on paikoin ke-
vennetty toisessa laidassaan rei’ityksellä. 
Ensimmäiset talot valmistuivat syksyn 

1950 kuluessa. Muutamassa talossa 
esiintyy materiaalina lasitiili.  Viimeiseksi 
toteutetuissa taloissa Revell otti käyttöön 
uuden julkisivumateriaalin: betonilaatta-
vyöhykkeet, joilla hän jäsensi sisääntu-
lojulkisivuja. 

Sisäänkäyntijulkisivut ovat puhtaaksi-
muurattua punatiiltä ja ikkuna-aukotuk-
seltaan parvekejulkisivuja umpinaisem-
mat. Huoneistojen väliset muuratut vä-
liseinät näkyvät julkisivuissa punatiilisinä 
pystyaiheina, mikä antaa julkisivuille hy-
vin rationaalisen ilmeen. Rakentamises-

Saunabaarin asemakaavalla suojeltu sisätila.
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sa yhdistyy ilmeikkäästi perinteinen tiili-
muuraus ja betoni uutena, elementtitek-
niikan tuloa ennakoivana materiaalina. 
Paikalla muuratut tiiliseinät viittaavat ra-
kentamisen perinteeseen ja käsityötai-
toon.  Muuratun julkisivun pystysauma 
on punainen ja laastisaumaus vaalea, mi-
kä korostaa rakenteen vaakasuuntaisuut-
ta. Talojen loiva, räystäätön harjakatto ja 
lyhyet räystäät antavat pitkältä sivulta kat-
soen vaikutelman modernismin ihanteen 
mukaisesta tasakatosta. Katon väri muut-
tui punaisesta tiilikatosta suunnitelmien 
kuluessa harmaaksi sementtitiilikatteeksi. 

Alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluu 
päiväkoti, huoltorakennus sekä yhteissau-
na- ja pesularakennus eli ns. Saunabaari. 
Yhteistilojen rakentaminen uusien asuin-
alueiden yhteyteen oli aikanaan osa so-
dan jäkeistä kunnallista asuntotuotanto-
ohjelmaa. Sauna- ja pesutilat on nyttem-
min purettu, mutta rakennus toimii edel-
leen asukkaille avoimena palvelukeskuk-
sena ja kokoontumistilana. Kansanasun-
not Oy:n kokonaisuuteen kuuluivat alku-
aan myös huolella suunnitellut väljät puis-
tomaiset pihat sekä puutarha-arkkitehti 
Bengt Schalinin vuonna 1954 suunnitte-
lema Sorsapuisto. Alkuperäisiä pihasuun-
nitelmia ei ole löytynyt. 

Pihojen alkuperäinen puistometsä-
mäinen luonne muuttui huomattavas-
ti jo pihojen ensimmäisessä peruskor-
jausvaiheessa 1980-luvulla. Arkkitehti-
toimisto Esko Hyvärisen suunnitelmas-
sa Vesakkotien varteen pihoille sijoitettiin 
uusia autopaikkoja ja niitä kehystämään 
puu- ja pensasrivit. Pihateitä levennettiin 
ja ne asfaltoitiin. Myös pihojen toiminto-
ja laajennettiin ja rajattiin pensasmassais-
tutuksilla. Istutuksissa suosittiin 1980-lu-
vulle tyypillistä yksipuolista kasvilajistoa. 
2000-luvulla tehdyssä pihojen peruskor-
jauksessa pihakäytäviä ja leikki- ja oles-
kelualueita pinnoitettiin ja reunustettiin 
alueelle vierailla materiaaleilla, kestopuu-
lankuilla ja betonikivillä. Pihoille myös ra-
kennettiin uusia, maisemakuvaa hallitse-
via pihakatoksia ja jätehuoneita. 

Arkkitehti Viljo Revellin skemaattinen pihakaavio 
(SRM piirustusnro 39037). Metsäluonto soljuu amee-
bamaisesti asuinkortteleiden läpi ilmentäen modernin 
metsäkaupungin ideaa. Kansanasunnot Oy.
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Säilyneisyys, uhkat ja ongelmat 

Rakennusten ensimmäisessä peruskorjausvaiheessa 
1980-luvulla julkisivukorjausten kohteena olivat mm. ikku-
nat ja betoniset parvekekaiteet. Sisäänkäyntijulkisivujen ik-
kunat vaihdettiin kauttaaltaan alumiinipuuikkunoihin. Tässä 
yhteydessä myös kellarikerroksen alkuperäiset lasitiiliaukot 
vaihdettiin tavallisiin avattaviin kehysikkunoihin. 2000-luvul-
la tehdyn taloteknisen saneerauksen yhteydessä korjattiin 
parvekkeet, uusittiin asuntojen keittiöt ja kylpyhuoneet sekä 
rakennusten ulko-ovet.

 Parhaiten ovat onnistuneet viimeisimpänä korjatut talot 
Vesakkotie 2-6:ssa, joissa pyrittiin aikaisempia peruskorja-
uksia enemmän säilyttämään ja vaalimaan asuntojen alku-
peräisiä tiloja ja säilyneitä rakennusosia, mm. vain osa ulko-
ovista uusittiin, osa kunnostettiin ja korjattiin kuten myös 
asunto parvekkeiden ovet. Olohuoneen suuri ikkuna uusit-
tiin alkuperäisin detaljein puuikkunana, mutta lämpölasilla 
varustettuna. Kolme asuntoa säilytettiin ja korjattiin alkupe-
räiseen 1950-luvun asuunsa säilyttäen asunnon alkuperäi-
nen muuntojoustavuuteen perustuva tilaratkaisu, alkupe-

räiset liukuovet ja pyörin liikuteltavat komerot, keittiönkaa-
pistot ja muut tärkeät 1950-luvun yksityiskohdat. Porras-
huoneiden tehostevärit palautettiin Viljo Revellin arkkiteh-
tuurille ominaisia värisävyjä käyttäen.    

Saunabaarin porras ja yläkerran salitilat ovat säilyttäneet 
alkuperäisen luonteensa, vaikka rakennus ei enää toimikaan 
alkuperäisessä käytössään yleisenä saunana. Joitakin es-
teettömyyttä parantavia ratkaisuja, kuten kaidehissien asen-
taminen, on tehty porrashuoneeseen jälkikäteen. 

Pihojen korjaustyöt ovat muuttaneet merkittävästi piho-
jen alkuperäistä metsäistä ja puistomaista ilmettä. Aikakau-
delle vieraat pihasommitelmat, materiaalit, rakenteet ja pin-
noitteet heikentävät aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallis-
ta arvoa. Aikoinaan puoliavoimet pihat ovat täyttyneet erilai-
silla katoksilla ja rakenteilla. Alkuperäistä puistometsämäis-
tä ympäristöä on kuitenkin vielä jäljellä esimerkiksi Koivikko-
tien varrella. Vanhaa, alkuperäistä kasvilajistoa kuten hopea-
pajua, riippapihlajaa ja riippasaarnea on säilynyt jonkin ver-
ran pihateiden varsilla ja rakennusten läheisyydessä.

Pihat ovat menettäneet vähäeleisen puistometsämäisen ilmeensä 1980-luvulla tehtyjen  
pihojen uudistamistöiden yhteydessä.
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Rakennuksen ensimmäinen kerros on kadun puolella 
vedetty koko julkisivun pituudelta sisään. Sisäänkäyn-
tiä ulokkeena kattavan toisen kerroksen vaakasuuntai-
suutta korostaa nauhaikkuna. 

Koivikkotien rivitalot
Koivikkotien kaareutuva rivitalonauha 
muodostaa vahvan maisemallisen koko-
naisuuden. Katunäkymän kannalta eri-
tyisen tärkeitä ovat rivitalojen etupuutar-
hat ja niistä katutilaan syntyvä puutar-
hamaisuus.  Eriluonteiset etupuutarhat 
pensasistutuksineen, pensasryhmineen 
ja pikkupuineen luovat mielenkiintoisen, 
1950-luvun suunnitteluihanteita kuvasta-
van kadun varren. Rivitaloasuntojen suu-
ret, yksityisemmät oleskelupihat avautu-

vat Keskuspuistoon. 
• Arkkitehti Rudolf Lansteen 1955 
suunnittelema Koivikkotie 12:n kadun 
kaareutuvaan alkuosaan porrastaen si-
joitettu tyylikkään yksinkertainen rivita-
lo tuo suhteiltaan ja hahmoltaan mieleen 
italialaisen vaatimattoman arjen arkkiteh-
tuurin, architettura minoren, perinteen. 
Välipuitteettomat puuikkunat ovat alku-
peräiset ja rakennuksen muutkin yksityis-
kohdat huolella suunniteltuja kuten sirot 
räystään alusrakenteet. Ikkunasommit-

telu perustuu tatamin jakoa noudattaviin 
julkisivun elementtisaumoihin.   
• Vuotta myöhemmin 1956 rakennettu, 
arkkitehti Rudolf Lansteen suunnittelema 
Koivikkotie 14 on toteutettu kokonaan 
elementtirakenteisena. Julkisivut perus-
tuvat reikä-elementtiin siten, että ikkuna-
aukko sijaitsee aina elementtiruudukon 
keskellä. Julkisivu ei tältä osin sommitte-
lultaan yllä aivan Koivikkotie 12:n hienos-
tuneen ratkaisun tasolle. 
• Arkkitehti Valtteri Teerikankaan 1957 
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suunnittelema Koivikkotie 16:n rapattua 
julkisivua jäsentävät ulkonevat punatiilis-
ten väliseinien pystyaiheet, punatiiliset 
päätyseinät sekä muuratut punatiiliset 
sisäänvedetyt asuntojen sisäänkäynnit. 
• Arkkitehti Toivo Korhosen 1956 suun-
nittelema Koivikkotie 20-22 on arkkiteh-
tonisesti poikkeuksellisen hieno. Kohde 
sai valmistuttuaan Arava-palkinnon edis-
tyksellisestä ja rationaalista asuntosuun-
nittelustaan. Varsinkin rakennuksista ete-
läisemmän asuntopohjat on tilallisesti 
taitavasti suunniteltu. 
• Arkkitehti Osmo Lapon 1956 suunnit-
telema Koivikkotie 24 edustaa korkea-
tasoista rationaalista arkkitehtuuria. Lap-
po työskenteli Viljo Revellin toimistos-
sa ja rakennuksen jäsentelyssä voi näh-
dä yhtymäkohtia Revellin Tapiolaan Men-
ninkäisentie 8-10:een 1950-luvun alussa 
suunnitteleman rivitalon kanssa. Raken-
nuksen sijoittaminen vanhan tien linjaan 
on oivaltavaa ja historiatietoista arkkiteh-
tuuria. Pohjoispään asunnon terassin on 
suunnitellut puutarha-arkkitehti Olle Hel-
ling 1980-luvulla. 

Muiden Koivikkotien varrella olevi-
en rivitalojen suunnittelijat ovat O.Leka 
ja K.Arajärvi, Koivikkotie 26 (1956); Erik 
Castren Koivikkotie 28 (1956) sekä Mat-
ti Haapala Koivikkotie 30 (1956).

Koivikkotie 30, arkkitehti Matti Haapala. Jakavien huoneistoseinien päädyt näkyvät julkisivussa pystyjakona. Si-
säänkäyntien yhteydessä on kolmion malliset betoniset katoslipat. 

Elementtilevyihin perustuvien julkisivujen pintaa elävöittää viivarappaus. Rakennuksen ikkunasommittelu ja au-
kotus perustuu tatamin mittoja noudattavaan elementti-jakoon. Koivikkotie 12, arkkitehti R. Lanste 1955.

Vaaleita rapattuja julkisivuja jäsentävät kantavien 
väliseinien muuratut pystyaiheet. Valkoisia ikkuna-
puitteita kehystää tummanruskea reuna. Koivikko-
tie 16, arkkitehti Valtteri Teerikangas 1957.
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Säilyneisyys, uhkat ja ongelmat

Koivikkotien rivitalot on yksi 1950-luvun Maunulan parhaiten 
säilyneitä kokonaisuuksia, jossa rakennukset ja pihat ovat säi-
lyneet alkuperäisine 1950-luvun yksityiskohtineen ja raken-
nusosineen. Muutokset ovat olleet pieniä eikä niillä ole ol-
lut vaikutusta kokonaisuuden ilmeeseen. Rivitalojen alkupe-
räisyyden säilyttäminen on tulevien peruskorjausten suuria 
haasteita.  Erityisen haasteellista on Koivikkotie 12 ja 14:n jul-
kisivujen korjaaminen siten, että julkisivujen olennaiset piir-
teet säilyvät. Alkuperäiset betonikuoren päällä eristeenä toi-
mivat tola-levyt ovat todennäköisesti tulleet tiensä päähän. 
Rakenteen korjaaminen siten rakennuksen kulttuurihistorial-
liset arvot ja räystään mittamaailma säilyy on vaativa tehtävä.  

Lähiympäristön osalta erityistä huolta tulisi kantaa rivita-
lojen etupihojen luonteen säilymisestä. Koivikkotien raken-
nukset ja etupihat muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ko-
konaisuuden. Hienovireisesti suunniteltu etupihavyöhyke on 
arka pienillekin muutoksille. Pahin uhka Koivikkotien puutar-
hamaisen ilmeen säilymiselle on lisääntyvä autojen säilyttä-
minen istutusvyöhykkeellä. Erityisesti Koivikkotie 12-16:ssa 
etupuutarhojen herkkä ilme  on vaarassa, jos kaikki autot py-
ritään säilyttämään rakennusten etupihoilla. Pysäköinti tällä 
alueella edellyttää poikkeuksellisen huolellista suunnittelua 
ja sitä on ohjeistettu pihoja koskevassa luvussa.

Julkisivut perustuvat valkoisten ja keltaisten pintojen vaihtelulle. Tummaksi käsitelty puupaneeli korostaa vaaka-
suuntaista ikkunanauhaa. Koivikkotie 20-22 arkkitehti Toivo Korhonen 1956.
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Pihakorttelit
Maunulan keskiosan kortteleissa, nk. 
piha kortteleissa 4, Koivikkotieltä Raja-
metsäntielle on enimmäkseen kolmiker-
roksisia lamellikerrostaloja, jotka on si-
joitettu maastoon usein viuhkamaises-
ti tai puolikaaren muotoon. Suunnitteli-
joina on ollut useita aikakauden tunnet-
tuja arkkitehteja kuten Bertel Saarnio, 
Markus Tavio, Kaj Englund, Esko Toivi-
ainen ja Aino Kallio-Ericsson. Rakennus-
paikan huolellinen valinta on ollut tontin 
luonnonmuotoja ja kallioalueita säästä-

4. Pihakorttelit on Maunulan inventoinnissa 
(2007) käytetty yleistermi, jolla kuvataan Mau-
nulan Kansanasunnot Oy:n ja Sahanmäen ko-
konaisuuksien ulkopuolella olevia Maunulan 
1950-luvun kerrostalokortteleita.

vää. Puistometsäpihat polveilevat puis-
tomaisen avoimina. Maaston muotoja 
taitavasti hyödyntävällä rakennusten si-
joittelulla pihoihin on muodostunut suo-
jaisia ja metsäisiä pihatiloja. Pihakortte-
leissa jatkuu 1950-luvun Maunulan al-
kuperäinen, arjen elämää kunnioittava 
suunnittelu.  Asuinrakennusten rungot 
ovat pääosin perinteisiä tiiliseiniä ja julki-
sivut roiskerapattuja tai punatiiltä. Katto-
jen katemateriaalina on käytetty esimer-
kiksi betonitiiltä.

Hyvin säilyneitä ja rakennustaiteelli-
sesti korkeatasoisia kohteita ovat esimer-
kiksi arkkitehti Esko Toiviaisen suunnit-
telema Vesakkotie 1–7 kortteli, arkkiteh-
ti Kaj Englundin suunnittelema kahden 
kaarevan lamellitalon Männikkötie 5 ko-
konaisuus sekä arkkitehti Markus Tavion 

suunnittelema viiden lamellitalon kort-
teli Rajametsäntie 26–28. Omanlaisen-
sa kokonaisuuden muodostaa arkkiteh-
ti Aino Kallio-Ericssonin suunnittelema 
U:n muotoinen iäkkäämmille asukkaille 
suunniteltu Helsingin 400-vuotiskotisää-
tiön kortteli, Töyrytie 2–4.  

Kaikille pihakortteleille on todennäköi-
sesti aikoinaan laadittu pihasuunnitelmat. 
Arkistoista löytyi kuitenkin vain puutar-
ha-arkkitehti Elisabeth Kochin suunnitel-
ma Haavikkotie 12–18:n pihalle vuodel-
ta 1954 sekä puutarha-arkkitehti Bengt 
Schalinin suunnitelma vuodelta 1950 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisääti-
ön pihalle. 1980-luvulla lähes kaikilla piha-
korttelien pihoilla on toteutettu peruskor-
jaus arkkitehtitoimisto Esko Hyvärisen toi-
miston laatimien suunnitelmien pohjalta.
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Rakvv

Maunulan kiinteistöyhtiöiden arkisto

Säilyneisyys, uhkat ja ongelmat 

Joissakin yhtiöissä alkuperäiset puu ikkunat on vaihdet-
tu puualumiini-ikkunoiksi. Myös parvekkeita on lasitettu. 
Muutoksista huolimatta pihakortteleissa on edelleen säily-
nyt 1950-luvun tunnelma.  Koska luonnonmaastoa on pi-
hoilla ollut merkittävästi, ovat pihat kestäneet melko raju-
jakin muutoksia. Alkuperäistä kasvillisuutta, erityisesti lajis-
toltaan harvinaista ja monilajista puustoa on säilynyt pihoilla 
kohtalaisen hyvin. Parhaiten säilyneitä ovat Töyrytie 6-10:n 
ja Männikkötie 5:n pihat. Jotkut pihakorttelit ovat kuitenkin 
menettäneet täysin 1950-luvun alkuperäiset piirteensä ku-
ten Männikkötie 7-9:n ja Töyrytie 3-7:n pihat. Rajuimmin on 
muuttunut  Haavikkotie 12-18:n kortteli, johon toteutetut 

laajat asfalttikentät poikkeavat suuresti alueen muusta her-
kästä pihamiljööstä. Myös Töyrytie 3-7:n korttelissa istutuk-
sia on uudistettu alueen alkuperäisille 1950-luvun pihoille 
vieraalla tavalla ja asfaltti ulotettu rakennuksen sisäänkäyn-
tijulkisivuun kiinni..

Pihojen uudistaminen ja peruskorjaaminen on monin pai-
koin ajankohtaista. Tulevaisuudessa yhtenä uhkana pihoil-
la on lisääntyvä pysäköinnin tarve.  Esimerkiksi Vesakkotie 
1-7:n piha on säilyttänyt ainutlaatuisuutensa ainakin osit-
tain juuri siksi, ettei pihalla ole isoja pysäköintialueita. Myös 
jätteiden keräys ja lajittelu tulee vaatimaan entistä enem-
män tilaa.

Asemapiirroksessa on esitetty viit-
teellinen pihasuunnitelma, jossa 
näkyy pihan luonnonmukainen puo-
liavoin metsäinen luonne leikki-
alueineen ja liuskekivipolkuineen. 
 Vesakkotie 1-5:n asemapiirros vuo-
delta 1952.

Elisabeth Kochin laatima alkuperäi-
nen suunnitelma Haavikkotie 12–18 
pihalle. Pihan keskiosan kallio on 
jätetty luonnonmukaiseksi alueek-
si ja istutukset keskittyvät korttelin 
laidoille. Pihoille istutettiin jo alku-
vaiheessa uusia koivuja ja pihlajia 
korvaamaan rakennustöiden yhtey-
dessä menetettyä luonnonpuustoa.
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Metsäpurontien myymäläkatu
Metsäpurontie on alueen pääliikekatu, 
jonka erityispiirteenä ovat rakennusten 
ensimmäisissä kerroksissa olevat liike- ja 
myymälätilat. Rakennusten ja kadun väli-
nen etupuutarhaksi istutettu vyöhyke luis-
kineen, portaineen, nurmipintoineen ja 
puineen kuuluu oleellisena osana katuku-
vaan. Metsäpurontien ja Männikkötien ris-
teys on 1950-luvun Maunulan tärkein jul-
kinen tila, jonka maamerkkeinä toimivat 
Saunabaari edustoineen sekä Saunabaaria 
vastapäätä, kadun toisella puolella Metsä-
purontie 23:n liike- ja myymälärakennus. 

Metsäpurontie 23 etuaukioineen on 
kaupunkikuvallisesti tärkeä. Aukiolle on 

alkuperäisessä asemapiirroksessa esitet-
ty istutettavaksi puita laatoituksen kes-
kelle rajatulle neliömäiselle alueelle. Ra-
kennuksen ovat suunnitelleet arkkiteh-
dit Cedercreutz ja Railo 1953. Betonipila-
reihin perustuva pohjakaavaratkaisu on 
uutta luova. Rakennuksessa on huolella 
suunniteltuja yksityiskohtia kuten pohja-
kerroksen myymälätilojen suuret erkkeri-
ikkunat kuparisine pellityksineen.

Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnit-
telemat Metsäpurontie 18–20 (1953-54) 
ja Metsäpurontie 19 (1956) edustavat 
korkeatasoista 1950-luvun liike- ja asuin-
taloarkkitehtuuria. Metsäpurontien katu-
näkymää hallitsevat sisennetyt, reliefi-

mäisen aiheen julkisivuun muodostavat 
viisikulmaiset parvekkeet. Näistä kahdes-
ta kohteesta Metsäpurontie 18–20 on 
paremmin säilynyt alkuperäisine säilynei-
ne 1950-luvun puuikkunoineen. Metsä-
purontie 19:ssä ikkunat on ehditty vaih-
taa alumiinipuuikkunoiksi.

Rakennustaiteellisesti edellisiä vaati-
mattomampaa tasoa on elokuvateatterin 
rakennus, Metsäpurontie 16, suunnitte-
lijana Larvesen & Gylden 1955. Pohjaker-
roksen liiketilojen edustalla olevalta por-
taiden, luiskien ja istutusalueiden muo-
dostamalta leveältä vyöhykkeeltä on hä-
vinnyt alkuperäistä puustoa. Luiskien lius-
kekivilaatoitus on korvattu betonilla.

Hyvin säilynyt, tyypillinen maunulalainen 1950-luvun katunäkymä rehevine katupuineen ja asuinrakennuksen alakerran liiketiloineen.
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Säilyneisyys, uhkat ja ongelmat 

Metsäpurontie on säilyttänyt hyvin alkuperäisen luonteensa 
myymäläkatuna, vaikka liiketilojen luonne ja toiminta onkin 
aikojen saatossa muuttunut. Elokuvateatteri ei enää palvele 
yleisöä ja Saunabaari on lopettanut alkuperäisen toimintan-
sa julkisena saunana. 

Kunnostus - ja peruskorjaustarpeet ovat samat kuin muu-
allakin Maunulan osa-alueilla. Erityistä huomiota tällä osa-
alueella tulisi kiinnittää rakennusten edustavyöhykkeiden al-
kuperäisen luonteen säilyttämiseen ja /tai palauttamiseen. 
Pohjakerrosten säilyminen liiketilakäytössä on alueen elin-
voiman kannalta ensi arvoisen  tärkeää.

Kolmionmalliset parvekkeet tuovat julkisivuun mielenkiintoisen aiheen. Metsäpurontie 18-20.
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Säilyttävän korjaussuunnittelun 
periaatteet

Säilyttävä korjaaminen – 
1950-luvun aine ja henki 
1950-luvun niukka ja pelkistetty arkkiteh-
tuuri on haavoittuvaa muutoksille. Pie-
nikin muutos ikkunajaossa, ikkunan tai 
oven mittasuhteissa tai muussa yksityis-
kohdassa saattaa muuttaa koko julkisi-
vun tai rakennuksen ilmeen täysin toi-
senlaiseksi.  Kaiken kerralla uusimisen 
sijaan ohjeessa korostetaan maltillisen ja 
varovaisen korjaamisen tärkeyttä.  Ensisi-
jaisena lähtökohtana säilyttävässä korjaa-
misessa on alkuperäisen rakennusosan 
korjaaminen. Se ei tarkoita sitä, ettei mi-
tään saisi tehdä, mutta ei myöskään si-
tä että kaiken saa uusia kunhan sen vain 
tekee vanhan mallin mukaan entisenlai-
seksi. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta 
alkuperäisen mallin mukaan tekemises-
sä on aina riskinsä. Pahimmillaan tulok-

sena on hengetöntä ympäristöä, josta al-
kuperäisen 1950-luvun ympäristön pati-
na ja ajan tuoma tunnelma on hävinnyt. 

1950-luvun Maunulassa on sekä pe-
rinteisiä muurattuja seinärakenteita että 
moderneja rakenteita. Perinteisten seinä-
rakenteiden korjaamisessa korostuu van-
hojen työmenetelmien ja työtapojen tun-
temus, kun taas uudempia materiaale-
ja voidaan joutua aika ajoin myös uusi-
maan, esimerkiksi betoniset kuoriraken-
teet.  Olennaista onkin tuntea kunkin ra-
kentamisajankohdan tyypilliset työtavat, 
yksityiskohdat ja materiaalit. Kohteen ikä 
ja kulttuurihistorialliset arvot voivat välit-
tyä vain alkuperäisyyttä, 1950-luvun ma-
teriaaleja, yksityiskohtia ja alkuperäisiä 
ratkaisuja vaalimalla, vaikka loppuun ku-
lunutta tai rikkinäisiä rakennusosia olisi-
kin aika ajoin pakko uusia. 

Maunulan Kansanasunnot Oy:n julki-
sivujen betonilaattavyöhykkeet ovat van-
hentuneet kauniisti ja niiden sileät ja täs-
mälliset valupinnat on alun alkaenkin 
tehty korkeatasoista valumuottitekniik-
kaa käyttäen. Rakennusten parvekekai-
teiden suoraan laudoitusmuotin jäljiltä 
oleva karkea betonipinta tuo rakennuk-
siin karheutta ja antaa niille oman yksilöl-
lisen ominaisluonteen. Rakennustaiteelli-
sesta ja historiallisesta näkökulmasta al-
kuperäisyys ja siihen liittyvä ajan tuoma 
patina on tärkeä arvo. Materiaalin tuntu 
ja patinoituneet pinnat tekevät historiasta 
elävää ja konkreettisesti aistittavaa. 

Säilyttävä korjaaminen ei estä raken-
teen teknistä tai toiminnallista paranta-
mista, esimerkiksi lisälasin asentamista 
vanhoihin puuikkunoihin tai ikkunoiden 
tiivistämistä ja lahonneiden osien kun-

Maunulan vaikuttavuus perustuu vahvaan 1950-luvun perintöön, joka on hyvin säilynyt.  
Parveke- ja julkisivukorjaus meneillään kesällä 2010 Männikkötie 7-9:ssä ja parveke kauniisti korjattuna.

Säilyttävän korjaussuunnittelun perusperiaate 
on, että vaurioitunut rakenne tai rakennusosa 
kannattaa ja voidaan korjata ennalleen.
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nostamista tai vaihtamista. Olennaista 
on, että jokainen korjaustoimenpide har-
kitaan tarkkaan kunkin rakennuksen his-
toriaan, ominaispiirteisiin ja asumisen 
tarpeisiin sovittaen. Myös pihoihin ja nii-
den 1950-luvun kalusteisiin, istutuksiin ja 
rakenteisiin liittyy tärkeitä, aikaa ilmen-
täviä, arvoja. Olisi tärkeää säilyttää niitä 
pihoilla niiden ilmentämän tunnelman ja 
niiden tuoman ajallisen syvyyden vuoksi.  

Jos uudistuksiin ryhdytään ottamal-
la lähtökohdaksi vain puhtaasti tekniset 
seikat, saatetaan tehdä virheitä tai hävit-
tää arvokkaita asioita, joita on myöhem-
min vaikea tai mahdotonta saada takai-
sin. Näin on käynyt esimerkiksi niiden al-
kuperäisten 1950-luvun puuikkunoiden 
kohdalla, jotka on vaihdettu puualumiini-
ikkunoiksi. Rakennuksen yksi tärkeä ulko-
näköön ja tunnelmaan vaikuttava tekijä ja 
historiallinen kerrostuma on peruuttamat-
tomasti hävinnyt. Ulkonäköä huolestutta-
vampaa kuitenkin on, että vanhan puuik-
kunan edustama yksinkertainen rakenne 
on muuttunut kokoelmaksi erilaisia ma-
teriaaleja, jota on vaikea tai mahdotonta 
korjata ilman, että koko rakenne joudu-
taan ennen pitkää vaihtamaan. 

Valitettavan usein väärien aikaisempi-
en korjaustapojen ja materiaalivalintojen 
takia rakenteita joudutaan purkamaan 
paljon, esimerkiksi väärin tehdyn julkisi-
vumaalauksen seurauksena voidaan jou-
tua pudottamaan koko rappaus ennen ai-
kaisesti alas, tai kevyeksi pintaremontiksi 
tarkoitetun korjauksen seurauksena pur-
kamaan kokonaisia seinänosia.  

Jos rakennusosa todetaan korjauskel-
vottomaksi, tai pelkällä korjaamisella on 
mahdotonta saavuttaa toivottuja teknisiä 

tai toiminnallisia parannuksia, on tärkeää, 
että rakennusosan uusiminen tehdään 
tarkasti alkuperäisen rakennusosan mal-
lia noudattaen. Lupaviranomaiset voivat 
ennen lopullista toteutusta tai rakennus-
luvan myöntämistä edellyttää mallikorja-
usta ja siihen liittyvää katselmusta, esi-
merkiksi malli-ikkunakatselmusta laajem-
man ikkunakorjauksen yhteydessä. Täl-
lä varmistetaan, että uusi ikkuna todel-
la vastaa kaikilta yksityiskohdiltaan, mit-
tasuhteiltaan ja mitoitukseltaan alkupe-
räistä. Myös palautettaessa jo hävinnei-
tä osia, on syytä varmistaa, että uusi osa 
vastaa alkuperäistä. 

Säilyttävän korjauksen 
perusperiaatteita 
Rakenteista ja rakennusosista uusitaan 
vain ne, jotka ovat loppuun kuluneet, vi-
alliset tai toiminnallisesti vanhentuneet. 
Korjaustöiden yhteydessä on tärkeää ot-
taa talteen, suojata ja asentaa takaisin 
kaikki ne alkuperäiset rakennusosat kuten 
helat, asuntojen sisäovet, valaisimet ym. 
jotka vielä ovat kunnostuskelpoisia ja/tai 
säilyttäneet käyttökelpoisuutensa. Pihoil-
la tällaisia osia ovat esim. pihan alkupe-
räiset 1950-luvun kalusteet ja rakenteet.

Uusittavasta rakennusosasta tulee ot-
taa talteen mallikappale, sekä kirjata al-

Jokainen rakennus ympäristöineen on kokonaisuus, jonka ominaispiirteet tulee tunnistaa ennen korjaustöihin 
ryhtymistä. Karhea muottilaudoituksen jälki parvekelevyn betonielementin pinnassa on osa modernin estetiikkaa 
eikä sitä tule hävittää ylimaalaamalla tai slammaamalla.
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kuperäisen rakennusosan ominaisuu-
det yksityiskohtaisesti. Tietoa alkuperäi-
sestä mallista, materiaalista, väristä, te-
ko- ja käsittelytavasta sekä yksityiskoh-
dista voidaan tarvita myöhempiä korja-
uksia ja mahdollisia palauttavia korjauk-
sia varten (esim. Kansanasuntojen lasi-
tiiliseinät). Suunnittelussa ja työproses-
sissa voi myös tapahtua virheitä, jolloin 
alkuperäisen mallin olemassa olo antaa 
mahdollisuuden tutkia ratkaisutapaa uu-
delleen. Mallikappaleiden lisäksi korjaus-
suunnittelussa tukeudutaan alkuperäisiin 
suunnitteludokumentteihin, esim. työpii-
rustuksiin ja -selostuksiin. Näistä voi löy-
tyä tärkeää tietoa jo kadonneista yksityis-
kohdista tai materiaaleista.    

Tässä annetut korjaustapaohjeet ovat 
ohjeellisia periaatteita eivätkä ne korvaa 
huolella ja asiantuntevasti tehtyä kor-
jaussuunnittelua. Kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaat kohteet vaativat räätälöity-
jä suunnitteluratkaisuja.  Kaikissa laajem-
missa korjaushankkeissa ja pihan muu-
tos- ja kunnostustöissä on tärkeää käyt-
tää ammattilaisten asiantuntemusta kor-
jaushankkeen kaikissa vaiheissa. Monet 
tärkeät korjaushankkeeseen vaikuttavat 
päätökset ja ratkaisut tehdään jo hanke-

suunnitteluvaiheessa. 
Yhtä ainoata oikeaa kaikkiin tilantei-

siin sopivaa korjaustapaa tai -mallia ei 
ole. Maunulan tapaisissa kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaissa kohteissa tarvitaan 
tavallista huolellisempaa suunnittelua - 
standardiratkaisut tulevat vain harvoin 
kyseeseen.  Kannattaa varmistaa, että 
korjaustöiden suunnittelijalla on aikai-
sempaa kokemusta ja perehtyneisyyttä 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen kor-
jaussuunnitteluun. Kaikkien laajempien 
peruskorjaushankkeiden pohjaksi tulisi 
aina teettää asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys. Hyvä suunnittelu ei 
pelkästään riitä. On tärkeää, että rakenta-
minen ja rakennustöiden valvonta tapah-
tuu huolella ja ammattitaidolla. 

Säilyttävän korjauksen ohella tässä 
korjaustapaohjeessa korostetaan sään-
nöllisen huollon ja kunnostuksen mer-
kitystä osana rakennusten hyvää hoitoa.

Lisätiedot: 

• Museoviraston korjauskortit
• korjaushanke
• rahoitus
• rakennushistoriaselvityksen tarve

Energiatehokkuus ja talotekniikka
Lähivuosikymmenten aikana toteutetta-
vat energian säästötavoitteet tulevat kos-
kemaan myös olemassa olevia vanhoja 
rakennuksia. Ympäristöministeriön jul-
kaisemassa Ilmastonmuutos ja kulttuu-
riympäristö-raportissa (2008) tarkastel-
laan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
haasteita Suomessa. Jotta rakennusten 
ominaispiirteet voidaan säilyttää korjaus-
rakentamisessa, tarvitaan vanhoille alu-
eille sovitettuja, joskus hyvinkin yksilöl-
lisiä ratkaisuja. 

Kansallisessa ilmasto- ja energiastra-
tegiassa (2008) korostetaan uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämistä ja ra-
kennusten energiatehokkuuden kasvat-
tamista. Olennaista on ottaa huomioon 
kaikki rakennusten energiatehokkuuteen 
vaikuttavat asiat kuten esimerkiksi raken-
nusmateriaalien hiilitase. Rakennusten 
energiankulutusta voidaan hillitä raken-
teellisilla parannuksilla, laitteiden ener-
giatehokkuusominaisuuksia kehittämällä 
sekä käyttö- ja asumistottumusten muu-
toksilla, esimerkiksi huoneiden lämpöti-
laa alentamalla.. Haasteena on energia-
tavoitteiden soveltaminen viisaasti siten, 
että tunnistetaan rakennusten arvokkaat 
ominaispiirteet ja vältetään ylikorjaami-
nen. Ympäristöministeriön korjausraken-
tamisen strategialla (2007-2017) halu-
taan edistää ennakoivaa kiinteistönpitoa 
ja korjauskulttuuria. Tavoitteissa korostu-
vat asukaslähtöisyys ja säästävä korjaa-
minen. Suunnitelmallisella ja oikein ajoi-
tetulla korjaamisella voidaan säästää kiin-
teistön kustannuksia ja vastata sekä käyt-
täjien että kestävän kehityksen vaatimuk-
siin. Korjausrakentamisen energiatehok-
kuutta koskevat määräykset eivät koske 
kaavalla suojeltuja rakennuksia. 

Energiatehokkuutta parannettaessa 
rakennusta tulee tarkastella eri raken-
nusosien ja taloteknisten järjestelmien 
muodostamana kokonaisuutena ja ener-
giansäästöratkaisut hakea kunkin raken-
nuksen ominaispiirteisiin ja kokonaisuu-
teen sopeuttaen. Maunula edustaa ai-
kansa kestävää rakentamista. Alue on 
rakennettu pääosin kestävistä ja korjaus-
kelpoisista materiaaleista ja rakennusten 
yksityiskohdat ovat teknisesti toimivia ja 
huolella tehtyjä. Rakennuksissa on perin-
teisten talojen tapaan harjakatto, julkisi-
vuja suojaavat räystäät sekä harjakaton 
alla kylmä ullakko. Ikkunat ovat verrat-
tain pienikokoiset olohuoneiden maise-
maikkunoita lukuun ottamatta.  Useissa 

Vesakkotiellä osa ulko-ovista kor-
jattiin, osa uusittiin. Lopputulos on 
kaunis ja kestävä. Esimerkki ase-
makaavan tavoitteiden mukaisis-
ta hyvistä käytännöistä. Maunulan 
Kansan asunnot Oy.
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taloissa on muuratut tiiliseinät. 
VTT:n vuonna 2008 laatiman selvityk-

sen mukaan ehjän julkisivun lisäeristämi-
nen ei ole kannattavaa nykyisillä energi-
an hinnoilla. Maunulassa julkisivujen li-
sälämmöneristäminen ei liene taloudelli-
sesti järkevä toimenpide. Myös ratkaisu-
jen rakennusfysikaalinen toimivuus vaatii 
lisätutkimuksia. Lämmöneristyksen lisää-
minen heikentää auringosta tulevan läm-
mön varastoitumista rakenteisiin tai läm-
mön poistumista rakennuksesta, jolloin 
energiaa vievä rakennuksen lämmitys- 
tai jäähdytystarve voi jopa lisääntyä. Val-
takunnallisten korjaussuositusten taus-
talle tulee saada riittävästi tutkimusta ja 
koerakentamista.

Rakennuksen muun korjauksen yhte-
ydessä kannattaa kuitenkin pohtia kiin-
teistön energian kulutusta. Ikkunara-
kenteen aiheuttamaa lämmitystarvet-
ta ja energiatehokkuutta voidaan paran-
taa vanhojen ikkunoiden korjauksen yh-
teydessä. Jos kuntotarkastuksessa tode-
taan, että vanhoilla puuikkunoilla on vie-
lä käyttöikää jäljellä, energiavaikutuksil-
taan riittävä ja taloudellisesti järkevä rat-
kaisu on vanhojen ikkunoiden kunnostus 
ja tiivistys ja/tai lisälasin asentaminen si-
säpuitteeseen. 

Rakenteiden tiivistämisen vaikutus 
huoneiston korvausilman saantiin tulee 
huolellisesti selvittää. Varsinkin painovoi-
maisen ilmanvaihdon ratkaisuissa korva-
usilman sisäänotto on usein hoidettu ik-
kunarakenteen kautta. Jos ikkunaraken-
ne tiivistyy huomattavasti eikä kunnollis-
ta ilmanvaihtoa pystytä varmistamaan, 
saatetaan joutua turvautumaan koneel-
liseen poistoilmanvaihtoon. 

Energian kulutukseen vaikuttavat ik-
kunoiden ja rakenteiden lisäksi talotek-
niikka, lämmitys ja ilmastointi sekä laa-
jemmin rakennusten sijoittelu ilman-
suuntiin ja maisemaan nähden.  Useat 
energiansäästöön ja asumismukavuu-
teen liittyvät parannukset, kuten koneel-
linen ilmanvaihto tai lämpöpumput lisää-
vät sähkönkulutusta. Energiankulutusta 
vähentävien toimenpiteiden yhteydes-
sä onkin varmistettava, että ne myös vä-
hentävät energiantuotannon tarvetta tai 
energiantuotannosta aiheutuvia koko-
naispäästöjä.

Ilmastonmuutoksen kannalta on eri-
tyisen tärkeää vaikuttaa kiinteistöjen oi-
keaan ja energiatehokkaaseen käyttö-
tapaan, esimerkiksi lämpimän veden 
käyttöön, tuuletukseen ja huonelämpö-

tilaan. Yhtiöiden tulee jakaa energiatie-
toa asukkaille ja tilojen käyttäjille.  Kun 
huonelämpötilaa lasketaan kahdella as-
teella, laskevat lämmityskustannukset 
noin 6 prosenttia. Lämmin vesi vie noin 
kolmanneksen rakennuksen lämmitys-
energiasta. Huoneistokohtaiset vesimit-
tarit ovat pakollisia uudisrakentamisessa 
vuoden 2011 alusta alkaen. Ympäristö-
ministeriö on kaavaillut, että tulevaisuu-
dessa huoneistokohtainen vedenkulu-
tuksen mittaus pitää lisätä myös vanhoi-
hin asuntoihin rakennusten linjasaneera-
usten  yhteydessä. 

Helsingin uudessa rakennusjärjestyk-
sessä on toimenpideluvan hakemisesta 
vapautettu mm. ilmalämpöpumpun tai 
aurinkokeräimen sijoittaminen rakennuk-
seen, rakennelmaan tai pihamaalle (21 §, 
kohta 4). Toisaalta suojelluissa rakennuk-
sissa tulee ottaa huomioon rakennussuo-
jelusta aiheutuvat vaatimukset.  

Maunulan rinnemaastoon rakennet-
tu kattomaisema avautuu laajalle kau-
punkikuvallisesti merkittävänä näkymä-
nä, joka on herkkä kattomaiseman muu-
toksille. Kukin rakennus ja rakennusryh-
mä on omanlaisensa suojeluarvoltaan ja 
kaupunkikuvalliselta merkittävyydeltään. 
Erilaisten talotekniikan laitteistojen ja au-
rinkokeräimien sijoittelusta rakennuksiin 
tai tontille tuleekin aina ennen hanket-
ta käydä neuvottelemassa rakennusval-
vontaviraston kanssa. Laajemmat muu-
tokset saattavat edellyttää rakennuslu-
van. Mikäli rakennusten katoille lisätään 
mittavampi määrä laitteistoja, saattaa ol-
la myös tarpeen laatia laitteistojen sijoit-
telusta alueellinen tai korttelikohtainen 
suunnitelma. Erityisen arka muutoksil-
le on Sahanmäen kauaksi näkyvä katto-
maisema samoin kuin Maunulan kansa-
nasuntojen yhtenäinen kattomaisemako-
konaisuus. Kussakin rakennuksessa on 
sekä näkyviä että näkymättömissä olevia 
sijoituspaikkoja. Kunkin laitteen sijoituk-
sen hyväksyttävyys joudutaan sen vuoksi 
harkitsemaan joka kerta erikseen.

