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TIIVISTELMÄ

Suunnitelmapainotteinen diplomityö esittää 1940-luvulla rakentuneelle ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Lahden Tapanilan asuinalueelle soveltuvan
täydennysrakentamisen esimerkin. Työ on tehty yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa 
ja tulosten on tarkoitus tukea alueella aloitettavaa kaavamuutosprosessia ja mahdollisen
suojelukaavan valmistelua, sekä lisärakentamisen suunnittelua alueelle yleisellä tasolla. 
Suunnittelutyön kautta tehtävän tutkimuksen tuloksena selvitettävät soveliaat rakennusten
ulkomitat ja muut samankaltaiset raja-arvot tukevat kaavoitustyön lisäksi myös mahdollisen
aluekohtaisen uuden tyyppitalon suunnittelutyötä. RKY-aluetta varten kenties myöhemmin 
suunniteltava Tapanila-tyyppitalo helpottaisi lisärakentamista alueella niin kaupungin kuin
asukkaidenkin näkökulmasta.

Varsinaisen suunnittelutyön tehtävänanto muodostuu asukaslähtöisesti alueen
erityispiirteisiin ja tarpeisiin perehtyen. Lahden kaupunki toteutti kesällä 2015 Tapanilan 
asukkaille asukaskyselyn, jonka vastaukset analysoidaan osana diplomityötä, jotta 
selviää millaisia asuinympäristöön liittyviä toiveita ja tarpeita asukkailla Tapanilassa on.  
Asukaskyselyn tulosten lisäksi työn kirjallisessa osuudessa käydään läpi 1940-luvun
arkkitehtuuriin vaikuttaneet yhteiskunnalliset ja tyylilliset piirteet, jotka yhdessä muodostavat
pohjan suunnittelutyölle. Suunnitelmassa selvitetään alueen olemassa olevaan 
rakennuskantaan soveltuvan uudisrakennuksen/rakennusten massa, mittamaailma ja
muoto, sekä yhdelle tontille soveltuva rakennuskokoonpano. Uudisrakennuksen massoittelun
suunnittelua varten työssä perehdytään alueelta löytyviin rakennuskannan typologioihin,
vaikuttaviin rakennushistoriallisiin seikkoihin, sekä muihin alueen erityispiirteisiin. Lisäksi
työssä tutkitaan suunniteltuun massoitteluun sovitettavissa olevien erilaisten tilaratkaisujen
mahdollisuudet, jolloin varmistetaan massoittelun luoman kehyksen riittävä  joustavuus ja
sovellettavuus erilaisia uudisrakennuksia ja tilatarpeita varten. Suunnitelmaosuudessa
syvennytään lopuksi esittämään tarkemmin yksi esimerkki alueen vanhaa miljöötä 
tukevasta täydennysrakennuksesta. Jatkokehitykseen valikoituneen täydennysrakennuksen 
perustyypin suunnittelussa tutkitaan jo varsin yksityiskohtaisesti millainen Tapanilan uusi 
tyyppitalo, Talo Tapanila, voisi olla.
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KUVA 1: SISÄÄNKÄYNTI ILMENTÄÄ 40-LUVUN TUNNELMAA TAPANILASSA.
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Vanhojen talojen kunnostus ja puutaloasuminen elämäntapana on 2000-luvulla kasvattanut
suosiotaan, ja varsinkin jälleenrakennuskauden puutalot ovat erityisen haluttuja ja
arvostettuja perusparannuskohteita. Jälleenrakennuskaudella tarkoitetaan sota-ajan
sävyttämää ajanjaksoa, jolloin Suomessa korjattiin talvisodan (1939 -1940) ja jatkosodan
(1941 - 1944) tuhoja ja rakennettiin ennätysmäärä taloja sodan aiheuttaman asuntopulan
helpottamiseksi (Helamaa 1983, 66; Standertskjöld 2008, 60). Asuntopulaan vastaaminen
olemattomilla resursseilla oli sodan jälkeen kaiken kaikkiaan suurenmoinen saavutus,
jossa niin sanotut tyyppitalosuunnitelmat, päättäväinen yhteiskunnallinen yhteistyö ja
halu aidon hyvinvointiyhteiskunnan muodostamiseen nousivat ratkaisevaan asemaan.
Jälleenrakennuskauden puutalot ja niihin nivoutunut elämäntyyli ovat tärkeä osa maamme
kulttuurihistoriaa sekä myös vahvasti sidoksissa kansalliseen identiteettiimme. Lisäksi ne
muodostavat perustan sille pientaloasumisen idyllille, joka siintää monen asunnonhankkijan
haaveissa yhä tänäkin päivänä: pienissä, lämminhenkisissä puutaloissa rönsyilevine 
puutarhoineen piilee yksinkertaisesti jonkinlaista ajatonta kodikkuutta. On kuitenkin
tärkeää tiedostaa, että aikakauden puutalot eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan
jälleenrakennuskauden otsikon alle mahtuu erilaisia tyylejä ja useaa talotyyppiä. Esimerkiksi
jälleenrakennuskauden sisältämien 40- ja 50-luvun tyyleissä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta 
myös yhteiskunnan ja arvomaailman muutoksesta johtuvia suuria eroavaisuuksia.