Rakennusvalvontavirasto on laatinut 
asiakasohjeita mm. ikkunakorjauksista, 
maalämpökaivojen poraamisesta ja il-
malämpöpumpun sijoittamisesta kau-
punkikuvallisesti onnistuneella tavalla. 
Valtio tukee energiatehokkaiden ratkai-
sujen toteuttamista rakennuskannassa 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA:n myöntämien avustusten  kautta. 
Energia-avustusta voi hakea esimerkiksi 
energiakatselmuksen teettämiseen, ikku-

noiden energiatehokkaaseen parantami-
seen, rakennuksen lisäeristämiseen tai il-
manvaihdon lämmön talteenoton raken-
tamiseen. 

Lisätiedot: 

• Kansallinen ilmasto- ja energia-
strategia 2008 (www.tem.fi)

• Korjausrakentamisen strategia 2007-
2017 (www.ymparisto.fi)

• Suomen Rakentamismääräys-
kokoelma (www.ymparisto.fi)

• Rakennusvalvontaviraston asiakas-
ohjeet (wwww.rakvv.hel.fi)

• Korjaus- ja energia-avustukset 
(www.ara.fi)

Rakennuskonservaattori työssään tutkimassa por-
rashuoneen pintakerroksen pigmenttejä. Maunulan 
 Kansanasunnot Oy.
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Korjaustapaohje

Korjaustapaohje perustuu asemakaavassa 
esitettyihin Maunulan 1950-luvun raken-
nusten ja pihojen säilyttämistavoitteisiin. 
Ohje koskee asuinrakennusten julkisivu-
ja, sisäänkäyntejä ja ulko-ovia, ikkunoita, 
parvekkeita, vesikattoa, ullakkoa, porras-
huoneita sekä rakennusten yksityiskohtia. 
Korjaustapaohjeen piiriin kuuluvat myös 
pihat ja lähiympäristö alueelle ominaisi-
ne piirteineen. Ohjeen lopussa on esitet-
ty joitakin yleisiä 1950-luvun asuntojen si-
sätilojen vaalimisen periaatteita. Tavoittee-
na on, että alueen korjaussuunnittelu teh-
dään maltillisesti, alueen kulttuurihistori-
alliset ja rakennustaiteelliset arvot huomi-
oon ottaen. Korjaustapaohjeen lähtökoh-

tana ovat alueen alkuperäiset suunnittelu-
tavoitteet ja -ratkaisut, jotka sovitetaan yh-
teen nykyajan tarpeiden ja toiminnallisten 
vaatimusten kanssa. 

• Rakennusten alkuperäistä 1950-lu-
vun arkkitehtuuria ja säilyneitä alku-
peräisiä rakennusosia ja yksityiskoh-
tia vaalitaan asemakaavan tavoittei-
den mukaisesti. Vain korjauskelvot-
tomat rakennusosat uusitaan. Tuleva 
asemakaava edellyttää, että korjaus-
kelvottomat ikkunat uusitaan puuik-
kunoina. Myös muiden yksityiskoh-
tien osalta pyritään alkuperäisiin työ-
tapoihin ja alkuperäisten materiaalien 

ja yksityiskohtien säilyttämiseen ase-
makaavan tavoitteiden mukaisesti. 

• Sahanmäen alueella tehtävistä korja-
uksista asemakaava edellyttää kau-
punginmuseon lausuntoa. 

• Laajempia korjaushankkeita tulee 
(yleensä) edeltää asiantuntijan laati-
ma rakennushistoriaselvitys (RHS).

• Asemakaavalla suojeltuja sisätiloja 
ovat Saunabaarin sisätilan lisäksi Sa-
hanmäen pistetalojen porrashuoneet. 
Asunnot eivät kuulu asemakaavalli-
sen suojelun piiriin. 
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Julkisivut

Julkisivun jäsentelyllä on korostettu esi-
merkiksi porrashuoneiden sijaintia julki-
sivussa. Erkkeri-ikkunoiden ja parvekkei-
den pystylinja voi olla eri värinen muusta 
julkisivupinnasta erottuva vyöhyke. Jul-
kisivua on saatettu jäsennellä erilaisten 
rappauspintojen, kuten sileä- ja roiske-
rappauksen sekä rappauksen värisävyn 
vaihtelun avulla. Paikoin julkisivujen jä-
sentely perustuu julkisivun rakenteellis-
ten piirteiden korostamiseen. Esimerk-
kinä mainittakoon  Maunulan Kansana-
sunnot Oy:n tiilijulkisivut, joissa tiilimuu-
rauksissa pysty- ja vaakasaumojen laas-
tin värin vaihtelulla on korostettu raken-
teen vaakasuuntaisuutta. Toisaalta Mau-
nulan talojen julkisivusommittelu voi ol-
la hyvin pelkistettyä, julkisivujen pintaja-
on suhteille perustuvaa kuten Koivikkotie 
20-22:n valkoisten ja keltaisten pintojen 
vuorotteluun perustuvat julkisivut.  Kulle-
kin rakennukselle ominainen ikkunoiden 
asema suhteessa julkisivupintaan vai-

kuttaa mm. julkisivujen varjo- ja syvyys-
vaikutelmaan ja ikkunoiden osalta myös 
asuntojen valoisuuteen. 

Asuinrakennusten julkisivut ovat 
Maunulassa tiilipintaisia tai rapattuja. 
Seinäpintojen materiaalin vaihteluilla eri-
laisine käsittelytapoineen on suuri merki-
tys rakennusten ilmeelle. Samassakin jul-
kisivussa voi olla värisävyltään ja pintakä-
sittelyltään erilaisia rappauspintoja. Rois-
ke-, sileä ja harjarappauksella tai muura-
uksen kuvion paljastavalla ohuella slam-
mauksella on tavoiteltu alun perin juuri 
tietynlaista vaikutelmaa. Usein pintaku-
vion vaihtelu voi olla niin hienovaraista, 
että vain harjaantunut silmä voi erottaa 
rappauskuvion eri vivahteet.  Sama kos-
kee julkisivuissa esiintyvien värisävyjen 
nyansseja ja vaihtelua. Sisäänvedetty-
jen parvekkeiden taustaseinä on saatet-
tu käsitellä muusta julkisivusta poikkea-
vasti esimerkiksi vaalealla ja sileällä rap-
pauspinnalla. Joissakin taloissa parveke-

linjojen ja julkisivujen kolmiulotteista vai-
kutelmaa on haluttu korostaa käyttämällä 
parvekkeen taustaseinässä tai parveke-
kaiteiden markiisikankaissa tehosteväriä

Julkisivukorjauksen suunnittelu vaatii 
aina aikakauteen ja sen rakennustekniik-
kaan hyvin perehtynyttä asiantuntijaa. 
Korjauksissa otetaan huomioon 1950-lu-
vun julkisivun ominaispiirteet värit, pin-
tamateriaalit ja niiden käsittelytapa. Jul-
kisivujen korjaukset ja mahdolliset pa-
lauttavat muutostyöt perustuvat kunkin 
kohteen yksilöllisiin ominaisuuksiin se-
kä kohteessa aikaisemmin tehtyihin kor-
jauksiin. 

Julkisivupinta suojaa seinärakennetta 
vaurioitumiselta, joten pintoja tulee huol-
taa säännöllisesti. Suurin osa 1950-luvun 
rapatuista julkisivupinnoista on roiskera-
pattu. Roiskerappauksessa pintalaas-
tiin on sekoitettu karkeampaa kiviaines-
ta. Näin tehty karkea ja rosoinen pinta 
on periaatteessa hyvin kestävä. Toisaal-

Rapatun julkisivun jäsentelyä Maunulassa. Erityispiir-
teenä tuuletusparvekkeen punainen ohut pinnakaide-
levy sekä valkoiset ikkunanpuitteet.

Muurimaista seinäpintaa jäsentää tasarytminen ikku-
na-aukotus. Julkisivun väritys ajalle tyypillinen heleän 
lehmuksen vihreä.

Julkisivusta ulostyöntyvät parvekekaidelevyt ja voi-
makkailla väreillä maalatut parvekkeiden takaseinät 
muodostavat julkisivuihin kolmiulotteisen aiheen. 
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Korjaustapaohje – R
akennukset

OHJEET 

Asemakaavan mukaan:

• Energian säästäminen on eri järjestelmien ja toimen-
piteiden muodostama kokonaisuus eikä ulkoseinien li-
sälämmöneristäminen ole suositeltava/hyväksyttävissä 
oleva toimenpide suojelurakennuksissa.

• Julkisivujen alkuperäinen jäsentelyperiaate, materiaalit, 
pintarakenne, yksityiskohdat sekä alkuperäiset väriken-
tät ja -sävyt säilytetään ja /tai palautetaan korjaustöissä. 
Muuttuneet julkisivun osat ja väritys pyritään palautta-
maan alkuperäisen julkisivun mukaisiksi.

• Rappauspintojen korjauksessa ensisijaista on paikkaus. 
Koko pinnan uusimista harkitaan vasta laajojen vaurioi-
den yhteydessä. Olennaista on vaurioiden syyn selvittä-
minen.

• Vanhat käsintehdyt roiskerappaukset tulee korjata kä-
sintehtynä roiskerappauksena. Muuttuneen työteknii-

kan myötä perinteisen rappausjäljen tuottamisen tärke-
yttä ei voi korostaa liikaa.

• Ikkunoiden, sokkeleiden, räystäiden ja parvekkeiden 
paikka säilytetään suhteessa julkisivupintaan. Raken-
nusosien liittymät ratkaistaan siten, ettei julkisivuihin tu-
le niihin ennestään kuulumattomia peitelistoja. 

• Jokaiselle aikakaudelle on olemassa sille ajalle tyypilli-
set väriyhdistelmät ja värisävyt. Maunulan rakennuksille 
ja alueille paikoin ominaista omintakeiset ja vahvat värit 
ja väriyhdistelmät ovat tärkeä osa rakennusten kulttuu-
rihistoriallista arvoa. Onnistunut ja aikakauden värimaa-
ilman sopiva värisävyn valinta vaatii suurta tarkkuut-
ta ja ammattitaitoa. Alkuperäiset 1950-luvun värisävyt 
ja -pigmentit tulee selvittää väreihin perehtyneen asian-
tuntijan avulla.

ta pintojen paikallista vaurioitumista ei 
tule pitää merkkinä rakenteen vioista tai 
sen huonoudesta. Perinteiselle julkisivul-
le on tyypillistä, että rakenteen uloin pin-
ta on toiminut korjauskelpoisena pusku-
rikerroksena sään altistuksia vastaan. Hy-
vin tehty rappauspinta ikääntyy kauniisti 
eikä patinaa tule mieltää vaurioitumisek-
si tai esteettiseksi haitaksi. Likaantunut ja 
epätasaisesti patinoitunut pinta voidaan 

myös pestä uusintamaalauksen sijasta. 
Vaurioitumisen ehkäisemiseksi pesu teh-
dään pienellä paineella käyttäen veden ja 
kalkkikivirouheen sekoitusta. 

Rapattujen julkisivujen maalaukses-
sa käytetään kalkkimaalia, jota käytettiin 
vielä 1950-luvulla yleisesti rappauspin-
nan maalauksessa. Sitä kannattaa suo-
sia edelleen teknisesti parhaiten toimiva-
na ja kestävänä ratkaisuna. Kun rappa-

usta huoltomaalataan kalkkimaalilla ja al-
kaviin vaurioihin puututaan ajoissa, siir-
tyy rappauksen uusimistarve tulevaisuu-
teen. Alkuperäisen maalin laatu ja muut 
korjaukseen vaikuttavat tekijät tulee en-
nen korjausta aina huolellisesti selvittää. 
1950-luvulla alkoi olla saatavilla myös 
muovimaaleja, mikä tulee ottaa huomi-
oon julkisivun korjaustavasta ja maalin 
laadusta päätettäessä.

Rakennusten sisääntulo erottuu koko julkisivun kor-
kuisella tiilimuuratulla syvennyksellä.

Sisäänvedetty olohuoneen ikkuna yhdessä ulokepar-
vekkeen kanssa avaa asunnosta näkymän kahteen 
suuntaan.
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Erilaisia rappauksella aikaansaatuja pintakäsittelyjä ja 
struktuureja Maunulassa.

Sahanmäen punaisella tehostevärillä maalattu rivita-
lon räystään alalaudoitus.

Oikean värisävyn testausta rappauspinnassa.Testatta-
van pinnan tulee olla riittävän laaja.

Rapatut pinnat korjataan  ensisijaisesti 
paikaten. Paikkauskorjauksessa uudel-
leen rapattavaa alaa voidaan laajentaa 
järkeväksi rakennusosien ja julkisivujä-
sentelyn rajaamaksi vyöhykkeeksi, jot-
ta paikkaus ei erotu häiritsevästi muus-
ta pinnasta. Hengittävällä kalkkimaalil-
la maalatun rappauksen korjaus on mel-
ko helppoa. Rappaus korjataan alkupe-
räistä vastaavalla laastilla ja pinta maa-
lataan kalkkimaalilla. Tätä varten teh-
dään laastianalyysi ja määritetään hiekan 
raekoko. Samalla selvitetään pinnan vä-
risävy. On tärkeää pyrkiä saavuttamaan 
rappauslaastille koostumus, joka vastaa 
imukyvyltään vanhaa laastia. Kun paik-
kaus reagoi kosteusoloihin mahdollisim-
man samalla tavalla kuin muu seinäpin-
ta, se myös erottuu vanhasta pinnasta 
 vähemmän. 

Rappaus uusitaan alkuperäisin työ-
menetelmin. Jos rappaus joudutaan uu-
simaan kokonaan, kannattaa vanhaa 
rappausta jättää riittävästi jäljelle sellai-
seen paikkaan, joka ei näy häiritsevästi, 
esimerkiksi parvekkeiden alle. Tästä on 
apua myöhemmin, kun halutaan saada 
selville alkuperäisen rappauksen koostu-
mus ja tekotapa. Tämä on erityisen tär-
keää, jos uusintarappauksessa jostain 
syystä epäonnistutaan jäljittelemään al-
kuperäistä rappausta. Rappaustöissä tu-
lee käyttää kokeneita rappareita, joilla on 
hyvä tuntuma erilaisiin laastityyppeihin 

ja rappaustapoihin. Julkisivun eri osille 
ominainen rappauksen pintakäsittely tai 
pintakuvio (tekstuuri) tulee säilyttää. 

Julkisivujen vauriokartoituksessa kiin-
nitetään huomiota vaurion syntymeka-
nismiin. Julkisivujen paikallisiin vesivauri-
oihin voivat olla syynä esimerkiksi rikkou-
tuneet vesipellit, räystäskourut ja rännit. 
Julkisivuvaurioita voi syntyä myös vir-
heellisesti tehtyjen julkisivun korjaustöi-
den seurauksena, jos veden johtamiseen 
ei ole osattu kiinnittää huomiota raken-
teiden suunnittelussa tai yksityiskohtien 
toteutus on ollut huolimatonta. Ikkunan 
karmien, parvekerakenteiden ja sisään-
käyntikatosten liittymäkohdat seinään 
ovat tyypillisiä paikallisten vauriokohtien 
aiheuttajia. Väärin valittu, liian tiivis maa-
lilaatu voi tuhota rappauksen nopeasti ja 
kauttaaltaan. Rappaukseen johtuu vettä 
ulkoapäin hienoisista halkeamista ja si-
säilmasta seinän läpi siirtyvänä kosteu-
tena. Jos maali muodostaa rappauksen 
pinnalle tiiviin kalvon, toisin kuin perin-
teinen kalkkimaali, kosteus ei pääse haih-
tumaan pois. Jatkuvasti kosteana pysy-
vä seinä on altis rapautumaan esimerkik-
si jäätymisen seurauksena. Joskus rap-
pauspintaan syntyy ns. kopoja alueita 
, kun rappaus on irronnut alustastaan. 
Laajat irtonaiset kohdat etenkin silloin, 
kun pinta on halkeilut, vaativat paikkauk-
sen. Voimakkaat sääolosuhteiden vaihte-
lut pahentavat ongelmaa.
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Punainen pystysauma ja vaalea viistottu vaakasauma korostavat tiili-
pinnan vaakasuuntaisuutta. Rakennuksille vahvasti luonnetta antava 
muurattu julkisivu. Maunulan Kansanasunnot Oy

Osa Koivikkotie 12:n julkisivuelementtiä. Korjauksessa vaalittaviin te-
kijöihin kuuluvat elementtijako sekä  rappauspinnan hienostunut vii-
vakuviointi.

Muuraamalla tehtyjen julkisivujen 
vauriokohdat ovat yleensä paikallisia ja 
korjattavissa paikaten. Tiilijulkisivuissa 
olennaista on tiilien polttoaste, tasalaa-
tuisuus tai kirjavuus muuripinnassa, sau-
mauksen väri, paksuus ja muoto sekä 
laastin koostumus, mikä tulee ottaa huo-
mioon korjaustöitä suunniteltaessa. Tii-
lien poltossa syntyneet epätasaisuudet 
tai rosoisuus esimerkiksi tiilien värityk-
sessä tai tekstuurissa eivät ole virheitä, 
vaan tiilijulkisivuun kuuluvia asioita, jotka 
omalla tavallaan kertovat ajasta ja yksilöl-
lisestä käsityön jäljestä. Tiilijulkisivun kor-
jauksessa kiinnitetään erityistä huomio-
ta laastisaumojen tiiveyteen ja muuripin-
taan rajoittuvien rakennusosien liitoskoh-
tien ja suojapellitysten viimeistelyyn. Li-
kaantunut tiilipintaa voidaan pestä, mut-
ta samalla on varottava, ettei tiilijulkisi-
vujen patinaa hävitetä tai pinnan raken-
netta vaurioiteta liian voimakkaalla pai-
nepesulla.

Joissakin Maunulan julkisivuissa on 
betonilaattakenttiä sekä betoniele-
mentteihin perustuvia julkisivuja tai 
julkisivun osia. Ne edustavat aikakau-
tensa kokeilevia ratkaisuja, joiden säilyt-
täminen on arvokasta jo sinänsä. Kor-
jaustoimenpiteet ja -ratkaisut räätälöi-
dään kunkin julkisivun erityispiirteiden ja 
kunnon mukaan. 

Puhdasta sandwich-rakennetta, jos-
sa sekä ulko- että sisäkuori ovat betonia, 
esiintyy Maunulassa vain muutamas-
sa kohteessa. Yleinen korjaustapa sand-
wich- rakenteille on nk. lämpörappaus, 
joka tehdään yleensä vaurioituneen ulko-
kuoren päälle. Rakenteen avulla voidaan 
parantaa rakennuksen lämmöneristystä. 
Lämmöneristyksen lisäämisen ongelma-
na on kuitenkin julkisivun kasvaminen 
ulospäin. Tämä voidaan korjata aino-
astaan siirtämällä ikkunalinjaa ulospäin 
niin, että ikkunoiden asema suhteessa 
julkisivupintaan säilyy alkuperäisen kal-
taisena. Ulkonäköongelmien lisäksi läm-
pörappauspinta ei ole kovin kestävä: se 
on altis likaantumiselle sekä kolhuille ja 
naarmuille. 

Arkkitehtonisesti erityisen vaativa kor-
jauskohde tulee olemaan Koivikkotie 12-
14:n julkisivujen korjaaminen. Korjausrat-
kaisun tulee perustua alkuperäisen kal-
taiseen elementtijulkisivuun alkuperäiset 
yksityiskohdat, rappauspinnan kuviointi, 
mittamaailma ja elementtijako säilyttäen. 
Julkisivujen levytys ei tule Maunulassa ky-
seeseen missään kohteessa. 

Rapattujen julkisivupintojen väritys 
on 1950-luvulla ollut luonnon- ja maanlä-
heistä pehmein ja hillityin värisävyin. Tyy-
pillisiä ovat olleet erilaiset taitetun valkoi-
sen, keltaisen, beigen ja ruskean sekä 
vihreän sävyt. Huomattavan poikkeavia 
tai tummia sävyjä, kuten tiilenpunaista tai 
sinistä, on käytetty vain pienialaisina te-
hosteina esimerkiksi parvekkeiden taus-
taseinissä. Julkisivujen värikentät, räys-
täiden alustan korostaminen värin avulla 
ym. ovat tärkeä osa arkkitehtuuria. Niil-
lä on korostettu ja tuotu esiin seinäpin-
nan jäsentelyä ja korostettu arkkitehtuu-
ria, jolloin oikean värisävyn valinta pienis-
säkin osa-alueissa ja rajauksissa on yh-
tä olennaista kuin laajoissa pinnoissakin. 

Julkisivuun liittyvien rakenteiden, ku-
ten ikkunoiden, parvekkeiden, katosten, 
räystäiden alusten ja vesikaton värisävyt 
ovat erottamaton osa julkisivun värimaa-
ilmaa ja arkkitehtuuria. Jos rakennuksen 
väritystä on aikojen kuluessa muutettu, 
voidaan alkuperäisiä värisävyjä palauttaa 
tekemällä nk. pintakerrostutkimus raken-
teesta ja siihen pohjautuva värianalyysi. 

Monestakaan syystä ei voida palata 
aina täsmälleen alkuperäisiin värisävyi-
hin. Alkuperäiset pigmentit ovat saatta-
neet muuttua ajan saatossa, niitä ei löy-
dy tai rakennuksesta saattaa löytyä usei-
ta eri värikerrostumia. Rakennuksen so-
pivan värisävyn määrittely edellyttää 
yleensä asiantuntijan, kuten konservaat-
torin paikan päällä suorittamaa tutkimus-
ta ja arviointia.
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Alkuperäinen ulko-ovi vetimineen, he-
loineen ym. yksityiskohtineen on arvo-
kas, säilytettävä osa vanhaa julkisivua. 
Maunulan taloissa on yleensä jäljellä 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
1950-luvun alkuperäiset ulko-ovet. Tyy-
piltään ulko-ovet ovat lakattuja puulasio-
via. Kun ovet ovat katoksen alla suojas-
sa, on ikkunat voitu kiinnittää puisella la-
situslistalla. Joihinkin ulko-oviin on asen-
nettu myöhemmin lämpölasielementti si-
säpuolisine listoituksineen. 

Sisäänkäyntiin liittyvä betonilippa voi 
olla suora yksinkertainen lippa tai perin-
teisen harjakaton muotoinen. Betonin 
pinta on sileä, siinä voi olla uritusta tai 
siinä voi näkyä muottilaudoituksen ku-
vio.  Sisäänkäynnille ominaisiin, säilyttä-
misen arvoisiin yksityiskohtiin kuuluvat 

myös oven alkuperäiset pidikkeet, kyn-
nysraudat, 1950-luvun ovien helotus ja 
alapellitys, erilaiset oviritilät ja säilyneet 
1950-luvun valaisimet. Kellarien ja auto-
tallien ja parvekkeiden ovina ovat usein 
peittomaalatut puiset paneeliovet.

Käytännössä yleensä vain osa ulko-
ovista on korjauskelvottomia. Vain kor-
jauskelvottomat uusitaan ja loput korja-
taan. Näin menetellen lopputulos on on-
nistunut ja autenttisempi kuin jos kaikki 
ulko-ovet uusittaisiin kerralla. Ulko-ovien 
kunto ja toimivuus selvitetään jo hanke-
suunnitelmavaiheessa ovikohtaisesti. 

Sisäänkäyntien yhteydessä olevien 
betonikatosten ja -lippojen kunnossa-
pidossa on otettava huomioon betonin 
karbonatisoituminen, joka on nopeam-
paa sateelta suojatuissa rakenteen osis-

sa. On huomattava, että vauriokohtien 
korjaustoimenpiteeksi ei käy pellittämi-
nen, levyttäminen tms. rakenteen peittä-
minen. Suojattuna rakenteen rapautumi-
nen vain kiihtyy eikä piilossa olevan ra-
kenteen kuntoa pääse seuraamaan. 

Porrashuoneiden alaovien uusia luk-
kojen ja kulunvalvontaa helpottavia ovi-
puhelimien mallien valinnassa ja sijoituk-
sessa tulee kiinnittää huomiota niiden is-
tumiseen alkuperäiseen kokonaisuuteen. 
Alkuperäiseen valaisinratkaisuun saattaa 
liittyä yksityiskohtia, kuten lampun pääl-
linen lippa, jotka kannattaa ehdottomas-
ti säilyttää tärkeänä 1950-luvun ympäris-
töön kuuluvana yksityiskohtana. Ylipään-
sä vanhat valaisimet - siellä missä niitä 
on säilynyt - kannattaa säilyttää.

Sisäänkäynnit ja ulko-ovet
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OHJEET 

• Alkuperäiset ulko-ovet säilytetään alkuperäisine yksityis-
kohtineen. Myös muut sisäänkäynnin säilyneet yksityis-
kohdat kuten sisäänkäynnin yhteydessä oleva metalli-
nen teräsputkikaide tai 1950-luvun valaisimet korjataan 
ja kunnostetaan. 

• Vain korjauskelvottomat ulko-ovet uusitaan. Uuden ul-
ko-oven malli, puitejako, materiaali, pintakäsittely sekä 
karmin, puitteiden ja listoitusten dimensiot säilytetään 
alkuperäisen mallin mukaisina.  

• Sisäänkäyntikatoksen pellitys pidetään kunnossa ja 

huolehditaan, ettei seinän ja pellityksen liittymäkohta ai-
heuta vesivaurioita julkisivuun. Pellityksiä korjattaessa 
on tärkeää säilyttää alkuperäiset mitat ennallaan. 

• Sisäänkäyntiin liittyvät pihajärjestelyt kunnostetaan. 
Maanpinnan korkoihin ja pihan pinnoitteisiin tulee kiin-
nittää huomiota niin, etteivät esimerkiksi alkuperäiset 
porraskivet ja -askelmat  jää asfaltin alle. Korjaustoimet 
eivät saa huonontaa sisäänkäynnin esteettömyyttä.

• Säännöllinen huolto ja kunnossapito pidentää rakennus-
osien elinkaarta.

Sisäänkäyntiä kattaa usein ulokkeellinen tai sisäänvedetty betonilippa, joka voi olla 
malliltaan suora tai perinteisen harjakaton muotoinen. Ulko-oven ikkuna myötäilee 
betonilipan muotoa. Kaiteena metalliputkikaide. 

Katoksen alle sijoitettu rakennuksen sisäänkäynti on kokonaan liuskekivetty . Por-
rashuoneeseen jatkuva punatiilinen julkisivupinta korostaa yhteyttä ulko- ja sisäti-
lan välillä. 

Sisäänkäynnit on järjestetty julkisivuun aina pareittain. Ulko-ovina ovat lakatut puu-
paneeliovet, joissa on kapeat vaakasuuntaiset tumman ruskeaksi maalatut yläikku-
nat. 
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Alkuperäinen ulosaukeava puuikkuna. Ikkunan ja seinäpinnan liittymäkohta.

Ikkunat

Ikkunoiden tyyppi ja sommittelu vaihte-
lee suuresti antaen kullekin talolle sille 
ominaisen, oman persoonallisen ilmeen. 
Tyypillinen 1950-luvun ikkuna on yksin-
kertainen suorakaiteen tai neliön muo-
toinen. Ikkunan toisessa sivussa saattaa 
olla kapea tuuletusikkuna tai ikkuna ol-
la kokonaan jaoton. Saman talon julki-
sivuissa voi esiintyä useampaa eri ikku-
natyyppiä ja -kokoa. Tällöin tietty ikkuna-
tyyppi vastaa tiettyä huonetilaa (makuu-
huone/olohuone/keittiö) modernin arkki-
tehtuurin periaatteiden mukaisesti. On 
myös pelkistettyjä, kokonaan yhden tai 
kahden ikkunatyypin varaan sommiteltu-
ja julkisivuja. Ikkunat voivat olla luonteel-
taan aukkoja muuripinnassa tai muodos-
taa julkisivuun yhtenäisen nauhan.  Julki-
sivun vaakasuuntaisuutta ja ikkunan nau-
hamaisuutta on usein saatettu korostaa 
ikkunoiden välissä olevin puupaneelein. 

Asuntojen sekundääristen tilojen ku-

ten kylpy- tai vaatehuoneiden pienet ik-
kunat samoin kuin porrashuoneiden ik-
kunat ovat usein säilyneet asuntojen ik-
kunoita paremmin.  Myös olohuoneen ik-
kunat, silloin kun ne ovat sisäänvedetyn 
parvekkeen suojassa, ovat usein muita 
ikkunoita paremmin säilyneet.

Porrashuoneiden ja kellaritilojen va-
loaukoissa on ollut lasitiiliosia. Tämä on 
tuonut julkisivuihin yhden tärkeän som-
mitteluaiheen. Lasitiilisten seinänosien 
purkaminen ja niiden korvaaminen taval-
lisilla avattavilla kehysikkunoilla on köyh-
dyttänyt julkisivuja samalla kun sisätilas-
sa on menetetty lasitiiliaukon tuoma peh-
meä valaistus. 

1950-luvun puuikkuna 
Maunulan 1950-luvun ikkunat ovat puit-
teiltaan huullettuja, kaksilasisia puuikku-
noita. Aikakaudella siirryttiin puiteraken-

teeltaan sisään - ulos -aukeavista ikku-
noista sisään - sisään -aukeaviin ikkunoi-
hin.  Lasi on kiinnitetty ulkopuitteeseen 
useimmiten kittaamalla ja sisäpuittee-
seen puisella lasilistalla. Joskus ulkopuit-
teen kittaus on tehty vain alareunaan ja 
muut reunat on listoitettu. 

1950-luvulla käytetty  puumateriaali 
oli tiheäsyistä ja huomattavasti kestä-
vämpää kuin nykyään saatava puutava-
ra. Harkittaessa ikkunoiden vaihtamista 
on syytä tarkkaan arvioida korjauksella 
saavutettavat edut ja lämpötaloudelliset 
vaikutukset pitkällä tähtäimellä ottamalla 
huomioon sekä uuden että vanhan ikku-
nan odotettavissa oleva elinkaari ja kun-
nostuskelpoisuus. Laadukkaasta puusta 
voitiin 1950-luvulla tehdä mitoiltaan ohut 
ja silti hyvin kestävä puite- ja karmiraken-
ne. Puuikkunassa saavutettiin suuriakin 
jännevälejä. Listojen muotoilu, lasin kiin-
nitys puitteeseen ja karmirakenteen liitty-
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minen seinään on vanhoissa ikkunoissa 
ratkaistu yksinkertaisen hienovaraisesti 
ja siististi. 1950-luvun ikkunoiden alku-
peräiset helat ovat nykyisiä markkinoilla 
olevia heloja sirompia. 

Nykyaikaiset valmisikkunat ovat näi-
hin verrattuna usein listoituksiltaan, mit-
tasuhteiltaan ja liittymäkohdiltaan köm-
pelöitä. Kielteisin vaikutus rakennusten 
ulkonäköön on puualumiini- sekä muo-
virakenteisilla ikkunoilla. Ne tuovat julki-
sivuun niille vieraan uuden materiaalin, 
suhdemaailman ja yksityiskohdat. Erilais-
ten listojen määrä on usein silmiinpistä-
vä verrattuna vanhoihin, yksinkertaisin 
detaljeihin toteutettuihin alkuperäisiin 
1950-luvun puuikkunoihin. Alumiinipin-

noilla ei myöskään saavuteta julkisivuissa 
ajan kulumisesta kertovaa kaunista pa-
tinaa. Jos alkuperäiset puuikkunat ovat 
säilyneet, on niiden kunnostaminen ai-
na ensisijainen lähtökohta. Säännöllinen 
huoltaminen sekä vaurioiden korjaami-
nen ajoissa pidentää ikkunoiden käyttö-
ikää. Tuleva asemakaava edellyttää, että 
uusien ikkunoiden materiaalina on puu.

Ikkunoiden värisävyt ja maalaus 
Maunulassa ikkunat ovat enimmäkseen 
ajalle tyypillisiä, valkoisiksi peittomaalat-
tuja puuikkunoita, mutta myös lakattu-
ja tammi- tai mäntypuitteita esiintyy ku-
ten Metsäpurontien varren myymälöiden 

ikkunoissa. Öljymaalein peittomaalattu-
jen ikkunoiden yleisin värisävy on taitet-
tu valkoinen, joka kestää ulkopuitteis-
sa tummaa väriä paremmin.  Koska öljy-
maalin sideaineena toimiva öljy on keller-
tävää, täysin puhdasta valkoista sävyä ei 
voida saavuttaa. Valkoisesta pigmentistä 
sekoitetun maalin värilämpötilaa on voi-
tu viilentää taittamalla seosta esimerkik-
si vihreällä tai sinisellä pigmentillä. Pienil-
läkin sävyeroilla on suuri merkitys koko 
julkisivun ilmeelle. Nykyaikaisilla maaleil-
la vitivalkoiseksi maalattu ikkuna vaikut-
taa suorastaan hyppäävän esille julkisivu-
pinnasta. Taitetut sävyt sen sijaan sointu-
vat hyvin rapattujen ja tiilipintaisten julki-
sivujen murrettuihin väreihin. Puitteet ja 

OHJEET 

Asemakaavan mukaan:

• Alkuperäiset 1950-puuikkunat säilytetään. Ainoastaan 
korjauskelvottomat ikkunat uusitaan. Ikkunan korjaus-
hankkeelle tulee hakea lupa rakennusvalvonnasta ja sa-
malla varmistaa ikkunan tekninen toimivuus. 

• Ikkunoiden kuntoa ylläpidetään säännöllisellä huolto-
maalauksella ja kittauksella. Ikkunan teknistä kuntoa ja 
toimivuutta seurataan säännöllisesti, jotta vauriot voi-
daan huomata ja korjata ajoissa. Ikkunarakenteesta riip-
pumatta ikkunat tulee tarkastaa vähintään 5 vuoden vä-
lein ja tiivisteet vaihtaa 5-10 vuoden välein. 

• Vanha puuikkuna voidaan lähes aina korjata. Vain vau-
rioituneet ikkunan osat on syytä vaihtaa. Koko ikkunaa 
on tarpeen vain harvoin uusia.

• Jos huonokuntoinen ikkuna on vaihdettava uuteen, uu-
si puuikkuna tulee tehdä vanhan ikkunan alkuperäisen 
mallin, mittasuhteiden, materiaalin, yksityiskohtien, lii-
tosdetaljien, pintakäsittelyn sekä värityksen mukaisesti. 
Ikkunoiden uusiminen voi edellyttää malli-ikkunan teke-
mistä rakennusluvan yhteydessä. Ikkunoita uusittaessa 
kannattaa tehdä malli-ikkuna. Malli-ikkunakatseluksessa 
todetaan ikkunan soveltuvuus kohteeseen. Suojelluissa 
rakennuksissa museoviranomainen tai rakennusvalvon-
taviranomainen toteaa soveltuvuuden.

• Ikkunan syvyyssuuntainen asema julkisivupintaan näh-
den säilytetään korjaus- ja muutostöissä ennallaan.

• Vanhan ikkunan toimivuutta ja tiiveyttä voidaan parantaa. 
Karmin ja seinän liitoksen mahdollisiin ilmanvuotoihin tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Huolellinen kunnostus 

parantaa ikkunarakenteen lämmön- ja ääneneristävyyttä, 
samalla vedontunne vähenee ja asumisviihtyvyys para-
nee. Lämmöneristävyyden parantamiseksi voidaan tutkia 
lisä- tai umpiolasin asentamista sisäpuitteeseen. 

• Ikkunakorjauksen yhteydessä on selvitettävä ikkunoi-
den tiivistämisen vaikutus ilmanvaihdon toimintaan. Jos 
asunnon korvausilman saanti on perustunut ikkunan 
kautta tulevaan ilmavirtaan, voi väärin toteutettu ikku-
nakorjaus olennaisesti heikentää sisäilman laatua. Kor-
jauksen yhteydessä parantunut lämpötalous on otettava 
huomioon rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi 
esimerkiksi pattereiden säädössä. Toimivan ilmanvaih-
tosuunnitelman pystyy laatimaan ainoastaan alan am-
mattilainen. 

• Korjaustoimenpiteet suunnitellaan aina asiantuntijan 
suorittaman kuntotutkimuksen perusteella. 

• Sahanmäen rivitalojen kellareiden myöhemmin muute-
tut ikkunat tulee palauttaa yhtenäiseen malliin ja suun-
nitelmaan perustuen. Entisten halkovarastojen luukku-
jen katteiksi asennetut pleksikuvut ja muut viritelmät ei-
vät sovi alueen kulttuurihistorialliseen arvoon. Luukku-
jen kattamistapa tulee yhtenäistää. Sopiva kattamistapa 
on esimerkiksi tasainen vaakasuora lasikate. 

• Sahanmäen rivitaloissa asemakaava sallii parvekkeen al-
la olevan syvennyksen muuttamisen lämpimäksi tilaksi. 
Muutospiirustusten tulee perustua arkkitehti Hilding Eke-
lundin suunnitelmien mukaiseen ratkaisuun.

Lisätietoa: 
Ikkunoiden korjaus. Korjauskortisto. Museovirasto 
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
Rakennusvalvontaviraston ikkunakorjausohjeet



42

Olohuoneen maisemaikkuna on uusittu 
tammipuittein ja alkuperäisen mallin 

mukaan tehdyin yksityiskohdin. Ikkunan 
dimensiot säilyivät alkuperäisen mukaisina. 

Korjauksessa ikkunan lämpötaloutta 
parannettiin lämpölasin avulla. 

Parvekkeenovi ja kukkalauta kunnostettiin. 
Esimerkki asemakaavan tavoitteiden 

mukaisista hyvistä korjausrakentamisen 
käytännöistä.  Arkkitehtitoimisto B.Erat/S.
Lönnqvist , Maunulan Kansanasunnot Oy, 

Vesakkotie. 

Liiketiloihin liittyvillä ulokkeilla ja suurilla 
näyteikkunoilla on luotu katutilaan harkittu 
arkkitehtoninen aihe. Lasi on kiinnitetty suoraan 
karmiin, jolla on saavutettu ikkunaan sirot ja 
ohuet dimensiot.

karmit on maalattu joskus tarkoituksella 
eri värillä. Ikkunan eri osien erilaisella vä-
rityksellä on tavoiteltu siroa vaikutelmaa. 
Kun esimerkiksi karmi on maalattu tum-
memmalla sävyllä kuin puitteet, karmi 
häipyy julkisivussa taustalle, jolloin vaa-
lea puite korostuu. Karmien ja puitteiden 
värityksen valinnalla on ollut tärkeä vai-
kutus koko arkkitehtuurin ilmeelle. 

Ikkunoiden kunnostuksessa otetaan 
huomioon paitsi tekninen toimivuus 
myös julkisivun ja sisätilojen kokonaisil-
me. Yksityiskohdilla on hämmästyttävän 
suuri merkitys. Niihin vaikuttavia seikko-
ja ovat ikkunoiden alkuperäinen mate-
riaali, asennustapa, karmi- ja puitejako, 
valoaukkojen sekä karmi- ja puiteraken-
teen mittasuhteet, liitokset, helotus, vä-
ritys sekä lasitustapa. Värityksen osal-
ta on syytä pitäytyä rakentamisajankoh-
dan alkuperäisissä sävyissä ja värityspe-
riaatteissa. Ne löytyvät tutkimalla ikku-
nan maalikerroksia, alkuperäisiä suunnit-

teluasiakirjoja tai valokuvia. Tutkittaessa 
maalikerrosten pigmenttejä kannattaa 
muistaa, että sävyt haalistuvat ja muut-
tuvat vuosien saatossa alkuperäisestä.

Tavanomaista huoltoa suurempien 
kunnostustöiden suunnitteluun ja suorit-
tamiseen on syytä valita vanhojen ikku-
noiden korjaamiseen perehtyneet tekijät, 
joilla on esittää referenssikohteita hyväs-
tä työn jäljestä. Ikkunoiden korjaukseen 
sovelletaan samaa periaatetta kuin ovien-
kin korjaukseen. Vain korjauskelvottomat 
ja elinkaarensa päähän tulleet ikkunat uu-
sitaan. Jos vain osa rakennuksen ikku-
noista, esimerkiksi eteläjulkisivun ikkunat, 
ovat korjauskelvottomia, uusitaan vain tä-
män julkisivun ikkunat. Kaikkia rakennuk-
sen ikkunoita ei ole tarpeen vaihtaa tai uu-
sia kerralla vaan hyväksytään, että samas-
sakin rakennuksessa voi ja saa olla eri ajal-
ta peräisin olevia ikkunoita. 

Alkuperäiset säilyneet 1950-luvun 
puuikkunat ovat nykyään niin arvokkaat, 

ettei niitä kannata uhrata taitamattomien 
tekijöiden tärveltäviksi. Osatakseen vaa-
tia kiinteistönsä arvon mukaista työsuo-
ritusta taloyhtiön on hyvä perehtyä van-
hojen ikkunoiden korjausperiaatteisiin. 
Neuvoja ja ohjeita voi kysyä kaupungin-
museon rakennuskonservaattorilta ja ra-
kennusvalvontavirastosta. Viime vuosi-
na esimerkiksi Sahanmäen rivitaloyhti-
öissä on pilottiprojektin omaisesti kun-
nostettu olemassa olevia, ytimeltään hy-
väkuntoisia säilyneitä 1950-luvun puuik-
kunoita. Samoin on uusittu ikkunapane-
lointeja alkuperäisin mitoin, siellä missä 
tarvetta on ollut. Myös petsilakkakäsitte-
lyjä on kokeiltu. Nämä jo toteutetut esi-
merkit ja niistä saadut hyvät kokemuk-
set toimivat mallina hyvistä käytännöis-
tä muissakin alueella ajankohtaisissa ik-
kunakorjauksissa.

Korjauksissa hävinneet alkuperäiset 
lasitiiliaukot on suositeltavaa tulevien 
korjausten yhteydessä palauttaa.
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Siro 1950-luvun puuikkuna. Ikkunan yläosaa peittää 
otsaseinämä.

Lakatut puunväriset puitteet ja harmaaksi maalatut karmit. Julkisivun tiilimuuraus 
jatkuu ikkunasyvennyksessä. 

: Ikkunakorjaus Rajametsäntiellä. Lämpölasin asentaminen sisäpuitteeseen. Esimerkki hyvistä käytännöistä.

Ikkunan smyygi ja sileän rappauksen liittyminen ympäröivän seinäpinnan 
karkeampaan roiskerappaukseen. 

Uusi alumiinipuuikkuna on yksityiskohdiltaan 
kömpelö.
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Nurkistaan pyöristetty pystyuritettu ohut parveke-
kaide, parvekkeen sivuilla markiisi.