Kiinnostus vanhoja puutaloja kohtaan on erittäin positiivinen ilmiö, sillä rakennuksen 
käyttäminen ja asuminen on sen kunnossa pysymisen kannalta välttämätöntä sekä ainoa
varma tapa sen säilyttämiseksi. Täydellinen suojelu ja talon tai alueen ”museoiminen” 
tuottavat harvoin hyviä lopputuloksia, mutta valitettavan usein myös liian innokas
remontointi vahingoittaa taloa – hyvistä tavoitteista huolimatta. Rakennusten erityispiirteet 
saatetaan epähuomiossa tuhota aiheuttaen jopa peruuttamatonta vahinkoa talon ja
asuinalueen arvolle. Jälleenrakennuskauden arkkitehtuuri ei kaikilta osin vielä saa osakseen
ansaitsemaansa arvostusta ja suojelua. Varsinkin 40-luvun vähäeleisten ja vaatimattomien
tyylipiirteiden erityisyys saattaa jäädä nykyrakentajalta huomioimatta  ja pahimmillaan kadota 
perusparannusten jalkoihin. Lahden Tapanila on malliesimerkki jälleenrakennuskauden
arvokkaasta pientaloalueesta, ja tämänkaltaisella alueella asuttaessa, remontoidessa
tai lisärakentaessa suojelun ja uudistamisen yhtälö on erityisen vaikea. Alueelta kerätyn
asukaskyselyn perusteella erilaisia remonttitarpeita ja asumiseen liittyviä toiveita on
naapurustossa runsaasti, mutta paikka on myös valtakunnallisella tasolla merkittävä
osa maamme kehityshistoriaa. Tapanila on syntyhistoriansa vuoksi erityisasemassa 
jälleenrakennuskauden pientaloalueiden joukossa ja se on saanut RKY-merkinnän vuonna
1993 Museoviraston koko maan kattaneessa inventoinnissa (Putkonen 1993, 139).

Tapanilan RKY-alue on rakentunut useasta talotyypistä jälleenrakennuskauden
aikana, mutta alun perin asuinalue on muodostettu 40-luvun alussa 27 ”ruotsalaistaloa”
varten (Niskanen 2000, 187). Nämä Tapanilan alkuperäiset rakennukset edustavat
jälleenrakennuskautta ja tarkemmin 40-lukua, mutta suunnittelu- ja valmistusprosessinsa 
vuoksi ne ovat harvinaisuuksia jälleenrakennuskauden pientalojen joukossa ja merkittäviä 
monelta kannalta. Ruotsalaistalot ovat sodanjälkeisen arvomaailman ja aikansa
sankarillisen rakennustoiminnan kiteytys, joka pystytettiin kaikki yhteiskuntaluokat
läpäisevällä talkootyöllä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Ruotsalaistalot edustavat

J O H D ANTO
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40-luvun vaatimattoman kaunista ja hienovaraista arkkitehtuuria, jossa teollinen 
standardointi ja käsityöläisperinne yhdistyvät ensimmäistä kertaa. Tapanilan talot olivat 
myös ensimmäisiä talopaketteja Lahdessa ja tärkeä osa tyyppitalorakentamisen kehitystä
Suomessa. (Arkkitehtuurimuseo, Västerås; Helamaa 1983, 72.) RKY-alueen asukkaat ovat 
näinollen erityisen onnekkaita saadessaan kutsua kodikseen Tapanilan kaltaista kaunista ja
luonnonläheistä paikkaa, joka on samalla elävä kappale maamme historiaa.

Vuonna 2017 satavuotiaaksi ennättäneessä Suomessa 40-luvun ruotsalaistalot 

hiljalleen lisääntyneen arvostuksen vuoksi. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi ruotsalaistaloista
”Puutaloidyllin suojelua tiukennetaan Tapanilassa”- otsikoidulla artikkelillaan 7.8.2017,
ja myös Helsingin Sanomat huomioi vastikään ruotsalaistaloalueiden kehitystä ja niihin
liittyvän elämäntyylin kiinnostavuutta 19.6.2017 julkaistussa artikkelissaan ”Ruotsalaistalot
ovat monen suomalaisperheen unelma” (ESS, Skytén, 2017; Pölkki, 2017). Helsingin
Sanomien artikkelissa esiteltiin ruotsalaistaloalueita eri puolilta Suomea ja käytiin läpi niiden
erityispiirteitä, sekä jälleenrakennuskauden naapurustojen nykyistä ja tulevaa asumiskäyttöä.
Tekstissä nostettiin esille myös Tapanilan pientaloalue ja sen kehitys tulevaisuudessa – osin
tämän diplomityön kautta. Vuoropuhelussa Lahden kaupungin ja museotoimen edustajien
kanssa toteutettu opinnäytetyö etsii alueelle sopivaa täydennysrakentamisen suunnitteluotetta
ja RKY-alueen henkeä kunnioittavaa laajennustapaa. Työn yhteyshenkilönä on toiminut 
kaupungin Maankäytön ja kaupunkisuunnittelun osastolta kaavoitusarkkitehti Päivi Airas ja 
Lahden museoiden puolelta tutkija Riitta Niskanen.

Työn tarkoituksena on perehtyä siihen, mikä tekee Tapanilasta niin erityislaatuisen,
ja millaiset asiat tekevät niin sen yksittäisistä taloista kuin asuinaluekokonaisuudestakin 
valtakunnallisessa mittakaavassa arvokkaan. Tutkimuksessa kootaan sekä 40-luvun 
arkkitehtuurin erityispiirteitä että tietoa 1940-luvun tapahtumista, arvomaailmasta ja sodan 
leimaamasta ajankuvasta, joka johti sota-ajan arkkitehtonisen tyylin muodostumiseen.
40-lukua käsitellään myös suhteessa sitä edeltäneeseen 30-lukuun ja siirtymistä 50-luvulle, 
sillä yhtä aikakautta ymmärtääkseen täytyy perehtyä myös siihen, mikä on ilmiön merkityssuhde
sitä edeltäneisiin tapahtumiin ja hahmottaa miten kehitys jatkui tarkastellun ajanjakson jälkeen.
Suuret muutokset tapahtuvat hitaasti, ja kaikkien aikakauden tapahtumien merkityksiä voi 
myös olla vaikea havaita lyhyellä, kontekstistaan erotetulla aikajänteellä. Niin historiassa kuin
arkkitehtuurissakin ilmiöt ja tyylikaudet kehittyvät lisäksi suhteessa toisiinsa ja usein jollain
tavoin vastustamaan tai täydentämään edeltäjiään. Tyylikausien rajat eivät myöskään ole
käytännössä niin selvärajaisia kuin historiankirjoissa, ja usein käykin niin että tyylisuunnat
limittyvät ja kehittyvät ainakin osittain samaan aikaan. Tämän laaja-alaisen tutkimustyön ja 
asukaskyselyn tulosten analyysin perusteella on syntynyt diplomityön suunnitelmaosuudessa
esitelty esimerkki alueelle sopivasta täydennysrakennuksesta. Vanhaa aluetta täydentämään
tarkoitetun uudisrakennuksen, ”Talo Tapanilan”, suunnitelmia sävyttää kuitenkin näkemys
ja toive aluekokonaisuudesta, jota muokataan vain harkiten ja mahdollisimman vähäisessä
määrin. Tiedostavasti korjaten ja maltillisesti uutta rakentaen Tapanilassa on mahdollista
sekä säilyttää alueen valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen anti että lisätä yksittäisen
rakennuksen arvoa ja viihtyisyyttä omistajansa näkökulmasta.
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MODERNISMIN HISTORIA: 1940-LUKU 
VASTAISKUNA FUNKTIONALISMILLE

JÄLLEENRAKENNUSKAUTTA EDELTÄNEET OLOSUHTEET
-MODERNI IHMINEN JA FUNKTIONALISTINEN ASUMISKONE

KUVA 2: FUNKKISTALON NAUHAIKKUNAA.

Ensimmäinen maailmansota kylvi ennennäkemätöntä tuhoa, kun sotaa käytiin suuressa
mittakaavassa teollistuneen yhteiskunnan kehittelemillä uusilla aseilla.  Aikaisempaan nähden
kehittynyt asetekniikka tuotti valtavat miestappiot kaikille osapuolille, ja taisteluista seurannut
tuho sekä sotatoimien ja jälleenrakentamisen kustannukset rasittivat pitkään väestön lisäksi
myös Euroopan taloutta. Useat maat velkaantuivat pahasti, ja huonon taloustilanteen vuoksi
epävakaat yhteiskuntaolot aiheuttivat ongelmia monissa maissa. Äärioikeistolaiset liikkeet

(Standertskjöld 2008, 10.) Tekninen kehitys jatkui ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja
tekniikkakeskeinen maailmankuva läpäisi arkkitehtuurin kentän 1930-luvulla. Tekniikkaan
ja tieteeseen luotettiin paremman huomisen mahdollistajina. Koneita alettiin ihailla
suunnittelussa, ja ihmisen ulottuvuuksia ja toimintaa tutkittiin tieteellisesti täydellisen
”asumiskoneen” luomiseksi. Tekniikan mahdollistamaa sarjatuotantoa käytettiin hyväksi
valmistusprosesseissa, ja suunnittelussa pyrittiin luomaan yleispäteviä kaavoja ja sääntöjä
hyvää elämää varten. Yksittäisten rakennusten lisäksi myös kaupunkisuunnittelu alettiin
nähdä taiteen sijaan tieteenä, ja arkkitehtuuria ohjaamaan valjastettiin erilaiset tilasto-
ja luonnontieteet. Vielä nykyäänkin asumistottumuksiamme leimaava ja suunnitteluun
vaikuttava funktionalismi oli syntynyt. (Standertskjöld 2008, 16,20, 22.)