Parvekkeen yksityiskohta. Umpinaista kaidelevyä 
jäsentää valkoinen pystypinnakaiteen osa, joka on 
alaosastaan taitettu. 

Parvekekaiteen suojana oleva sininen markiisikangas 
on tärkeä parvekejulkisivun yksityiskohta, joka 
korostaa kolmiulotteisuutta julkisivussa.

Parvekkeet

Alkuperäiset parvekeratkaisut materiaa-
leineen ja yksityiskohtineen ovat tärkeä 
osa Maunulan 1950-luvun arkkitehtuu-
ria. Parveketyypit vaihtelevat kokonaan 
tai osittain sisäänvedetyistä parvekkeista 
ulokelaatallisiin sekä ns. ranskalaisiin par-
vekkeisiin. Joskus parveke liittyy erkkeri-
ikkunaan. Erkkeri-ikkuna on mahdollista-
nut pienasunnoissakin vaihtelevat näky-
mät kahteen suuntaan. Sisäänvedetyssä 
parvekkeessa kaiteet voivat olla betoni-
elementtikaiteita kuten Maunulan Kansa-
nasunnot Oy:n rakennuksissa. Julkisivu-
pinnasta kokonaan tai osittain ulos tule-
vissa pienemmissä parvekkeissa on usein 
kevyempi metallirunkoinen, poimupelli-
tetty tai markiisikankaalla suojattu kaide. 
Puisista parvekekaiderakenteista on esi-
merkkinä Männikkötie 5:n n vaakasuun-
taiset, tummiksi käsitellyt puukaiteet. 

Ulokeparvekkeiden kaide-element-
ti muodostaa muuten sileään julkisi-
vuun artikuloidun, reliefimäisen julkisi-
vun osan. Myös parvekkeen takaseinää 
on saatettu korostaa muusta julkisivupin-

nasta poikkeavalla rappauspinnalla. Par-
vekkeen takaseinässä on saatettu käyt-
tää esimerkiksi tehosteväriä luomaan jul-
kisivuun kolmiulotteista vaikutelmaa. 

Parvekkeesta säilytetään ja kunnoste-
taan kaikki ne alkuperäisosat, jotka voi-
daan kunnostaa korjaamalla. Alkuperäi-
siä parvekeovia korjattaessa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin ulko-ovien ja ik-
kunoiden korjaamisessa. Vain korjaus-
kelvottomat ovet uusitaan. Moniin par-
vekkeisiin liittyy kiinteä osa kuten kukka-
laatikko- ja tuuletustelineet. Ne edusta-
vat aikansa suunnittelutapaa, jossa asu-
minen ja sen tarpeet pyrittiin ottamaan 
huomioon pienimpiä yksityiskohtia myö-
ten. Tämän tapaiset, rakennusten yksilöl-
liset piirteet ja yksityiskohdat on tärkeää 
pitää kunnossa ja säilyttää. 

Parvekkeiden kantavana rakentee-
na toimivat parvekelaatat ovat teräsbe-
tonia. Rakenteen ongelmana on betonin 
karbonatisoituminen. Laattojen betoni-
pinnat huoltomaalataan ja parvekkeiden 
kiinnitysteräkset tarkistetaan säännölli-
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Asemakaavan mukaan:

• Vanhan parvekkeen korjaaminen on aina ensisijaista. 
Parvekekorjauksessa säilytetään alkuperäisen parvek-
keen ulkonäkö, koko, materiaalit väreineen, mitat ja yk-
sityiskohdat, kuten pellitysten profilointi ja käsijohteet.

• Uusittava parveke tehdään alkuperäisen parvekkeen 
mallin mukaan yksityiskohtineen. Ainoa peruste poiketa 
alkuperäisistä yksityiskohdista ja mitoituksesta on sel-
vän rakenteellisen virheen korjaaminen tai turvallisuu-
den parantaminen, esimerkiksi   liian matalan tai kor-
keudeltaan nykyisten sääntöjen vastaisen kaiteen korot-
taminen. Ammattitaitoisella ja paneutuvalla suunnitte-
lulla nämä parannustoimenpiteet voidaan tehdä hieno-
varaisesti, vanhan parvekkeen ominaispiirteet ja luonne 
säilyttäen. Betonirakenteiden vaurioiden korjaamisessa 

kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että alkuperäisen 
betonilaatan mitat ja yksityiskohdat säilyvät. 

• Parvekkeiden uusiminen ja parvekemuutokset edellyttä-
vät rakennusluvan.  Mikäli parvekkeita uusitaan, usein 
saatetaan luvan yhteydessä edellyttää malliparvekkeen  
rakentamista. Mallikorjauksella varmistetaan, että uusit-
tava parveke on  hyväksyttävä ja kohteeseen soveltuva.

• Parveketta tulee huoltaa säännöllisesti vaurioiden eh-
käisemiseksi puhdistamalla se roskista, lumesta ja jääs-
tä. Erityisesti parvekkeen tehokkaasta vedenpoistosta 
pitää huolehtia. 

• Asemakaavan mukaan parvekelasitus on sallittu vain 
kokonaan sisäänvedetyissä parvekkeissa. 

sesti. Myös parvekkeen teräsosien maa-
lauksesta huolehditaan ruostumisen eh-
käisemiseksi. Ruostuvan teräksen liitty-
minen betoniin muodostaa vaurioitumi-
selle alttiin kohdan. Lattiapinnan jäätymi-
nen kiihdyttää betonin rapautumista. En-
naltaehkäisevät toimenpiteet ovat tärkei-
tä, koska rapautuneen laatan avaaminen, 
terästen uusiminen ja laatan uudelleen 
pinnoitus on kallista. 

Uusittava parvekelaatta tehdään tar-

kasti alkuperäisen mallin mukaiseksi. 
Parvekelaatan vedeneristyksen paranta-
minen tai laatan uusiminen ei saa oleel-
lisesti paksuntaa laattaa ja sen mittoja. 
Paksumpi laatta kuormittaa myös enem-
män seinä- ja välipohjarakennetta. 

Betonielementtikaiteissa on olennais-
ta säilyttää pintakäsittelyn karkeus, sileys 
tai kuviointi sekä kaiteelle ominainen au-
kotus suhteineen. Muottivalun jäljiltä ole-
vaa, maalaamatonta betonipintaa ei tu-

le peittomaalata tai muutenkaan peittää. 
Betonin lujuutta lisäävän käsittelyn tulee 
olla läpinäkyvä ja mahdollisimman ohut 
niin, että sillä ei hävitetä paljaalle betoni-
pinnalle ominaista struktuuria, esimerkik-
si alkuperäistä muottilaudoituksen jälkeä. 

Kaidelevyn poimupellin profiilin ja 
poimun etenemän ja syvyyden tulee ol-
la täsmälleen saman kuin vanhassa kai-
teessa. Alkuperäisen kaiteen materiaa-
lia ei saa vaihtaa. Pienikin muutos par-
vekelevyjen profiloinnissa antaa raken-
teesta heti alkuperäistä kömpelömmän 
vaikutelman. Alkuperäinen teräsputkikai-
de ja kaidelevy voidaan yleensä säilyttää, 
vaikka itse betonilaatta jouduttaisiin uusi-
maan. Mikäli vanha teräsputkikaide jou-
dutaan uusimaan, terästangoissa ja put-
kissa on syytä määrittää halkaisija ja tai-
vutussäteet ja suunnitella ne täsmälleen 
alkuperäisen kaiteen dimensioiden mu-
kaisiksi. Parvekkeiden markiisit puhdis-
tetaan ja tarvittaessa uusitaan.
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Vesikatto

Maunulan avoimessa kaupunkiraken-
teessa katoilla on tärkeä kaupunkikuval-
linen merkitys. Avoin korttelirakenne ko-
rostaa kattopintojen näkymistä eri suun-
nista. Maunulan kattomaisema on tähän 
asti säilynyt varsin eheänä ja harmonise-
na. Kattopintojen värityksessä ja pinnoit-
teissa ei ole räikeitä ylilyöntejä. Maunu-
lan talot ovat kattomuodoltaan yleensä 
harjakattoisia. Kiinnostava poikkeus on 
modernin asuinliikekerrostalon epäsym-
metrinen vihreäpeltinen harjakatto Met-
säpurontie 23:ssa sekä elokuvasalin kaa-
revamuotoinen peltikatto Metsäpurontie 
16:ssa. Kattojen väri vaihtelee pääsään-
töisesti punaisesta harmaaseen.

Rakennuksissa on ollut alun perin se-
kä pelti- että tiilikattoja. Joitakin tiilikattei-
ta on vaihdettu myöhemmin peltiin. Tä-
hän on voinut olla syynä katetiilien tuo-
tannon heikentyminen 1960 - 70-luvuilla 
tai materiaalin vaihdolla tavoiteltu huol-
tovapaus. Kattamistavalla on merkitystä 
koko rakennuksen ilmeen kannalta. Esi-
merkiksi Sahanmäen rivitaloissa on ol-
lut alun perin poltetuista savitiilistä teh-
ty katto. Nykyään rivitalojen vesikattojen 
katemateriaalina on harmaita tai tiilenpu-
naisia sementti- eli betonikattotiiliä. Tä-
mä katemateriaali ei ulkonäöltään vas-
taa alkuperäistä. Sahanmäen piste- ja la-
mellitaloissa on alun alkaenkin ollut pel-
tikatto.

Katolle ryhmitellyt peltiset piiput ja il-
mastointihormit jäsentävät kattopintaa. 
Hormit ovat usein melko korkeita, kos-
ka hormin korkeudella on merkitystä pai-
novoimaisen ilmastoinnin tehokkuudelle. 
Paikoin savupiiput nousevat julkisivua ja 
kattomaisemaa hallitseviksi veistokselli-
siksi elementeiksi kuten Sahanmäen rivi-
taloissa Pirttipolun varrella. Pitkien avoi-
mien räystäiden katteen aluslaudoitus ja 
kattotuolien päät ovat tärkeä julkisivujen 
rakennustaiteellinen yksityiskohta.  Mm. 
Koivikkotie 12:ssa on kauniisti veistetyt 
kattotuolit. Räystäiden alapinta saattaa 
olla maalattu julkisivusta poikkeavalla te-
hostevärillä kuten Sahanmäen rivitaloissa.

Maunulan rinnemaastoon rakennettu 
kattomaisema on herkkä pienillekin kat-
tomaiseman muutoksille ja kattomaise-
maan sijoitettaville uusille laitteille tai ra-
kenteille. Vesikattojen korjauksessa pä-
tee yleinen periaate, että korjataan vain 
kunnostuksen tarpeessa olevat kohdat. 
Korjauksen ja uusimisen lähtökohtina 
ovat kunkin katon ominaisuudet, muoto, 
toimintaperiaate, materiaalit, värit, yksi-
tyiskohdat ja tekotapa, jotka selvitetään 
ennen katon korjausta. Katon kateainet-
ta ja kattamistapaa ei tule ilman perustel-
tua syytä muuttaa. Jos kate on aikaisem-
pien korjaustöiden yhteydessä muutet-
tu, palautetaan alkuperäinen katemateri-
aali korjaustöiden yhteydessä. 

Korjaustyön suunnittelu kuuluu aika-
kauden erityispiirteet tuntevalle asiantun-
tijalle. Työn pätevä toteutus perustuu ai-
kakauden työtapojen tuntemiseen ja yksi-
tyiskohtien huolelliseen viimeistelyyn. Ka-
ton kunnostustarvetta arvioitaessa selvi-
tetään vauriot, niiden laajuus ja syyt. Ve-
sikaton kunto tarkistetaan ainakin kerran 
vuodessa ja katon alustan rakenteet vä-
hintään viiden vuoden välein. Ulkopuolel-
ta tarkistetaan kattopinnan lisäksi piippu-
jen ja hormien läpiviennit sekä suojapelli-
tykset, syöksytorvet ja kiinnitykset. 

Tukkeutuneet tai vuotavat räystäsko-
urut ja syöksytorvet vaurioittavat julkisi-
vupintaa sekä räystäslistaa ja alusraken-
teita. Yleisenä hoitotoimenpiteenä on pi-
tää katot ja vesikourut puhtaina roskas-
ta. Talvella tarkkaillaan kourujen ja syök-
sytorvien jäätymistä sekä lumikuorman 
paksuutta. Tarvittaessa tilataan lumenpu-
dotus. Katon alapinnalla on huolehditta-
va riittävästä tuuletuksesta, jotta sisäil-
man lämmin vesihöyry ei tiivisty katteen 
kylmään alapintaan. Jos asuinkerrosten 
yläpuolelle jää hyvin tuulettuva kylmä ul-
lakko, tämä ei yleensä ole ongelma. Jos 
asuintila ulottuu yläpohjaan, kuten Koi-
vikkotien alkupään rivitaloissa, tulee kat-
teen alapuolelle jättää riittävä tuuletusvä-
li. Tästä on huolehdittava erityisesti sil-
loin, kun ullakolle rakennetaan uusia läm-

pimiä tiloja tai kattorakenteeseen lisätään 
lämmöneristettä. Lisälämmöneristettä 
voidaan lisätä yläpohjaan vain nykyisen 
kattokoron puitteissa.

Ripustetut räystäskourut ja rännit teh-
dään sinkitystä pellistä alkuperäisten mu-
kaisiksi. Muoviset ja muovipinnoitetut 
tuotteet eivät sovellu Maunulaan. Piip-
pujen ym. läpivientien sekä kattoluuk-
kujen pellitys toteutetaan vanhan mallin 
mukaisesti huolehtimalla kuitenkin riit-
tävistä kallistuksista harjan puolella, et-
tei vettä pääse kulkeutumaan rakentei-
siin. Mahdolliset uudet läpiviennit toteu-
tetaan vanhan kattorakenteen ehdoil-
la Rakennustieto (RT)-kortin ohjeita so-
veltaen. Myös tiilikatoissa esiintyy pelli-
tyksiä mm. kattojen sisätaitteissa, piip-
pujen ym. läpivientien helmoissa ja lap-
peiden päädyissä. Vaatimukset kattotur-
vatuotteiden asentamisesta on otettava 
huomioon kattojen korjaustöiden yhte-
ydessä. Tikkaat, kattosillat ja luukut py-
ritään säilyttämään. Uusittaessa ne teh-
dään vanhan mallin mukaan ottaen kui-
tenkin viranomaismääräykset huomioon. 

Sahanmäen rivitaloissa on suositelta-
vaa palata alkuperäistä vastaavaan savi-
tiilikatteeseen. Uusien savitiilien saata-
vuus on nykyisin hyvä. Vaihtoehtoises-
ti voidaan hyödyntää sopivia purkutii-
liä. Betonitiilikate on oikea ratkaisu niis-
sä Maunulan taloissa, joissa sellainen 
on ollut jo alun perin. Tuote on massas-
ta muottivalulla valmistettu katetarvike. 
Väri on luonnostaan harmaa, mutta mui-
ta värejä on tehty maalamalla tai läpivär-
jätystä massasta. Betonikattotiiliä on val-
mistettu jo vuosisadan alusta lähtien, 
mutta ne yleistyivät ja saivat laajemman 
suosion juuri 1950-luvulla. Alunperin pel-
tikattoisissa rakennuksissa pelti on katol-
le luontevin katemateriaali.
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• Korjaamisen lähtökohtana on vesikaton alkuperäisen 
muodon ja koron, yksityiskohtien, pintamateriaalien ja 
värin säilyttäminen. Uusimistöiden yhteydessä vaihdet-
tu katemateriaali palautetaan.

• Korjauksen suunnittelu perustuu asiantuntevaan 
kuntotutkimukseen. Ensisijaisesti korjataan vain 
 kunnostuksen  tarpeessa olevat kohdat. Uusiminen t ulee 
kyseeseen vasta, kun rakenne on tullut elin kaarensa 
loppuun. 

• Katon säännöllinen puhtaanapito ja huolto ennalta-
ehkäisee korjaustarvetta.

• Aurinkopaneelien ja muiden teknisten laitteiden sijoitte-
lussa katolle tulee käyttää harkintaa ja niiden sijoittelun 
tulee olla suunnitelmallista ja kunkin rakennuksen omi-
naispiirteisiin harkiten sovitettua. Laitteiden sijoitteluun 
ja sopivuuteen ympäristöönsä ja kattomaisemaan ottaa 
kantaa rakennusvalvontavirasto. 

Lisätietoja:
Peltikaton korjaus. Korjauskortisto. Museovirasto
Peltikaton maalaus. Korjauskortisto. Museovirasto
Tiilikaton korjaus. Korjauskortisto. Museovirasto. 
RT-kortisto. Rakennustieto (www.rakennustieto.fi)
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Porrashuoneet

Maunulan asuinkerrostaloissa on enim-
mäkseen kahden syöksyn tai puolikaaren 
muotoiset porrashuoneet. Poikkeuksena 
ovat porrashuone, jossa on pitkä yhden 
syöksyn porras sekä Sahanmäen pisteta-
lojen yläikkunoiden kautta valaistut kes-
keisportaikot. Tilan ja portaikon muoto 
sekä valaistuksen luonne vaihtelevat ra-
kennustyypistä riippuen. Porrashuonee-
seen sijoitetut ikkunat tuovat luonnonva-
loa porrashuoneisiin. Joskus valoa por-
rashuoneeseen saadaan lasitiiliseinän 
läpi. Joidenkin porrashuoneiden yhtey-
dessä on tuuletusparvekkeet. 1950-lu-
vun porrashuoneiden tyypillisiä vaalitta-
via osia ovat mm. maalatut teräspinna-
kaiteet, mosaiikkibetoni-askelmat ja ta-
santeet sekä asuntojen alkuperäiset ul-
ko-ovet.  Kaiteissa on usein puinen, lakat-
tu tai maalattu käsijohde. Asuntojen ovet 
ovat puisia, lakattuja tai maalattuja laa-
kaovia. Asuntojen parvekkeenovi on esi-
merkiksi maalattu puupaneeliovi. 

Porraskäytävän värityksessä on saa-
tettu käyttää tehostevärejä. Esimerkiksi 
Vesakotie 2–6:n porrashuoneiden tausta-
seinissä on vahvoja Revellin arkkitehtuu-
rille tunnusomaisia tehosteväripintoja, 

jotka palautettiin peruskorjauksen yhtey-
dessä. Kullekin porrashuoneelle ominai-
set värisävyt eivät ole pelkästään muoti- 
tai makukysymys, vaan tärkeä osa sisäti-
lan alkuperäistä arkkitehtuuria. Sen vuok-
si alkuperäisiä värisävyjä ei tulisi mielival-
taisesti muuttaa. Jos alkuperäiset värisä-
vyt ovat hävinneet tai niitä on muutet-
tu, niitä voidaan palauttaa. Alkuperäinen 
värisävyn määritys ja porrashuoneen 
värisuunnitelman laatiminen edellyttää 
yleensä asiantuntijan, värikonservaatto-
rin tekemää pintakerrostutkimusta. Myös 
kaupunginmuseon rakennuskonservaat-
tori auttaa värisävyjen määrittelyyn liitty-
vissä kysymyksissä.  

Taloteknisillä korjauksilla on yleensä 
vaikutusta myös porrashuoneisiin, sil-
lä uusien nousujen ja vetojen reitit pitää 
löytää asunnosta toiseen. Koska jokainen 
porrashuone ja rakennus on erilainen, 
ratkaisut haetaan kunkin porrashuoneen 
ominaispiirteisiin sovittaen. Vedot pyri-
tään ensisijaisesti sijoittamaan olemassa 
oleviin hormikanaviin/tms. tiloihin. Täl-
löin vältytään näkyviltä, porrashuonet-
ta rumentavilta koteloinneilta porrashuo-
neen puolella. Kotelointi tulee kyseeseen 

vain, kun tilaa hormivaihtoehdolle ei löy-
dy. Putkiremontissa hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi on tärkeää tehdä porras-
huoneen putkivedoista erillinen suunni-
telma, jossa em. kulttuurihistorialliset nä-
kökohdat on otettu huomioon. 

Maunulan asuinkerrostaloihin ei ole 
alun perin muutamaa taloa lukuun otta-
matta rakennettu hissejä. Jälkiasennus-
hissi voidaan rakentaa porrashuonetilaan 
tai asuntovyöhykkeelle. Eri ratkaisuvaih-
toehdoista on syytä neuvotella jo hank-
keen alkuvaiheessa rakennusvalvonta-
viranomaisen kanssa. Rakennusrungon 
ulkopuoliset hissit eivät sovellu Maunu-
lan 1950-luvun asuintalojen vähäeleiseen 
arkkitehtuuriin. Asemakaava ei mahdol-
lista ulokkeiden rakentamista rakennus-
ten rungon ulkopuolelle. 

Maunulassa on käytännössä mahdo-
tonta saavuttaa täydellistä esteettömyyt-
tä. Sisäänkäynteihin on usein pihoilta 
muutaman askelman nousu. Porrashuo-
neessa saattaa lisäksi olla muutaman por-
taan tai puolen kerroksen nousu mahdol-
liselle hissitasanteelle. Tiukasti mitoite-
tuista pienasunnoista on vaikea tai usein 
mahdotonta rakentaa täysin esteettömiä. 