käytännöllinen ja toiminnan muovaama muoto on itsessään kaunista, eikä koristeellisuutta

yhden alan tyylisuuntausta laajempi ilmiö: arkkitehtuuriin kiteytynyt funktionalismin liike oli
kunnianhimoinen yritys luoda maailmanlaajuinen ja lopullisen kestävä yhtenäinen esteettinen

ansiosta varsin monumentaalista. Muotoilussa inspiraatiota saatiin usein koneista ja laivoista. 
Julkisivut, joiden tuli kuvastaa pohjaratkaisua, olivat usein epäsymmetrisiä, ja rakennusten 

2

2.1
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muodossa horisontaalisuus korostui. Sisätilojen ja toimintojen hyvän suunnittelun
katsottiin tuottavan luonnostaan kauniita julkisivuja. Myös ensimmäisen maailmansodan 
jälkeinen Euroopan laajuinen huono taloustilanne, lama ja materiaalipula epäilemättä 
kannustivat  karsimaan rakennuksista kaiken, mitä ei pidetty terveellisen asumisen kannalta
välttämättömänä. (Salokorpi 1971, 18; Standertskjöld 2008, 20.)

myös funktionalismin ajaman ”uuden arkkitehtuurin” viisi yleispätevää perussääntöä, joista
kaikuja on nähtävillä myös tämän päivän rakentamisessa. Näiden teesien mukaan hyvässä
rakennuksessa tuli olla

pohjaratkaisu, eli tilat ja väliseinät voitiin sommitella ilman rajoituksia.
2) Tasakatto, jota saatettiin hyödyntää oleskelutilana.
3) Nauhaikkunat, eli matalat, yhtenäisenä nauhana toisiinsa liittyvät ikkunat.
4) Vapaa julkisivu, eli (pilari-laatta –järjestelmän ansiosta) kantamattomat, vapaan sommittelun
mahdollistavat julkisivut.
5) Pilarit, joiden varaan rakennus nostettiin irti maasta (ja rakennuksen alla olevan tila voitiin 
näinollen hyödyntää esim. viheralueena tai parkkipaikkana). (Standertskjöld 2008, 22.)

yhteiskunnan läpäisevästä murroksesta ja modernista elämänasenteesta. Huonosta
taloustilanteesta huolimatta usko kehitykseen, sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaan 
parempaan tulevaisuuteen oli vahva, ja ”moderni” oli vahvasti positiivinen adjektiivi. Euroopassa
kehitys olikin nopeaa, ja pian vakiintui mielikuva 30-luvun ihanteellisesta ”uudesta ihmisestä”: 
tervehenkisestä, sivistyneestä kaupunkilaisesta, joka harrasti liikuntaa, autoilua ja elokuvia. 
Arkkitehtuuri oli suuressa roolissa tässä funktionalismin ajamassa yhteiskunnallisessa
murroksessa, ja ajan arkkitehtuuri oli myös yhteiskunnallisesti motivoitunutta. Suunnittelun 
tavoitteena oli luoda avara, vihreä, valoisa ja hygieeninen kaupunki, joka loisi tasa-arvoiset
puitteet tervehenkiselle elämälle. (Standertskjöld 2008, 16, 20.) Käytännön yhteiskunnallisen
vastuunkannon sijaan funktionalismin idealismi jäi kuitenkin pääosin suunnittelun tasolle. 
Jaloista tarkoitusperistä huolimatta edistyksellinen funkkis tuntuu jättäneen tavallisen
ihmisen ja ns. kansanrakentajan aatteen ulkopuolelle - ainakin aikansa maaseutuvoittoisessa
Suomessa (Salokorpi 1971, 18-19). Arkkitehdin toimenkuva 30-luvulla ei visionäärisistä 
ulottuvuuksistaan huolimatta ollut yhtälailla työskennellä yhteiskunnan luottamusmiehenä
ja asiantuntijana kuten aiemmin, vaan suunnittelijan rooli oli yhä enenevässä määrin toimia 
rakennuttajan palvelijana (Salokorpi 1971, 26).