Sahanmäen pistetalojen keskeisportaikon porras kier-
tyy valoaukon ympärille kohti kattovaloa ja terasseja. 
Rakennustaiteellisesti arvokas porrashuone on suojel-
tu tulevassa asemakaavassa.
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OHJEET 

Asemakaavan mukaan:

• Porrashuoneet alkuperäisine tilamuotoineen, materi-
aaleineen, yksityiskohtineen ja värisävyineen ovat osa 
Maunulan vaalittavaa arjen rakennusperintöä. Porras-
huoneet kunnostetaan, alkuperäiset kaiteet, portaat, va-
laisimet sekä asuntojen ja tuuletusparvekkeiden ovet, 
ikkunat, lasitiiliaukot ym. muut säilyneet alkuperäisosat 
säilyttäen.

• Porrashuoneiden alkuperäiset värisävyt ja väritysperiaa-
te säilytetään. Jos väritystä on myöhemmin muutettu, 

se palautetaan alkuperäisen mukaiseksi.
• Hissi voidaan rakentaa vain rungon sisäpuolelle. Tila jäl-

kiasennushissille etsitään porrashuoneista tai asunto-
vyöhykkeeltä.

• Uudet johdot sijoitetaan ensisijaisesti olemassa oleviin 
hormikanaviin. 

• Porrashuoneiden alkuperäiset lakatut, vaneripintaiset tai 
maalatut asuntojen laakaovet yksityiskohtineen kunnos-
tetaan osana rakennusten 1950-luvun tunnelmaa.

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin hissiprojekti (www.hel.fi/hissiprojekti)
Esteettömyystietoa: www.esteeton.fi

Uuden hissin rakentaminen 
porrassyöksyjen väliin 

Muutamaan Maunulan kerrostaloon 
on sovitettu kapea jälkiasennushissi kak-
sivartisen portaan syöksyjen väliin. Mi-
toitukseltaan riittävän leveässä porras-
huoneessa tämä on mahdollista, esi-
merkiksi jos porrassyöksyjen välissä 
on valoaukko. Hissin kuilu vaatii vähin-
tään 1000 × 1450 mm tilan ja  kaitahissi 
1000 × 2150 mm. Tila hissikuilulle voi-
daan leikata porrassyöksystä ja -tasan-
teesta. Portaiden leveydeksi tulee jäädä 
900 mm tai vähintään 800 mm, joka on 
pelastuslaitoksen edellyttämä ehdoton 
minimi. Hissin rakentamisen seuraukse-
na portaikko kuitenkin kapenee ja por-
rashuone muuttuu pimeämmäksi ja ah-
taammaksi. Useissa porrashuoneissa mi-
toitus on niin niukka tai tilaratkaisu sellai-

nen, ettei hissin sovittaminen porrashuo-
neeseen onnistu. Esimerkiksi 1950-lu-
vun aravanormien mukaan mitoitettuun 
puolikaaren muotoiseen portaaseen on 
mahdotonta sijoittaa hissikuilua. Myös-
kään Sahanmäen pistetalojen spiraali-
maisesti nousevaan keskeisportaikkoon 
ei ole mahdollista sijoittaa hissiä, koska 
jokainen asunto sijaitsee omalla neljäs-
osa-porrastasanteellaan

Jälkiasennushissien tulisi olla ulkonä-
öltään keveitä ja hissikorin teräsverkkoa 
tai viilua. Vaikka hissikorin läpinäkyvyys 
parantaa porrashuoneen tilavaikutelmaa, 
lasi ei ole suositeltava materiaali tämän 
aikakauden taloissa. Vaikka lasi materiaa-
lina on läpinäkyvää, se on kuitenkin vie-
ras ja kova materiaali 1950-luvun porras-
huoneen yhteydessä.   

Tilan ottaminen uudelle hissille 
asuntovyöhykkeeltä 

Tyypillisen maunulalaisen asuintalon 
porrastasanteelta on käynti kahteen läpi-
talon huoneistoon sekä näiden välissä si-
jaitsevaan pienempään asuntoon (yksiö). 
Useat pienasunnot ovat Maunulassa niin 
tehokkaiksi ja mitoitukseltaan tiukoik-
si suunniteltuja, että tilaa hissille ei ole. 
Pienten asuntojen pirstominen on muu-
tenkin kyseenalaista. Jos varaus hissil-
le joudutaan lohkaisemaan pienimmäs-
tä asunnosta, järkevin ratkaisu saattaa ol-
la liittää se osaksi viereisiä huoneistoja. 
Asunto-osakeyhtiötaloissa ratkaisu edel-
lyttää kuitenkin monimutkaisia omistus- 
ja korvausjärjestelyjä. Vuokrataloyhtiöis-
sä ratkaisumalli on helpompi toteuttaa.

Peruskorjauksen yhteydessä 
palautetut porrashuoneiden 

1950-luvun tehostevärit 
Vesakkotiellä. Maunulan 

Kansanasunnot Oy
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1950-luvun asuunsa korjattu keittiö Vesakkotiellä. 
Keittiön työskentelytilan edessä on iso maisemaan 
avautuva ikkuna. Alkuperäiset komerot ja kaapistot 
on säilytetty peruskorjauksessa osana asuntojen 
tunnelmaa. Maunulan Kansanasunnot Oy. 
Arkkitehtitoimisto B.Erat  /S.Lönnqvist.

Asuntojen sisätilat

Asukkaat voivat omilla valinnoillaan edis-
tää asuntojensa 1950-lukulaisten omi-
naispiirteiden ja tunnelman säilymis-
tä. 1950-luvulla asuntojen suunnittelus-
sa pyrittiin tilojen tarkoituksenmukai-
suuteen ja toimivuuteen. Nykyaikainen 
keittiö, wc- ja kylpyhuone varusteineen 
merkitsivät aikanaan ennen kokematon-
ta mukavuutta.  Maunulan asunnot ovat 
esimerkki 1950-luvun edistyksellisestä, 
tiukasti mitoitetusta asuntosuunnittelus-
ta taitavine tila- ja pohjaratkaisuineen. 

Maunulan Kansanasuntojen alkupe-
räiseen suunnitteluideaan kuului asunto-
jen tilojen joustavuus. Asunnot on suun-
niteltu muunneltavan pohjakaavan peri-
aatteella. Tilat ovat rationaalisesti suun-
niteltuja: asuinhuoneet ovat yleensä pit-
känomaisia, usein jaettavissa liukuovel-
la kahdeksi pienemmäksi tilaksi. Asuin-

tilaa on voitu jakaa ja muunnella myös 
pyörillä kulkevien liikuteltavien irtokome-
roiden avulla. Asunnoissa on tai on ol-
lut myös monia korkeatasoisia ja huolel-
la suunniteltuja yksityiskohtia kuten tum-
maa jalopuuta olevat kukkalaudat, suo-
raan karmiin kiinnitetyt isot olohuoneen 
ikkunat, jalopuusta tehdyt lakatut parve-
keovet jne. Joissakin taloissa (Männikkö-
tie 5, Koivikkotien 12 ja 14) asuinhuonei-
den laipio noudattaa yläkerroksessa vesi-
katon muotoa.  

Tilajärjestelyn ohella Maunulan 
1950-luvun asuntojen rakennustaiteelli-
sesti merkittäviä piirteitä voivat olla säily-
neet alkuperäiset keittiön kaapistot, upo-
tetut komerot, asuntojen sisäovet, ikku-
nalaudat ja ym. kiinteä kalustus sekä al-
kuperäiset värit ja pintamateriaalit, jotka 
ovat tärkeitä asuntojen tunnelman ja tila-

vaikutelman kannalta. Keittiökalusteiden 
vetolaatikostot, kuivatavarakaapit, ruo-
kailuvälinelokerot ym. asuntoihin kuulu-
vat yksityiskohdat osoittavat tarkoituk-
senmukaisuuteen pyrkivää suunnittelu-
ideologiaa kuten asunnot kokonaisuu-
dessaankin. Joissakin 1950-luvun talois-
sa on seinään upotettu, tuuletusputkel-
la varustettu kiinteä kylmäkomero. Näille 
voi ekologisen ajattelun lisääntyessä ol-
la uudestaan käyttöä. Värityksen osalta 
sisätiloissa suosittiin vaaleita värisävyjä, 
kuten luonnonvalkeaa, harmaata, vaale-
an vihreää ja sinistä, sekä lakattua puu-
pintaa. Joissakin asunnoissa, kuten Mau-
nulan Sahanmäen rivitaloissa, on käytet-
ty tehostevärejä, punaista, keltaista, tur-
koosia ja sinisen harmaata - jäsentämäs-
sä tilaa ja luomassa tilan tuntua.
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Detaljeja

Alkuperäisiä umpipuisia 
keittiön kaapiston sisäovia 
alkuperäisine detaljeineen. 

Kaunis ja hyväkuntoinen keittiönkaapisto odottamassa 
poissiirtämistä taloyhtiön linjasaneerauksen ja keittiön 
linjasanerauksen yhteydessä – sisätilojen nopeasti 
katoavaa kulttuuriperintöä. 

Alkuperäinen kylpyhuoneen klinkkerilattia ja kylpy-
huoneen kynnys messinkilistoineen luovat ajalle omi-
naista tunnelmaa. 

SUOSITUKSIa aSUnTOJEn SISäTILOISTa

• Asunnon alkuperäistä huonejakoa ja tilaratkaisua kan-
nattaa kunnioittaa ja niiden muutoksiin suhtautua harki-
ten. Asuntojen alkuperäiset tilaratkaisut edustavat aika-
kautensa laadukasta asuntosuunnittelua, joka useimmi-
ten vastaa myös asumisen nykytarpeita.

• Kiinteä sisustus yksityiskohtineen siellä missä se on vie-
lä on säilynyt alkaa olla todellinen harvinaisuus ja kan-
nattaa ehdottomasti säilyttää kestävyyden, 1950-luvun 
tunnelman ja asunnon kokonaisuuden kannalta. Asun-

non kiinteään sisustukseen voivat kuulua mm. keitti-
ön kaapistot, upotetut komerot eri huonetiloissa, puiset 
laakasisäovet listoineen ja kynnyksineen, lattia- ja katto-
listat, verho- ja ikkunalaudat, eteisnaulakot sekä ovien ja 
ikkunoiden kahvat, lukot ja vetimet. Puuosissa on saa-
tettu käyttää jalopuulajeja. Tämä kaikki on säilyttämisen 
arvoista, asukkaan ominta, jokapäiväisissä toimissa ja 
arjessa koettavaa kulttuuriperintöä.
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Ovien alkuperäiset vetimet ja muut 1950-luvun yksityiskohdat ovat rakennusten 
arvokkaita säilytettäviä yksityiskohtia, joiden malli vaihtelee kohteittain. 

1950-luvulla vedin oli usein erilainen oven sisä- ja ulkopuolella. Kuvasarja 
Maunulan talojen tyypillisistä yksityiskohdista. 

Yksityiskohdat

Rakennusten säilyneet yksityiskohdat 
kertovat ajasta ja ovat osa rakennustai-
detta. Maunulan niukan eleettömässä 
arkkitehtuurissa yksityiskohtien merkitys 
on erityisen suuri.  Pienikin muutos voi 
muuttaa kokonaisuuden ilmettä ja raken-
nuksen arkkitehtuuria ratkaisevalla taval-
la. Säilyneiden alkuperäisten rakennus-
osien ja niiden yksityiskohtien vaaliminen 
ja kunnossa pitäminen on myös kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaista.

OHJEET

Asemakaavan mukaan:

• Rakentamisajasta kertovat rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat tulee 
pyrkiä säilyttämään.
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Suunnitelma Sahanmäen rivitalojen yhtenäistä 
kattolyhty -mallia varten. Arkkitehtitoimisto 

A-konsultit/ Hasse Hägerström 2013.

Ullakko

Maunulan 1950-luvun rakennukset ovat 
pääosin niin loivaharjaisia, ettei ullakko-
asuntojen rakentaminen olemassa ole-
van katon sisäpuolelle ole mahdollista. 
Riittävä valonsaanti ullakkoasuntoihin voi 
myös olla vaikea ratkaista rakennusten 
niukkaan ja pelkistettyyn arkkitehtuuriin 
sopivalla tavalla. Rakenteellisesti tärkei-
tä huomioonotettavia seikkoja ovat mm. 
rakenteiden kantavuus, riittävä lämmön-
eristys ja tuuletus. Ullakkokerroksen ot-
taminen asuinkäyttöön saattaa tuoda 
eteen myös hissikysymyksen. 

Helsingin rakennusvalvontavirastossa 
on vuoden 2009 alusta lähtien toiminut 
ns. ullakkotiimi, joka hoitaa keskitetysti 
ullakkorakentamista koskevia lupahake-
muksia ja työnaikaista valvontaa. Virasto 
on julkaissut ullakkorakentamista koske-
via rakentamis- ja menettelytapaohjeita.

OHJEET

Asemakaavan mukaan:

• Koko Helsinki kuuluu ullakkora-
kentamisen alueellisen poikkea-
mispäätöksen piiriin.

• Ullakkorakentamisen ja katon lisä-
lämmöneristämisen tulee tapah-
tua olemassa olevan vesikaton ko-
ron puitteissa.

• Ullakkorakentamisen edellytyk-
set tutkitaan tapauskohtaisesti yh-
teistyössä kaupunkisuunnitteluvi-
raston, rakennusvalvonnan ja kau-
punginmuseon kanssa.

• Kortteli/aluekokonaisuuden sisällä 
on luontevaa noudattaa yhtenäis-
tä ullakon ikkunoiden aukotuksen 
periaatetta, mikä saattaa edellyt-

tää ullakkohankkeen pohjaksi laa-
dittavaa yhtenäistä kortteli/talo-
tyyppikohtaista suunnitelmaa. 

• Sahanmäen kattolyhtyjen osal-
ta asemakaava edellyttää, että nii-
den suunnittelu ja rakentaminen 
tehdään kaupunginmuseon ohja-
uksessa aluekohtaisen yhtenäisen 
suunnitelman mukaan. Kattoik-
kunoiden suunnitteluprosessi on 
suositeltavaa vaiheistaa nk. malli-
lupamenettelyn avulla. Asemakaa-
van mukaan kattoikkunoita ei saa 
rakentaa Pirttipolun puoleisille ka-
tonlappeille. 

Lisätietoja:
Ullakolle. Helsinki suunnittelee 2010:1. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.
Ullakkorakentamisen vyöhykekartta, (www.ksv.)
Ullakkorakentamisen ohjeita, (www.rakvv.hel.fi)
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Maunulan 1950-luvun ympäristön 
säilyneet ja säilytettävät piirteet

Maunulan eteläosan Rajametsäntien itä-
puolisen alueen suunnittelu perustuu 
arkkitehti Birger Brunilan laatimaan ase-
makaavasuunnitelmaan vuodelta 1944 1. 
Tässä suunnitelmassa on jo hahmoteltu 
alueen nykyisen maankäytön ja kaupun-
kitilan jäsentelyn kannalta tärkeät peri-
aatteet kuten rakentamisen suhde mai-
semaan, alueen katulinjaukset sekä vi-
heraluerakenne.

Maunulan asuinalueella on säilynyt 
kohtalaisen hyvin alkuperäinen metsä-
kaupunki-ideologian mukainen vehreä 
yleisilme. Metsäiset vihervyöhykkeet, 
avoin korttelirakenne ja pihoilla säilynyt 
luonnonmaasto luovat vahvan metsäi-
sen ilmeen koko alueelle. Luonnonmaas-
toa aikoinaan täydentänyt pihasuunnit-
telu on synnyttänyt poikkeuksellisen re-
hevän ja vivahteikkaan katu- ja pihamil-
jöön. Maunulan erityispiirteenä ovat il-
meeltään erilaiset katunäkymät.  Tonttien 
etupuutarhat, puurivit ja puuryhmät luo-
vat katutiloista mittakaavaltaan pienipiir-
teisesti vaihtelevaa ja ihmisläheistä ym-
päristöä. 

Puustoa joudutaan aika ajoin uudis-
tamaan ja pihoille tekemään erilaisten 
uusien toimintojen edellyttämiä muu-
toksia. On tärkeää, että uudistukset teh-
dään pihojen alkuperäistä luonnetta 
 kunnioittaen.

1. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaava-
arkisto

OHJEET 

• 1950-luvun Maunulan muodosta-
man kulttuurihistoriallisen kokonai-
suuden kannalta on tärkeää säilyttää 
sekä tonteilla että viheralueilla luon-
nonmukaista puustoa ja maastoa.

• Katutilojen vehreä yleisilme ja kun-
kin kadun ominaisluonne sille tyy-
pillisine istutuksineen ja puustoi-
neen tulee säilyttää 

• Maunulaan tulisi laatia korttelikoh-
taisia puuston hoito- ja uudistamis-
suunnitelma, sillä puusto alkaa ol-
la monin paikoin vanhaa ja uudista-
misen tarpeessa. Suunnitelman ta-
voitteena on ohjata hallitusti puus-
ton uudistamista ja turvata kau-
punkikuvallisesti arvokkaan puus-
ton jatkuvuus. Kasvilajivalinnois-
sa suositaan 1950-luvulle tyypillis-
tä, Maunulassa alun perin käytettyä 
lajistoa. Uudistettavaan puuston la-
jistoon tulee kuulua myös koivuja, 
mäntyjä ja kuusia. 

• Pihojen toiminnallisen kehittämisen 
ja kunnostussuunnitelmien tulee 
pohjautua alkuperäisiin 1950-luvun 
suunnitelmiin. Jos suunnitelmaa ei 
löydy, on tehtävä nykytilan pohjal-
ta arvio alueen alkuperäisistä histo-
riallisista piirteistä. Tämä edellyttää 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen 
arvottamiseen erikoistuneen am-
mattisuunnittelijan mukana oloa pi-
han kunnostuksen suunnittelussa. 

• Pihojen pysäköinti ja jätehuolto on 
suunniteltava pihojen ja katutilo-
jen maisemallisten ja kulttuurihis-
toriallisten arvojen ehdoilla ja niil-
le alistuen.

• Männikkötien ja Metsäpurontien 
risteyksen aukion rakenteita ja pin-
noitus tulee palauttaa alkuperäi-
seen 1950-luvun suunnitelmaan 
perustuen. (Suunnitelma raportis-
sa: Maunula- Arjen kestävää arkki-
tehtuuria, Ksv 2007:3 s. 107)



55

Korjaustapaohje – Ym
päristö



56

Kerrostalopihat

Maunulan kerrostalopihoilla näkyy am-
mattisuunnittelijoiden kädenjälki, vaikka 
kaikista pihoista ei ole löytynyt suunnitel-
mia. Kerrostalopihoilla on edelleen tyypil-
lisiä 1950-luvun pihasommitelmia, piha-
rakennelmia, materiaaleja ja kasvilajeja. 
Tyypillisiä alkuperäisiä piirteitä ovat mm. 
pihojen puistomaisuus, avoimuus, pihas-
ta toiseen jatkuvat näkymät, luonnonva-
rainen puusto, nurmikentät, vapaamuo-
toiset pienehköt pensasryhmät, selke-
ät kapeahkot kulkuväylät ilman reunaki-
viä, luonnonkivimuurit, liuskekivipinnat ja 
isot betonilaatat, hiekka- tai sorapintai-
set leikkialueet sekä metallirunkoiset si-
rot pihakalusteet. Näitä yksityiskohtia ja 
ominaispiirteitä kannattaa vaalia ja kun-
nostaa.

Aikakaudelle ominainen pyrkimys ar-
jen huoliteltuihin yksityiskohtiin näkyy ul-

kotilojen suunnittelussa. Sisäänkäyntien 
edustat ja tärkeät kulkuväylät ovat olleet 
pihasuunnittelun keskeisiä kohtia, mikä 
näkyy esimerkiksi liuskekivipintojen käy-
tössä ja istutusryhmien sijoittelussa. Pe-
rinteisesti rakennuksen vierellä on ollut 
kapea nurmikaistale vaatimattomine is-
tutuksineen ja liuskekivipintainen sisään-
tulolaatoitus. Pyykinkuivaus- tai maton-
tamppaustelineen alue ja kulkuväylä on 
usein pinnoitettu liuskekivellä. Leikille on 
omat alueensa välineineen. Yleensä pi-
hojen huolto kuten pyykinkuivaus sijoi-
tettiin avoimesti, mutta kuitenkin suojai-
siin paikkoihin. Huoltotoimintaa ei rajattu 
muusta piha-alueesta pensasaidoin.

Istutukset suunniteltiin vähäeleisik-
si. Muutaman puun ryhmät reunustivat 
ja jakoivat avoimia nurmialueita, luoden 
väljää, tilasta toiseen soljuvaa puisto-

maista tilaa. Istutuksissa käytetty muo-
tokieli oli vapaata ja epäsymmetristä. 
Kaareutuvat, maastoa mukailevat linjat 
olivat yleisiä. Pintamateriaaleina käytet-
tiin soraa ja liuskekiveyksiä. Kalusteet ja 
varusteet valmistettiin pyöreästä metal-
liputkesta yksilöllisten piirustusten mu-
kaan. Leikkialueiden alkuperäiset hiekka-
laatikot valettiin usein betonista. Niiden 
muodot vaihtelevat pyöreästä ympyräs-
tä, spiraaliin ja kuusikulmioon. Kaikki nä-
mä alkuperäiset yksityiskohdat ovat tär-
keitä ja kertovat ajasta.  