Monia Euroopan suurkaupunkeja jälleenrakennettiin funktionalismin kaudella, ja 

eurooppalainen suurkaupunki, joten tyylisuunta ei kaikilta osin ollut ajankohtaista Suomessa
aikana, jolloin edes Helsinki ei ollut suurkaupunki ja ylivoimainen enemmistö ihmisistä asui 
maaseudulla (Salokorpi 1971, 9; Standertskjöld 2008, 14). Myös juuri itsenäistyneessä 

kaudella Suomessa rakennettiin huomattava määrä sairaaloita ja urheilurakennuksia
ajan edistyksellisessä hengessä. Arkkitehtuurissa ihailtiin erityisesti itsenäisiä vehreitä
esikaupunkisoluja ja suuria viheralueita. Vastaavasti kaupunkien historiallisia kerrostumia,
umpikortteleita tai ylipäätään vanhaa rakennuskantaa ei juuri arvostettu, vaan sitä 
jopa hävitettiin järjestelmällisesti. Vahva usko täysin uudenlaiseen tulevaisuuteen johti 
aikaisempien kausien perinnön vähättelyyn ja esimerkiksi kansallisromanttisen arkkitehtuurin
väheksyntään.  Vapaasti seisovat lamellikerrostalot yhdistettynä avariin piha-alueisiin 
yleistyivät nopeasti. Suunnittelijoiden hyvistä ja järkiperäisistä aikeista huolimatta
lopputuloksena oli pahimmillaan rakennuskantaa ja alueita, joilla ei ollut minkäänlaista
yhteyttä historiaan tai ympäristöönsä laajemmin. (Standertskjöld 2008, 16, 18.)
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40-LUVUN UUSI SUUNTA: ”MODERNI ROMANTIIKKA”

1940-luvulle tultaessa niin arkkitehtuuri kuin yhteiskunta laajemminkin kokivat suuria
muutoksia käytännön tarpeiden ja ideologisten ihanteiden muuttuessa. 1939-1945 käyty
toinen maailmansota toi tullessaan jälleen uuden pula-ajan koko Eurooppaan ja toisinnon
juuri taakse jääneistä sota-ajan kärsimyksistä, mikä katkaisi funktionalismin aktiivisen
uudistuskauden. 30-luvun optimistinen järkiperäisyys ja usko kansainvälisyyteen sai antaa
tilaa 40-luvun kodikkuutta kaipaavalle romantiikalle ja kansallismielisyydelle (Salokorpi

peräänkuuluttama isänmaallisuus, kotiseuturakkaus ja romantiikka toivat koristeellisuuden ja
detaljiikan takaisin fasadeihin, muodot vapautuivat ja luonnonmateriaalien käyttö lisääntyi.
Suunnittelun tavoitteeksi nousi maanläheinen orgaaninen viihtyisyys teknistä funktionalismia
vastustamaan. 30-luku jätti kuitenkin oman perintönsä rakentamiseen, kun vuosikymmenen
korostama järkiperäisyys toteutui 40-luvulla standardisoinnissa ja sarjatuotannossa. Tällaisia
toisaalta hyvin vastakkaisiakin arvoja ilmentävää 40-lukua voidaankin kuvata modernin
romantiikan kaudeksi. (Standertskjöld 2008, 60, 68, 70, 71.)

Sota-aika muutti ihmisten maailmankuvaa ja arvomaailmaa, mutta jossain
määrin muutos oli alkanut tapahtua jo ennen sota-aikaa. Asenneilmapiiri koki
selvän muutoksen, kun funkkiksen teknisyys ja järkiperäisyys vietiin äärimmilleen
(Standertskjöld 2008, 23). Monet arkkitehdit kuten Alvar Aalto pyrkivät jo rauhan
aikana pehmentämään järkiperäistä funktionalismia. (Helamaa 1983, 56, 59.) Tosin
funktionalismin uudenlainen geometrinen muotokieli kohtasi myös kukoistuskaudellaan
ihailun lisäksi vastustusta ”pakkilaatikkoarkkitehtuurina”, eikä se läpäissyt yksiselitteisesti
rakentamistalouden kenttää. Tasakattoisilla kuutioilla ja perinteisemmillä harjakattoisilla
rakennuksilla oli omat kannattajansa, ja paikallinen rakennusperinne eli Suomessa 

hyväksyttiin joihinkin rakennushankkeisiin helpommin kuin toisiin: sen katsottiin sopivan
hyvin esimerkiksi liikerakennuksiin, mutta kirkkorakennuksissa ja vakavaraisuutta
viestivissä konttorirakennuksissa luotettiin perinteisempiin tyyleihin läpi 30-luvun.

KUVA 3: 40-LUVUN OVENKAHVOJA, JOISSA NÄKYY AJALLE 
TYYPILLINEN ARVOSTUS KÄSITYÖLÄISTAITOA, TEKIJÄN KÄDEN-
JÄLKEÄ JA LUONNONMUKAISTA PUUTA KOHTAAN.