Piha-alueet eivät ole kuitenkaan sääs-
tynet muutoksitta. Erityisesti Töyrytie 3-7 
pihan kunnostustyöt on tehty 1950-lu-
vun alueelle vieraalla tavalla massaistu-
tuksineen. Myös Haavikkotie 12-18:n pi-
ha on kokenut suuria muutoksia. Pihal-
le on mm. tehty laajat pysäköintialueet.
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OHJEET

• Pihojen puistometsämäinen vehreä yleisilme ja aika-
kauden suunnitteluperiaatteiden mukainen pihojen vä-
häeleisyys tulee säilyttää ja osin palauttaa. Ensisijaises-
ti hoidetaan olemassa olevaa, pihan alkuperäistä kasvil-
lisuutta.  Pihojen kunnostuksessa säilytetään luonnon-
mukaiset alueet ja kasvilajiston monimuotoisuus käyttä-
mällä uudistamisessa vanhoja kasvilajeja ja lajikkeita ja 
vapaamuotoista sommitteluperiaatetta.

• Kortteleiden reunoille ja edustoille aikoinaan istute-
tut katutilaa rajaavat, maisemallisesti ja kaupunkiku-
van kannalta merkittävät katunäkymään liittyvät puut ja 
puurivit tulee säilyttää elinvoisina ja tarvittaessa uudis-
taa samalla lajilla ja istutusperiaatteella. Yhden kasvilajin 
massaistutuksia tulee välttää koko alueella.  

• 1950-luvun piharakenteet, rakennelmat ja muut yksi-
tyiskohdat kuten liuskekivipolut, -portaat  ja -pinnat, 
metallikaiteet, tomutus- ja pyykinkuivaustelineet säilyte-
tään ja kunnostetaan korjaamalla. 

• Monen pihan muuttunutta ilmettä voidaan parantaa 
pieninkin toimenpitein kuten palauttamalla pihoille nii-
den alkuperäinen puistometsän luonne vapaamuotoi-
sine istutusryhmineen, kunnostamalla ja palauttamalla 
vanhoja liuskekivipolkuja, kaventamalla huoltoteitä sekä 
kunnostamalla sisäänkäynnit. 

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten sisään-
tulon ympäristöön. Rakennusten vierustat tulee säilyt-

tää nurmipintaisina istutusalueina. Asfaltointia ei saa 
ulottaa rakennuksen seinään asti. Alueella ei saa käyt-
tää betonikiviä. Salaojaremonttien yhteydessä raken-
nusten seinustalle on jätettävä n. 30 cm levyinen vettä 
imevä vyöhyke.

• Vain huoltoajon kannalta tärkeät pihakäytävät asfaltoi-
daan mahdollisimman kapeina pihateinä. Nurmisauman 
tulee liittyä suoraan asfalttiin. Pihan eri osien rajaukses-
sa ei saa käyttää reunakiviä, näkyvää lautareunusta tai 
asfalttimakkaraa.  

• Kerrostalopihoja ei saa aidata kasvillisuudella tai muul-
la aidalla. Avoimia pihanäkymiä ei myöskään pidä sul-
kea rakenteilla eikä rakennuksilla.  Uusia piharakennel-
mia ja erilaisia toimintoja rajaavia aitauksia tulee välttää. 
Jo tehdyt turhat, tämän aikakauden ympäristöön kuulu-
mattomat, aitaukset tulisi poistaa. 

• Jätehuolto on pihoilla yleensä rajattu pensasistutuksin. 
Tätä tapaa on suositeltavaa noudattaa edelleen.

• Metsäpurontien varressa Maunulan Kansanasunnot 
Oy:n rakennusten ja kadun välissä olevalta vyöhykkeel-
tä aikojen kuluessa hävinneet puut ja liuskekivipinnoit-
teet voitaisiin palauttaa.  

• Alueen huoltotoiminnot on perinteisesti sijoitettu avoi-
mesti, paitsi jätehuolto, joka on yleensä rajattu muusta 
piha-alueesta pensasistutuksin. Tätä tapaa on suositel-
tavaa noudattaa edelleen.
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Rivitalopihat

Sahanmäen ja Koivikkotien rivitaloalu-
eet muodostavat maisemakuvan kannal-
ta arvokkaan puutarhamaisen vyöhyk-
keen Keskuspuistoa vasten. Sekä Koi-
vikkotien että Sahanmäen rivitaloalueet 
sisäänkäyntipihoineen ovat ainutlaatui-
sia kokonaisuuksia, joiden alkuperäinen 
luonne ja ilme tulee säilyttää. Etupihaa ja 
usein liuskekivipintaista sisääntuloa ko-
rostavat yksittäiset pikkupuut, pensas-
ryhmät ja köynnökset. Modernismin vai-
kutus näkyy erityisesti rivitalojen sisäpi-
hoilla, missä puutarha on saumattomana 
jatkeena rakennukselle ja muodostaa sel-
keästi rajatun huonemaisen tilan. Sahan-

mäen rivitalojen pihoilla on myös säilynyt 
alkuperäisiä, maastoon taitavasti sovitet-
tuja vesialtaita.

Rivitaloissa pihapiiri on rajattu ra-
kennuksen lähellä esimerkiksi luonnon-
kivestä muuratuin terassein, nurmivyö-
hykkein, istutuksin ja aidantein. Yksityi-
sen pihan poikki, kohti yhteispihaa, puis-
toa tai katua, johtaa usein liuskekivi- tai 
laattapolku porrasaskelmineen. Yhteisel-
lä pihalla on leikki- ja oleskelupaikkoja se-
kä huoltotiloja. Yksityinen piha liittyy sau-
mattomasti yhteiseen pihatilaan vapaa-
muotoisesti ryhmitetyillä puilla ja pen-
sailla.
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OHJEET

• Rivitaloalueilla niiden luonteenomainen kasvillisuus 
sommitelmineen ja istutusperiaatteineen, maastonmuo-
toilut, liuskekivikäytävät, -tasanteet ja -portaat ja muut 
piharakentamisen yksityiskohdat tulee säilyttää. 

• Sahamäen rivitaloalueen erityispiirre etupuutarhoi-
neen, liuskekivineen, liuskekiviportaineen, alkuperäisi-
ne maastonmuotoiluineen ja välitilan luonnonmukainen 
kalliomaasto tulee säilyttää tai kunnostaa alkuperäisen 
ilmeen mukaiseksi. Luonnonmukaisen maaston säilyttä-

miseksi tonteilla yksityisiä pihoja ei tule nykyisestä laa-
jentaa.  

• Koivikkotien etupihojen asemakaavan mukaiset autopai-
kat on järjestettävä kapeina autonpyörien levyisinä lius-
kekivi-/betonilaattapolkuina. Sen lisäksi etupuutarhaan 
tulee jäädä tilaa istutuksille: pensaille, köynnöksille ja 
kukkivalle pikkupuulle. Suositeltavinta on pysäköidä au-
tot kadunvarteen ja säilyttää edustavyöhyke vapaana 
autoista. Betonikivet eivät ole sallittuja. 
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Alkuperäinen pihasuunnitelma Sahanmäen rivitalon 
pihalle, laatija Eeva Hakanpää. Kuvalähde: HKA

Kasvillisuus ja istutusperiaatteet

Maunulan kasvillisuuden perustan muo-
dostaa alueella säilynyt luonnonpuusto 
kuten koivut, männyt ja kuuset.  Pihais-
tutuksia täydennettiin monilajisella puu-
tarhakasvillisuudella. Tyypillisiä pihapui-
ta ovat luonnonpuuston ohella vaahte-
rat, lehmukset, pihlajat, poppelit ja ho-
peapajut. Yksittäiset puut ja vapaamuo-
toiset puu- ja pensastyhmät luovat pi-
halle viihtyisän tunnelman. Suoralinjaisia 
pensasryhmärajauksia käytettiin istutuk-
sissa hyvin harvoin. Pihojen perustaso oli 
nurmipintaa.

Monessa pihassa on pyritty tietoi-
seen paikan korostukseen hyödyntämäl-
lä sommitelmissa kasvien maisemasta 
erottuvia värejä ja muotoja. Katseenvan-
gitsijana ja korosteena käytettyjen kasvi-
en sijoittelu on aikanaan perustunut tark-
kaan harkintaan. Näin on voitu korostaa 
esimerkiksi kadun ja rakennuksen väliä, 
sisäänkäyntejä tai antaa kiintopiste tietys-
tä kulkusuunnasta avautuvalle näkymälle. 

Kasvilajeja on myös käytetty moni-
puolisesti pihasommitelmissa. Värikoros-
tuksia on saatu aikaan käyttämällä esi-
merkiksi hopeapajua, harmaan sävyistä 
ruotsinpihlajaa, verivaahteraa, tumma-
lehtisiä koristeomenapuita, sinertävän 
sävyisiä jalokuusia ja kauniisti kukkivia 
kirsikkapuita. Myös erikoisen muotoisia 
kasveja kuten esimerkiksi riippapihlajaa 
ja riippasaarnea käytettiin tehostekasvei-
na ja katseenvangitsijoina pihoilla.

Alueelle leimallisia pensaslajikkei-
ta ovat syreenit, jasmikkeet, hortensiat, 
pensasvaahterat, tuomipihlajat. Maan-
peittona on tyypillisesti nurmi tai luon-
nonkasvillisuus. Sekä rivitalo- että ker-
rostalopihoilla on käytetty myös köyn-
nös- ja perennaistutuksia.

Sisäänkäyntien yhteydessä on usein 
pienipiirteisempiä kukka-, perenna- ja 
pensasistutuksia. Esimerkiksi Metsäpu-
rontie 19-21:een puutarha-arkkitehti Paul 
Olsson suunnitteli laajan ja monipuolisen 
perennaistutuksen, jonka tilalle on osit-
tain istutettu myöhemmin kurttulehtiruu-
sua. Ympäristö on tältä osin köyhtynyt.

OHJEET

• Ensisijaisesti on hoidettava ja yl-
läpidettävä olemassa olevaa, al-
kuperäistä kasvillisuutta. Alkupe-
räinen kasvillisuus koostuu se-
kä luonnonpuustosta että alueel-
le alunperin istutetusta puutarha-
kasvillisuudesta. Jos kasvillisuut-
ta joudutaan poistamaan pihoilta, 
tulee tavoitteena olla alkuperäisen 
kasvillisuuden korvaaminen vas-
taavalla lajilla noudattaen alkupe-
räistä ryhmittelyperiaatetta. Mas-
saistutukset, symmetriset som-
mitelmat ja toimintojen tiukat ra-
jaukset eivät sovellu Maunulan 
1950-luvun ympäristöön. Pihojen 
nurmipinnat tulee säilyttää.

• Pihaistutuksissa tehosteena käy-
tetyt kasvit ovat maisemakokonai-
suuden ja aikakauden puutarha-

kulttuurin näkökulmasta niin ar-
vokkaita, että ne uusitaan samal-
la lajilla. Moneen pihaan alun pe-
rin istutettu kasvilajisto on vuo-
sien varrella yksinkertaistunut ja 
muuttunut. Pihan alkuperäisen il-
meen ja luonteen palauttamiseksi 
kunnostuksessa tulee käyttää asi-
antuntijaa, mieluummin maisema-
arkkitehtia.  

• Alueelle on käytetty viime vuosi-
na istutuksissa paljon vierasperäi-
siä kasveja kuten esimerkiksi tui-
jia. Vanhaa tuija occidentalis -laji 
on alun perin istutettu jonkun ver-
ran alueelle, mutta nykylajikkei-
den laajamittaisen käytön osalta 
Maunulan pihoilla kannattaa käyt-
tää malttia.
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Alueelle tyypillisiä kasvilajeja

Peruskasveja

Puut

 – Metsämänty, Pinus sylvestris
 – Metsäkuusi , Picea abies
 – Rauduskoivu, Betula pendula
 – Metsävaahtera, Acer platanoides
 – Metsälehmus, Tilia cordata 
 – Puistolehmus, Tilia x vulgaris
 – Poppelit, Populus sp.
 – Kotipihlaja, Sorbus aucuparia
 – Pihlaja, Sorbus scandica

Pensaat

 – Mongolianvaahtera, Acer tataricum 
subsp.ginnala

 – Puna-aronia, Aronia arbutifolia
 – Koiranheisi, Viburnum opulus
 – Verihappomarja, Berberis vulgaris 

’Atropurpurea’
 – Unkarinsyreeni, Syringa josikaea
 – Nuokkusyreeni, Syringa komarowii 

supsp. reflexa
 – Kiinansyreeni, Syringa x chinenesis
 – Pallohortensia, Hydrangea 

arborescens
 – Kiiltotuhkapensas, Cotoneaster 

lucidus
 – Vuorimänty, Pinus mugo
 – Punalehtiruusu, Rosa  glauca
 – Pensashanhiki, Potentilla weitchii
 – Kurtturuusu, Rosa rugosa*
 – Tarhakurtturuusu, Rosa Rugosa-

Ryhmä ’Hansa’
 – Kameliajasmike, Philadelphus x 

virginalis
 – Kultaherukka, Ribes aureum
 – Ruusuangervo, Spiraea japonica 

’Froebellii’
 – Neilikkaruusu , Rosa Grootendorst-

Ryhmä
 – Rusokuusama, Lonicera tattarica
 – Tuomipihlaja, Amelanchier 

canadensis
 – Tuomipihlaja sp, Amelanchier 

botriapium
 – Sirotuomipihlaja, Amelanchier 

laevis

Köynnökset

 – Säleikkövilliviini, Parhenocisus  
inserta 

 – Monivuotisia kukkia
 – Nurmikko

Tehostekasveja
 – Saarnivaahtera, Acer negundo
 – Verivaahtera, Acer platanoides 

’Schwedleri’
 – Hopeapaju, Salix alba sericaea 

’Sibirica’
 – Harmaapihta, Abies concolor
 – Serbiankuusi, Picea abies omorika
 – Prunus sp.
 – Fraxinus sp. riippasaarni
 – Sorbus sp. riippapihlaja
 – Malus, riippuvaoksainen 

omenapuu

* Kurtturuusu ( Rosa rugosa)  on luokiteltu val-
takunnalliseksi haittalajiksi, eikä sitä enää tuli-
si käyttää istutuksissa. Sen sijaan sen lajikkeet 
ovat edelleen suositeltavia ruusupensaita.

Lähde: Kasvilajit pihasuunnitelmista alueelle 
vuodelta 1954 (HKA)
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Kulkuväylät ja maastorakentaminen

1950-luvun pihoille on tyypillistä hieno-
varainen maastorakentaminen. Betonista 
ja luonnonkivestä tehdyillä tukimuureil-
la ja terassoinneilla on ratkaistu maaston 
tasoeroja ja korostettu maaston muoto-
ja. Betonimuureja on monin paikoin pääl-
lystetty liuskekivellä. Matalammat taso-
erot on ratkaistu nurmipintaisilla luiskilla. 
Kapeat liuskekivipolut tai betoniset por-
raslaatat ohjaavat pihalla liikkumista esi-
merkiksi pyykinkuivaustelineelle, jonka 
alusta usein liuskekivettiin tai laatoitettiin 
isoilla betonilaatoilla.

Erityisesti kallioisilla pihoilla maan-
pinta on suureksi osaksi luonnontilaista 
maastoa, johon istutetut nurmipinnat yh-
tyvät saumattomasti. Pihojen kulkuväyliä 
ei ole ollut tapana rajata reunakivin, vaan 
ne liittyivät välittömästi maastoon tai nur-
meen. Kulkuväylien pintamateriaalina on 

käytetty asfalttia, soraa, hiekkaa, liuske-
kiveä tai isoja betonilaattoja.

Nykyisin kaduilla, pihojen huolto-
väylillä ja pysäköintialueilla on asfalttia. 
Lisääntyneen pysäköinnin ja pihojen pe-
ruskunnostuksen yhteydessä 1980-luvul-
la asfalttipintojen määrää alueella lisättiin 
merkittävästi. 

Leikkipaikat ovat edelleen hiekkapin-
taisia. Liuskekiveä on käytetty pihapoluil-
la, terasseilla ja tasanteilla sekä sisään-
käyntien edustoilla. Liuskekivetyt alueet 
ovat usein reunoiltaan suorat, jolloin ki-
vien vapaamuotoisuus luo tarkoituksel-
la vastakohdan tähän kehykseen. Paikoin 
liuskekivet on aseteltu askelen mittojen 
päähän toisistaan poluksi. Männikkötiel-
lä kaupan edustan liuskekivetty aukio on 
katutilan kohokohta. Liuskekivenä on 
käytetty enimmäkseen Oriveden mustaa 

kivilaatua, vähemmän Altan vaaleampaa, 
tasaisen harmaata liuskekiveä. Polkujen 
ja portaiden askelmina on paikoin käytet-
ty betonilaattoja. Ne ovat olleet sekä rih-
lattuja että sileitä laattoja, kooltaan 50x 
50 cm. Suurikokoisten betonilaattojen 
käyttö lisääntyi pihoilla etenkin 1960-lu-
kua kohden. 

Piha-alueiden sadevedet on johdet-
tu pääosin erimallisin betonisin ja toisi-
naan valurautakantisin sadevesikouruin 
avopainanteisiin ja sieltä edelleen ympä-
ristön puroihin. Avo-ojien ylityspaikkoi-
hin on rakennettu luonnonkivirumpuja. 
Asfalttialueilla on myös sadevesikaivoja. 
Kunnostusten yhteydessä kaivoja on jon-
kin verran lisätty pihoille. Alkuperäisen 
sadeveden johdatus- ja imeytysjärjestel-
män säilyttämisellä on merkitystä jo hu-
levesien ekologisen hallinnan kannalta. 
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OHJEET

• Asfalttipinnan määrää pihoilla kannattaa rajoittaa. Vain 
huoltoajokäytössä pihakäytävät asfaltoidaan kapeina pi-
hateinä. Asfaltointia ei saa ulottua rakennusten sisään-
käyntien julkisivujen seinään asti. 

• Asfaltinpinta ei saa kohota porraskiveystä tai edustan 
alkuperäispinnoitteita, kuten liuskekiveystä korkeam-
malle. Vaikka kaikki pihakäytävät eivät voisi säilyä sora-
pintaisina, tulee nurmikon ja asfalttipinnan saumakohta 
tehdä aina ilman rajausta.  

• Piha-alueiden liuskekivipinnat ja - polut säilytetään ja 
kunnostetaan. Betonikiviä ei saa käyttää.

• Liuskekiviportaat ja -tukimuurit säilytetään ja tarvittaes-
sa kunnostetaan. Tukimuureissa käytetään luonnonki-

veä tai betonia. 
• Huoltotoiminnot säilytetään rajaamattomina ja aitaa-

mattomina (pyykinkuivaus, tomutus) 
• Pihan alkuperäiset pinnat ja rakenteet kuuluvat säily-

tettäviin yksityiskohtiin. Betonirakenteiden ja -muurien 
vaurioita voidaan korjata laastipaikkauksella. Rikkoutu-
nut betonilaatoitus on hyvä uusia alkuperäisen tyyppis-
tä laattaa käyttäen. Jos pihaan on tarve tehdä uusia ra-
kenteita, on suositeltavaa käyttää vanhoja materiaaleja 
ja ratkaisutapoja, kuten paikalla valettua betonimuuria 
ja -laattoja sekä liuskekiveä. Uusina liuskekivinä käyte-
tään suomalaista tummaa liuskekiveä kuten esimerkiksi 
”Oriveden mustaa” tai vastaavaa.
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Rakennelmat, kalusteet ja varusteet

Pihojen alkuperäiset rakennelmat, kalus-
teet ja varusteet ovat kiinteä osa 1950-lu-
vun pihakokonaisuutta, jossa päämäärä-
nä on ollut tuottaa kaikilta piirteiltään vii-
meistelty asuinympäristö. Pihojen varus-
tus Maunulassa noudattaa samaa niuk-
kailmeistä ja rationaalista tyylikkyyttä kuin 
rakennusten suunnittelukin. Kerrostalojen 
ja rivitalojen yhteisille piha-alueille suunni-
teltiin leikkikentät, jotka rajautuvat hiekka-
pintaisina ympäröivään maastoon, kulku-
väyliin ja pihan nurmikenttiin. Leikkialuei-
den pääasiallisia välineitä ovat olleet me-
tallirunkoiset liukumäet, keinutelineet ja 
kiipeilykaaret sekä hiekkaleikkipaikka. Nä-
mä arkiset, tavallaan itsestään selvät, pi-
han säilyneet 1950-luvun yksityiskohdat 
kannattaa jatkossakin säilyttää. 

Vuosien varrella lisätyt massiiviset 
puiset leikkivälineet ja huvimajat pilaavat 
monen pihan tunnelman. Jos leikkiväli-
neitä on tarve jatkossa uusia, pihoille löy-
tyy nykymallistoista keveännäköistä me-
tallirunkoista välineistöä. Uusi leikkiväli-
ne on myös mahdollista teettää vanho-
jen mallien mukaan, koska alkuperäispii-
rustuksia on olemassa. 1950-luvulle tyy-
pillinen muotokieli noudatti monesti kaa-
reutuvia linjoja, mikä näkyy esimerkiksi 
Sahanmäen paikalla betonista valettujen 
hiekkalaatikoiden kaarevissa ja pyöreis-
sä muodoissa. Nämä alkuperäiset hiek-
kaleikkipaikat ovat edelleen käyttökel-

poisia ja pihan arvokkaita veistoksellisia 
 elementtejä.