2.2
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Sairaalarakentamisessa sen sijaan funkkiksen tyylipiirteet otettiin luontevasti vastaan, 
sillä valoisuus, hygieenisyys ja toimivuus olivat molemmissa keskeisiä tavoitteita.
Terveydenhuollon rakennuksiin ja muihinkin alan uudistuksiin panostettiin 30-luvulla, sillä

Suomen tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Väestönkasvua pidettiin myös erityisen
tärkeänä, sillä syntyvyys oli laskenut vuosikymmenen alussa. Tunnetuin esimerkki aikansa
sairaala-arkkitehtuurista lienee Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola vuodelta
1933. Muun muassa kansanterveydellisistä syistä panostettiin myös (kilpa)urheilutiloihin,
joissa sairaalarakennusten ohella on nähtävillä funktionalismin tyylikauden arkkitehtuuria 
puhtaimmillaan. Muita 30-luvulla yleistyneitä rakennustyyppejä ovat huoltoasemat tyylikkäine
katoksineen, erilaiset asemarakennukset, sekä maaseutumyymälät. (Standertskjöld 2008, 
23-26.)

40-luvun tyyli ei kuitenkaan ollut pelkästään kokoelma antiteesejä funktionalismille,
vaan tyyleissä on myös paljon samankaltaisuuksia. Yhteistä oli ennen kaikkea usko 
edistykseen, 30-luvulla teknisen kehityksen ja 40-luvulla aineellisesti turvatun elämän
ja yhteiskunnallisen yhteistyön kautta (Nikula 1993, 136). Jälleenrakennuskauden suuri
ponnistus, puutalojen sarjatuotanto, sai suuntaa funktionalismin tavoitteista ja 30-luvulla 
ihannoitu teollinen esivalmistettavuus mahdollisti tarvittavan tuotantovolyymin. Lisäksi
molempina aikakausina peräänkuulutettiin askeettisuutta ja pyrittiin ajattomaan estetiikkaan,
jonka muotokieli säilyttäisi viehätyksensä pitkään. Maalaisromanttinen ruutuikkuna jäi 
historiaan ja läpi molempien vuosikymmenien ikkunamuoto pysyi modernina. Ikkunat
myös sijoiteltiin sekä 30- että 40-luvulla pohjaratkaisun perusteella, epäsymmetrisestikin.
Monet funktionalismin uudet ajatukset ja toimintatavat sisällytettiin rakennussuunnitteluun 
jälleenrakentamisen vuosikymmeninä ja niitä kehitettiin edelleen. (Kummala 2005, 29.)
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SUOMI 1940-LUVULLA: 
RASKAS SOTIEN JA
JÄLLEENRAKENNUKSEN KAUSI

AJAN YHTEISKUNNALLINEN TILANNE

Toisen maailmansodan koettelemukset, materiaalipula ja inhimillinen kärsimys ulottuivat
myös pohjoiseen Suomeen, kun maassamme käytiin talvisota (1939-1940) ja kuluttavaksi
asemasodaksi pitkittynyt jatkosota (1941-1944) (Standertskjöld 2008, 60). 40-luku oli
kokonaisuudessaan vaikeaa sodan ja jälleenrakentamisen aikaa. Suomen historiassa
vuosikymmen oli poikkeuksellisen vaativa ja täynnä monisyisiä koettelemuksia, jotka olivat
nykyisen yhteiskuntamme kannalta hyvinkin merkityksellisiä: talvisota, välirauha, jatkosota,
aselepo, Lapin sota, alueluovutukset, siirtoväen evakkomatkat, sotasyyllisyysoikeudenkäynti,
sotakorvaukset ja lopuksi maan raskas jälleenrakentaminen pula-ajan vähäisillä resursseilla 
(Helamaa 1983, 4). Jälleenrakennuskaudeksi kutsutaan tavallisesti sotien jälkeistä aikaa,
eli 40-luvun loppupuoliskoa. Aikakauden tarkka rajaaminen on kuitenkin haastavaa, 
sillä ensimmäisiin jälleenrakennustoimiin ryhdyttiin Suomessa heti talvisodan jälkeen
välirauhan koittaessa. Jatkosodan aikana jälleenrakentamista jatkettiin pääasiassa takaisin
vallatuilla alueilla Karjalassa, ja jatkosodan päätyttyä koitti rakentamisen voimakkain aalto.
Jälleenrakennuskauden voidaan katsoa päättyneen 1952, kun viimeinen sotakorvausjuna
ylitti Suomen rajan ja Helsingissä järjestettiin olympialaiset osoitukseksi kansainvälisten
suhteiden kohentumisesta. Todellisuudessa jälleenrakentaminen päättyi kuitenkin vähin
erin 50-luvun alkupuolella yhteiskunnallisen vaurastumisen myötä, ja monilla aloilla se jatkui
aina 50-luvun lopulle asti. (Helamaa 1983, 4, 66, 134.) Jälleenrakennusvuodet eivät ole yksi
arkkitehtuuriltaan yhtenäinen kausi: 40-luvun rakentaminen erosi 50-luvun tyylistä, vaikka
nämä molemmat vuosikymmenet edustavatkin jälleenrakennuskautta ja niillä on paljon
yhteisiä tyylipiirteitä. 40-luvulla yhteiskunnallinen tilanne oli vaikeampi ja sekasortoisempi, ja
rakentaminen sen seurauksena hyvin vaatimatonta, kun taas 50-luvulla tapahtui merkittävää
elintason nousua teollistumisen myötä ja rakentaminen vapautui vähitellen. (Helamaa 1983,
115;  Standertskjöld 2008, 112.)

Pienen Suomen yhteiskunnallinen tilanne koki sekä sotien aikana että niiden jälkeen
suuria muutoksia, ja sota-aika näkyi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Puolustusvoimien
palveluksessa oli jatkosodan aikana 65% kaikista alle 50-vuotiaista miehistä, joten naiset,
lapset ja vanhukset joutuivat puolustamaan kotirintamaa ja hoitamaan raskaitakin
työtehtäviä. Naisten asema yhteiskunnassa korostui uudella tavalla, kun heidän kontolleen 
jäivät kaikki koti- ja maataloustyöt. Monet joutuivat lisäksi nopeasti kouluttautumaan uuteen
ansiotyöhön. Sota-aikana teollisuuslaitokset oli valjastettu maanpuolustuksen tarpeisiin ja
tehtaiden työntekijät olivat vähissä rintamalle kutsumisen vuoksi. Lisäksi poliittisen tilanteen
aiheuttamat häiriöt ulkomaankauppasuhteissa saivat talouden polkemaan paikoillaan, josta
seurauksena oli ankaran materiaalipulan aika. Materiaalipula häiritsi nopeasti niin päivittäistä
elämää kuin maan tuotantotalouttakin. Jopa liikenne ja tavaroiden kuljetus häiriintyivät:
polttoaine oli ensimmäisiä säännösteltyjä tarvikkeita, ja myös varaosien ja autonrenkaiden
puute oli vakavaa jo vuonna 1940. Lannoitteita tai väkirehua ei myöskään juuri ollut saatavilla,
joten maatalouden tuotto pieneni. Kutomoteollisuutta kiellettiin resurssien säästämiseksi
lopettamaan siviilivaatteiden valmistus kesällä 1941. Seuraavana vuonna esimerkiksi kahvia
ei ollut enää myynnissä lainkaan, ja ne elintarvikkeet joita vielä oli saatavilla, joutuivat
säännöstelyn piiriin ja kansalaisille otettiin käyttöön päivittäistavaroiden ja elintarvikkeiden
ostokortit. (Standertskjöld 2008, 62.)

3

3.1
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Sodankäyntiin kuuluneet tuhoisat pommitukset ja evakot, eli pakolaisina luovutetuilta maa-
alueilta, pääosin Karjalasta, saapuneet kansalaiset loivat Suomeen ennennäkemättömän
asuntopulan ja rakentamisen tarpeen. Talvisodassa tuhoutuneita ja luovutettuja rakennuksia 
oli noin 105 000 ja jatkosodan päätyttyä tilanne oli vieläkin lohduttomampi (Helamaa 1983, 67).
Talvi- ja jatkosodassa kuoli yhteensä 86 000 ihmistä, haavoittuneita oli yli 200 000 ja pysyvästi 
invalidisoitui 60 000 (Standertskjöld 2008, 60). Asutettavia evakkoja oli erillisrauhan koittaessa 
jatkosodan jälkeen yli 400 000, ja pommituksissa hajonneita rakennuksia noin 120 000. 
Tämä tarkoitti, että 11% maan väestöstä oli yhtäkkiä vailla asuntoa ja kymmenesosa maan 
koko rakennuskannasta oli menetetty. Lisäksi Lappi oli lähes kokonaan tuhottu polttamalla,
ja rauhanehdoissa suomalaisten maksettaviksi langetettiin ankarat sotakorvaukset. Sotien
jälkeiset yhteiskunnalliset olot olivat näin ollen äärimmäisen vaikeat. (Helamaa 1983, 67, 115; 
Nikula 1993, 135; Salokorpi 1971, 33; Standertskjöld 2008, 63, 78, 80.) Ajan rakennustarpeisiin 
vastaaminen oli erityisen haasteellista, sillä samaan aikaan vallitsi myös ennennäkemätön
materiaali- ja työvoimapula. Asuinrakennusten lisäksi sodassa oli tuhoutunut tai luovutettu
monia teollisuuskiinteistöjä ja tuotantolaitoksia, sekä liikenteen ja tiedonvälityksen rakenteita ja
laitteita, joiden menetys haittasi materiaalituotantoa pitkään (Kummala 2005, 8; Standertskjöld
2008, 60). Asetelma oli käsittämättömän ankara, sillä inhimilliset ja materiaaliset tarpeet olivat
valtavat, mutta mahdollisuudet vastata näihin olivat lähes olemattomat (Helamaa 1983, 116).