Pihan alkuperäisiin metallirakentei-
siin ja varusteisiin kuuluvat myös maton-
tamppaus-, pyykinkuivaus- ja pyöräteli-
neet sekä portaiden ja liuskojen kaiteet. 
Mitoitukseltaan ohuet niukkamuotoiset 
metallirakenteet, kuten kaiteet, piirtyvät 
kauniisti jo pelkällä taivutetulla muodol-
laan. Joskus metallirakenteiden mitoi-
tus voi olla myös järeämpää. Metallira-
kenteeseen on yhdistetty toisinaan puu-
ta, kuten joissakin matontamppausteli-
neissä, jotka arkkitehti on varta vasten 
suunnitellut kyseiseen kohteeseen. Irto-
kalusteina pihoilla on ollut lisäksi metal-
lirunkoisia penkkejä puisin istuinosin ja 
 selkänojin.

Nykyään alueella vallitsee varsin kir-
java penkki- ja kalustevalikoima. Joitakin 
kauniisti metallista taivutettuja pyöräteli-
neitä tapaa edelleen sisäänkäyntien vie-
rustoilta. Pihojen kalusteet ja varusteet 
ovat yleensä uniikkeja ratkaisuja, jotka on 
tehty erottamattomana osana rakennus-
ten ja pihojen suunnittelua. Alkuperäisi-
nä ne ovat merkittävä osa kokonaisuutta. 
Lisäksi ne ovat käyttökelpoisia ja hyvin 
tyylikkäitä, jopa graafisen kauniita. Joil-
lakin pihoilla uutuusvälineiden kirjava se-
kamelska osoittaa, että uusien pihaväli-
neiden hankkimista järkevämpää on vaa-
lia pihan vanhoja varusteita ja niiden al-

kuperäistä niukkaa linjaa. Toisaalta kalus-
teista voi syntyä alueelle mielenkiintois-
ta kerroksellisuutta. Pihalla voi olla van-
hoja ja uusia kalusteita myös rinnakkain. 

Vaikka nykyisin avoimella kallioselän-
teellä sijaitsevat laajat pyykinkuivausteli-
neet voivat vaikuttaa turhan laajoilta tai 
kaipaavan näkösuojaistutuksia, ne tulisi 
kuitenkin pääosin säilyttää alkuperäises-
sä paikassaan ja asussaan ilman rajaavia 
istutuksia tai pensasaitoja.  Uusien huvi-
majojen sijoittamista ja niiden tyyliä tu-
lee harkita tarkkaan. Ne eivät ole alun al-
kaenkaan kuuluneet pihan varusteisiin ja 
niiden tyylillinen kirjavuus tuo usein pi-
haan vieraan aiheen.  

Pihojen valaistus 
Joillakin pihoilla saattaa olla jäljellä vielä 
alkuperäisiä 1950-luvun pihavalaisimia. 
Ne kannattaa säilyttää. Jos pihoille ha-
lutaan lisätä valaistusta, vanhojen valai-
simien valonlähde voidaan vaihtaa te-
hokkaampaan. Arkistoista tai työselityk-
sistä saattaa löytyä tietoa alkuperäisistä 
pihan valaistussuunnitelmista tai valai-
sinten malleista. Mikäli valaisinten mää-
rää ja tehoa halutaan oleellisesti lisätä 
nykyisestä, nykymallistosta löytyy useita 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ym-
päristöön sopivia valaisin moderneja va-
laisinmalleja ja -tyyppejä. 
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Korjaustapaohje – Ym
päristö

OHJEET 

• Pihojen kalusteiden ja varusteiden osalta kannattaa teh-
dä korttelikohtainen suunnitelma. Pihojen alkuperäisiä 
kalusteita ja varusteita kuten pyykinkuivaus- ja tomutus-
telineet sekä metallikaiteet tulee säilyttää. 

• Pihoilla on vielä jäljellä monia alkuperäisiä 1950-luvun 
leikkivälineitä, joiden turvallisuus tulee selvittää. Ellei al-
kuperäisiä välineitä ole pihoilla turvallisuussyistä mah-
dollista säilyttää, ne tulee korvata alkuperäistä vastaa-
valla uudella välineellä. Uusissa välineissä suositaan 
metalliputkisia, yksinkertaisia malleja, joissa ei ole turhia 
kirkasvärisiä muoviosia. Leikkivälineiden putoamisalus-
tana tulee käyttää turvasoraa. Sen rajaamista reunalau-
doin tai muunlaisin reunuksin pitää välttää. Putoamis-
suojana ei tule käyttää kumirouhealustoja, sillä ne eivät 
sovi ympäristöön. Alueelle sopivia leikkivälineitä ja mui-

ta mahdollisia pihakalustemalleja on esimerkiksi Lehto-
vaaran mallistossa. 

• Pihavälineiden tulee olla väriltään tummanvihreitä, mur-
retun tummanpunaisia tai harmaita. 

• Pihojen valaistuksesta olisi suositeltavaa laatia erillinen 
suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään mm. valaistuk-
sen sijoittaminen pihan kulkuväyliin, polkuihin ja istu-
tuksiin nähden sekä pihoille sopivat valaisintyypit. Va-
laistuksena tulee suosia alkuperäisiä pihavalaisimia. Pi-
hojen ylivalaisemista tulee välttää. 

• Polkupyörille tulee varata talokohtaisesti maisemallises-
ti sopiva paikka rakennuksen ja huoltotien läheisyydes-
tä. Rakennusten seinustojen viherkaistoille pyöriä ei pi-
täisi sijoittaa.
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Jätehuolto

Vanhimmat jätekatokset olivat yksinker-
taisia huoltorakennuksia, jotka oli tehty 
asuinrakennuksista poikkeavista mate-
riaaleista puusta. Käyttötarkoituksensa 
mukaisesti niiden tuli olla muulle ympä-
ristölle alisteinen osa. 

1970-luvulla pihoille rakennettiin tum-
maksi käsiteltyjä, lautarakenteisia ja tasa-
kattoisia jätesuojia. Ne erottuvat värinsä 
puolesta ympäristöstä, mutta olivat vaa-
timattomuudessaan kuitenkin selkeäs-
ti huoltorakennuksen näköisiä. 1980-lu-
vulta lähtien jätekatoksista on tehty tur-
han raskaita tiili-, betoni- ja rappauspin-
toineen ja pulpettikattoineen. Jotkut ka-
toksista vaikuttavat taas rakenteiltaan vä-
liaikaisilta.  Useimpiin kortteleihin sopii 

puurakenteinen ja puuverhottu jätekatos, 
joka ei kilpaile asuinrakennuksen kanssa.  
Alkuperäisissä jätekatoksissa kattomuo-
tona oli yleisimmin harjakatto, mikä sopii 
jätekatosten kattomuodoksi nykyisinkin.  

Nykyaika on tuonut jätteiden kierrä-
tyksen ja lajittelun. Tilantarve on kasva-
nut huomattavasti ja jätekatokset tulleet 
suuremmiksi.  Jätekatoksen sijoitus pi-
halla voidaan kuitenkin yleensä ratkaista 
hyvällä suunnittelulla. 

Viime vuosina alueen joissakin taloyh-
tiöissä on otettu käyttöön maahan upo-
tettavat syväkeräysastiat ilman minkään-
laista näköestettä tai -suojaa. Ratkaisu ei 
ole onnistunut tässä ympäristössä. Pyöre-
ät astiat vaativat ympärilleen paljon tilaa 

eivätkä yleensä sovi kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaaseen ympäristöön. Syväkeräy-
sastioiden sijoittelussa ei riitä pelkän toi-
minnallisuuden ja huoltoreittien sujuvuu-
den huomioon ottaminen vaan astiat tu-
lee sovittaa pihaan rikkomatta maastoa tai 
istutuskokonaisuuksia. Jokaisessa pihas-
sa syväkeräysastioiden sijoituspaikka tu-
lee suunnitella yksilöllisesti käyttäen mie-
luiten hyväksi vanhojen jäteastioiden ja 
-katosten paikkoja. Jäteastioita ei saa si-
joittaa näkyville paikoille katumiljööseen 
eikä pihan sisäänkäyntien yhteyteen. Suo-
rakaiteen muotoinen syväkeräysastiaryh-
mä viereisen rakennuksen sokkelin väri-
sellä laudalla verhottuna ja istutuksilla ym-
päröitynä sopii 1950-luvun ympäristöön.



67

Korjaustapaohje – Ym
päristö

OHJEET 

Asemakaavan mukaan:

• Alueen talonyhtiössä on huolehdittu jätehuoneiden siis-
tistä ja ympäristöön soveltuvista ratkaisuista viimeisten 
vuosikymmenten aikana, kunkin ajan tyylin mukaisesti. 
Ympäristöön sopeutuvaa linjaa on edelleen syytä jatkaa 
hienovireisin muodoin.

• Luontevimmillaan jätekeräysastiat ovat eleettömän hil-
littyjä, oleviin huoltorakenteisiin tukeutuvia, siistejä ja 
moderneja. Maunulan kaupunginosan ympäristöku-
va on kauttaaltaan korkeatasoinen. Alueen yhtenäinen, 
mutta edelleen yksilöllinen arkkitehtuuri ansaitsee rin-
nalleen harkitun ja alueellisesti yhtenäisen jätekeräysas-
tioiden ilmeen. 

• Luontevimmat sijoituspaikat syväkeräysastioille ovat 
olemassa olevien jätehuoneiden sijoilla tai niiden yhtey-
dessä. Päällekkäisiä järjestelmiä omine rakenteineen ei 
ole mielekästä toteuttaa. Jätehuolto kannattaa suunni-
tella korttelikohtaisen suunnitelman pohjalta. Koska jo-

kainen piha ja korttelikokonaisuus on erilainen, ratkai-
sut haetaan kunkin pihan olosuhteisiin ja ominaispiirtei-
siin sovittaen. Visuaalisesti herkimpiä kohtia ovat koris-
teistutetut ja visuaalisesti keskeiset etupiha-alueet, nä-
kymien osana olevat pihat ja katuosat, erottuvat luon-
nonmuodot sekä puistomaiset paikat. Uusien syväkerä-
ysastioiden sijoittaminen tällaisiin paikkoihin ei ole kau-
punkikuvan kannalta suotavaa, eikä rakennussuojelun 
tavoitteiden mukaista. Pihojen sisäänkäynteihin liitty-
vät yhtenäiset nurmikkopinnat tulee säilyttää eheinä al-
kuperäisen pihaidean mukaisesti. Uudet jätteenkeräys-
paikat tulee ensisijaisesti sijoittaa nykyisten reittien var-
relle. Taitavalla suunnittelulla, riittävällä näkösuojauksel-
la ja ensi sijaisesti tilaa säästävällä suorakaiteen muotoi-
silla astioilla on mahdollista saada upotettavista jäteas-
tiaratkaisuista Maunulan 1950-luvun pihoille sopivia.
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Ylläpito ja korjausprosessi – 
vaiheet ja osapuolet

Ylläpidosta korjaukseen
Korjausten läpivieminen vaatii erityis-
osaamista. Taloyhtiön ja hankkeeseen 
ryhtyvän kannattaa palkata avukseen 
pätevät asiantuntijat ja suunnittelijat, 
joilla on kokemusta sekä perinteises-
tä rakentamisesta että modernin raken-
nuskannan korjaustyöstä. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaan ”rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on huolehditta-
va siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee 
olla hankkeen vaativuus huomioon otta-
en riittävät edellytykset sen toteuttami-
seen sekä käytettävissään pätevä hen-
kilöstö” (MRL 119 §).

Korjaustarpeen määrittely 
Korjaussuunnitelmien tulee pohjautua 
perusteellisiin kuntotutkimuksiin. Ko-
ko rakennuksen ylläpidon ja korjauksen 
pohjaksi on syytä tilata peruskuntoar-
vio asiantuntijalta. Varsinaiset kuntotut-
kimukset kohdistetaan tarkempaa selvi-
tystä vaativiin ongelmakohtiin. Näiden 
pohjalta arvioidaan kiinteistön korjaus-
tarve ja laaditaan pitkän tähtäimen kor-
jaussuunnitelma (PTS). Tähän sisältyy ar-
vio esimerkiksi seuraavan 10-20 vuoden 
aikana tarvittavista korjauksista alustavi-
ne  kustannusarvioineen. Vain asiantun-
temuksella laadittu kuntotutkimus antaa 
riittävän luotettavan lähtökohdan raken-
nukseen sopivan korjaustavan ja korjauk-
sen laajuuden määrittelylle. 

Rakennuksen energianhallinnassa 
asetetaan sekä pitkän että lyhyen aika-
välin tavoitteita ja määritellään niihin liit-
tyvät toimenpiteet. Energiankulutuksen 
jakautuminen ja säästömahdollisuudet 
voidaan kartoittaa teettämällä energia-
katselmus.

Rakennushistoriallisten arvojen 
kartoittaminen
Peruskorjaussuunnitelmien pohjaksi on 
suositeltavaa laatia kohteesta rakennus-
historiaselvitys, jossa kartoitetaan ra-
kennuksen kulttuurihistorialliset arvot. 
Rakennushistoriaselvitys sisältää myös 
suosituksen säilytettävistä tai palautta-
vista toimenpiteistä ja rakennusosista. 
Selvityksen laatijan tulee olla suunnitte-
lun ammattilainen tai rakennushistoriaan 
perehtynyt tutkija. Jotta tieto olisi puo-
lueetonta, kannattaa välttää selvityksen 
teettämistä korjauksia urakoivilla yrityk-
sillä.  Maalaustöitä suunniteltaessa tarvi-
taan yleensä asiantuntijan suorittama jul-
kisivun väritutkimus. Kaupunginmuseon 
tutkijat osaavat neuvoa rakennushistori-
aa koskevissa kysymyksissä. Rakennus-
konservaattori antaa myös korjausneu-
vontaa. Laajempia rakennusosien uudis-
tuskorjauksia kuten ikkunoiden uusimis-
ta varten kannattaa teettää mallikorjaus.

Suunnittelijoiden ammattitaito 
Taloyhtiön on syytä varmistaa, että suun-
nittelijat ovat kokeneita korjausraken-
tamisen asiantuntijoita. Kaikissa alu-
een suunnittelutehtävissä on käytettävä 
suunnittelijoita, joilla on A2 mukainen pä-
tevyys kohteesta riippuen joko AA- tai A-
vaativuusluokan suunnittelutehtäviä var-
ten. Myös pihojen suunnittelussa tulee 
käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa, 
joka tuntee 1950-luvun pihamaailman 
piirteet (=kulttuurihistoriallisten ympäris-
töjen suunnitteluun perehtynyt maisema 
-arkkitehti).   

Lisätiedot:

• Fise Oy: pätevyydenluokittelurekiste-
ri (www.fise.fi). Fise Oy on koonnut kan-
sallisen rekisterin rakennus-, LVI- ja kiin-
teistöalan henkilöpätevyyksistä. Fise Oy 
myöntää lakiin ja täydentäviin rakenta-
mismääräyksiin perustuvia suunnittelu- 
ja työnjohdon pätevyyksiä.
• Rakentamismääräyskokoelma (www.

ymparisto.fi/rakentamismaaraykset)

Toteuttaminen
Urakkatarjouksia pyydettäessä tulee var-
mistaa, että laaditut suunnitelmat ovat 
riittävän yksityiskohtaiset tarjousten ver-
tailukelpoisuuden varmistamiseksi. Hin-
nan lisäksi on urakoitsijoiden ja muiden 
tekijöiden valinnassa kiinnitettävä huo-
miota ammattitaitoon, luotettavuuteen 
ja yhteistyökykyyn. On tärkeää, että yh-
tiö palkkaa työn toteutusta valvomaan 
pätevät ammattitaitoiset henkilöt. Val-
vojan tehtävänä on valvoa korjaushank-
keessa taloyhtiön etua ja sitä, että kor-
jaukset tehdään urakka-asiakirjoissa so-
vitulla tavalla.  

VTT Expert Services Oy (www.vttex-
pertservices.fi) toimii henkilöiden sertifi-
ointiorganisaationa, joka ylläpitää luette-
loa esimerkiksi märkätilatöiden tekijöis-
tä ja valvojista sekä rakennusten lämpö-
kuvaajista ja tiiviydenmittaajista. Raken-
tamisen Laatu RALA ry ylläpitää rekiste-
riä pätevistä ja tilaajavastuulain edellyt-
tämällä tavalla toimivista rakennusalan 
yrityksistä (www.rala.fi). RALAn taustal-
la on 14 rakennus- ja kiinteistöalan jär-
jestöä. Yritysten luotettavuuden paran-
tamiseksi on vuonna 2010 käynnistet-
ty Tilaajavastuu.fi –palvelu (www.tilaaja-
vastuu.fi)

Dokumentointi ja ylläpito
Suunnitelmalliseen ja hyvään kiinteistön-
hoitoon kuuluu huolto- ja korjaustöiden 
muistiin kirjaaminen ylläpidon tarpeita 
varten. Rakennuslupaa vaativissa korja-
us- ja muutostöissä huolto-ohjeen laati-
minen on velvoite ja siihen on olemassa 
valmiita malleja ja käytäntöjä.
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Korjaus- ja muutostöiden 
luvanvaraisuus, valvonta ja ohjaus

Luvanvaraisuus
Tuleva asemakaava ei salli rakennuksen 
alkuperäisen ulkonäön, kuten rappauk-
sen tyylin, värityksen, ikkunoiden yksi-
tyiskohtien ja materiaalin, tai vesikaton 
katemateriaalin muuttamista.  Helsingin 
kaupunginvaltuuston 22.9.2010 hyväk-
symän rakennusjärjestyksen mukaan toi-
menpidelupaa ei tarvitse hakea esimer-
kiksi ilmalämpöpumpun tai aurinkokeräi-
men sijoittamiseen rakennukseen, raken-
nelmaan tai pihamaalle (21 §). Myöskään 
asuinhuoneiston kokonaan sisäänvede-
tyn parvekkeen lasittaminen ei tarvitse 
toimenpidelupaa. Toimenpiteissä, joihin 
ei tarvita lupaa, kiinteistönomistaja huo-
lehtii, ettei rakennusten arvoja tai kau-
punkikuvaa turmella. Tietoa eri toimen-
piteiden luvanvaraisuudesta saa mm. 
rakennusvalvontaviraston nettisivuilta: 
http://www.rakvv.hel.fi

neuvonta ja ohjaus
Rakennusvalvontavirasto neuvoo ja oh-
jaa uudis- ja korjausrakentamista. Lisäksi 
rakennusvalvontavirasto julkaisee ohjeita 
ja rakentamistapaohjeita. Viraston netti-
sivuilla on asiakasohjeita mm. ikkunakor-
jauksista, ullakkorakentamisesta, parve-
kelasituksista sekä mainoslaitteista.

Korjauksia suunniteltaessa kannat-
taa ottaa yhteyttä rakennusvalvontavi-
ranomaisiin mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa toimenpiteiden luvanvarai-
suuden selvittämiseksi. Tavoitteena on, 
että hankkeen kannalta olennaiset kysy-
mykset tulevat käydyksi läpi ajoissa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi sisäilmasto, talo-
tekniset, kaupunkikuvalliset tai palotek-
niset asiat. Suunnittelijoiden kelpoisuus-
vaatimusten toteutuminen edellyttää, et-
tä hankkeen vaativuustaso määritellään 
ennen suunnittelun aloittamista.
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Tiivistelmä
Maunulan 1950-luvun eteläosa on valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 2009).  Alueen rakennustaiteellisesti merkittävimmät 
kokonaisuudet ovat arkkitehtien Viljo Revell ja Keijo Petäjä suunnittelema Maunulan 
Kansanasunnot Oy:n alue sekä arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittelema 
nk. Sahanmäen alue.  Kummatkin alueet luetaan suomalaisen modernin 
asuntosuunnittelun kärkikohteisiin. Sahanmäen alue on myös yksi Helsingin 
DOCOMOMO–alueista. Maunulan eteläosaan pihasuunnitelmia ovat laatineet mm. 
puutarha-arkkitehdit Elisabeth Koch ja Bengt Schalin. 

Ohjeistuksen kohteina ovat julkisivut, sisäänkäynnit ja ulko-ovet, ikkunat, parvekkeet, 
vesikatto, porrashuoneet ja muut 1950-luvun rakennuksille ominaiset yksityiskohdat. 
Pihojen osalta annetaan ohjeita ja suosituksia mm. kasvillisuuden, kulkuväylien ja 
maastorakentamisen sekä rakennelmien ja pihakalusteiden osalta. Korjaustapaohjeen 
tavoitteena on tukea suojelukaavan määräyksiä ja tuoda korjauksiin maltillisuutta niin, 
että rakennusten ja pihojen niukat mutta laadukkaat yksityiskohdat voidaan säilyttää.

Asiasanat
HELSINKI, KAAVOITUS, JäLLEENRAKENNUSKAUSI, MODERNISMI, 
ESIKAUPUNKIEN KERROSTALOALUEET, KORJAUSTAPAOHJE

Kuvailulehti



Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7

Sarjassa aikaisemmin julkaistu:

2012:1 Kaupunkisuunnitteluviraston 
toimintasuunnitelma 2012–2014, 
Toiminnan perusta ja keskeiset 
tehtävät

2012:2 Helsinkipuisto – Yleissuunnitelma

2012:3 Pohjois-Haaga – Aluekartoitus ja 
korjaustapaohjeet, 1950-luvun kaava-
alueet II ja II

2012:4 Townhouse-rakentaminen Helsingissä

2012:5 Lähiöprojektin toimintakertomus 2011

2012:6 Sivisitys on siistiä – Lähiöprojektin 
projektisuunnitelma 2012-2015

ISSN 0787-9024 
ISBN 978-952-272-040-5 (nid.) 
ISBN 978-952-272-041-2 (PDF)