Arkkitehtuurin ja rakentamisen luonne muuttui merkittävästi sota-aikana, kun arkkitehdit 
tempaistiin kaupunkiympäristön omaehtoisesta futuristisesta visioinnista ”korpisotaan”.
Vielä 30-luvulla johtavat funkkisarkkitehdit olivat saaneet suhteellisen vapaasti toteuttaa
näkemyksiään ja visioida villistikin rakentamisen uutta suuntaa. Jälleenrakennuskaudella
funktionalismin aikaisesta idealismivetoisesta lamellitalojen sommittelusta siirryttiin 
pakottavan tarpeen ajamaan tee-se-itse –puutalopakettien suunnitteluun ja hätäasutuksen 
koordinointiin. (Helamaa 1983, 56; Salokorpi 1971, 26; Standertskjöld 2008, 63.)

eikä tällainen suunnittelu tarjonnut halpaa yhden perheen maalaistaloa jälleenrakentajien
tarpeisiin. 40-luvun tyyppitalopiirustuksia laadittaessa ei siis voitu suoraan ammentaa 
funktionalismin opeista, vaan jouduttiin etsimään suunnitteluratkaisuja muualta. (Salokorpi
1971, 33.)  Arkkitehtuurista tuli sota-ajan myötä uudella tavalla yhteiskunnallista ja eri tahojen
yhteistyönä toteutettua toimintaa. Tavalla, jolla asuntopulaan ja rakentamistalouden kriisiin
vastattiin, oli elintärkeä rooli jälleenrakentamisen haasteesta selviytymisessä, sekä myös 

kapeni, kun suuri osa suunnittelu- ja rakennustyöstä tehtiin omin käsin tai talkoovoimin 
(Standertskjöld 2008, 63). Suunnittelu- ja rakennustyö oli hyvin aatteellisesti latautunutta,
mutta toisaalta sodanjälkeistä rakentamista ei ilmeisesti juuri ajateltu ylevästi ”arkkitehtuurin
tekemisenä”, vaikka monet muut taiteet nousivat sodan päätyttyä arvoonsa. Asuntopulaan 
vastaavaa suunnittelutyötä ei lähestytty 30-luvun tapaan ruusunpunaisesta ideologisesta
näkökulmasta, ja vallinneen resurssipulan vuoksi arkkitehtuurin voi nähdä kutistuneen 40-
luvulla pelkäksi tekniseksi rakentamiseksi. Arkkitehtuurilla ei taide- ja kulttuurimuotona ollut 
40-luvulla varsinaisesti harrastajia tai yleisöä, ja vaikka aikakaudella suunnitellut tyyppitalot
olivat usein aikansa osaavimpien arkkitehtien yhteistyön tulosta, ei tyyppitalosta juuri erotu
yksittäisen arkkitehdin kädenjälki. Toisaalta tyyppitalopiirustusten myötä arkkitehtisuunnittelu 
levisi 40-luvulla myös syrjäseuduille, ja asemakaavoitus sekä rakentamistalouden 
viranomaiskoneisto kehittyivät suuresti. (Helamaa 1983, 118; Nikula 1993, 136-137.)

SOTA-AJAN MUUTOKSET RAKENTAMISESSA 
JA ARKKITEHTUURISSA

UUSIA NÄKÖKULMIA SUUNNITTELUUN

3.2
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Materiaali- ja työvoimapulan vaikutusten lisäksi sota tai sen uhka itsessään vaikuttivat niin
ympäristöjen kuin yksittäisten rakennustenkin suunnitteluun sekä tietoisten strategisten
päätösten, että sodan kokeneiden yksilöiden tottumusten kautta. Esimerkiksi asemakaavoja
laadittaessa käytettiin pitkään hyödyksi ilmakuvia ja mietittiin, miten syntyvä kaupunkirakenne 
oli havaittavissa ilmasta käsin. Asuin- ja tehdasalueita varjeltiin suojavyöhykkeillä ja
metsäkaistaleiden laskeskeltiin suojaavan pommien paineaalloilta ja tulipalojen tuhoilta. 
Rakentaminen pyrittiin myös toteuttamaan väljästi tuhojen minimoimiseksi. (Standertskjöld
2008, 67.) Sota myös muutti yleistä asenneilmastoa 40-luvulla, mikä synnytti romanttisen
tyylin ja kansantaiteen arvostuksen nousun. ”Korsuarkkitehtuuri” löi niin ikään oman leimansa
sodanjälkeiseen rakentamiseen, kun 40-luvun rakennustyyliin vaikuttivat suuresti pitkästä
jatkosodasta kotiutuneet sotilaat. He alkoivat käyttää siviilirakentamisessa sellaisia taitoja ja
materiaaleja, joihin olivat rintamalla tottuneet. Jatkosota pitkittyi väsyttäväksi asemasodaksi,
jossa sotilaat joutuivat viettämään pitkiä aikoja rintamalla ilman varsinaisia tehtäviä.
Tavallisin keino sodankäyntiin liittyneen odotteluajan hyötykäyttämiseen ja taisteluhengen
ylläpitämiseen olivat käsityöt sekä korsuympäristön suunnittelu, rakentaminen ja koristelu.
Materiaaleiksi valittiin metsästä saatavaa tuohta, jäkälää ja puuta sen monissa muodoissa:
koivusäle, suuret tukit ja usein mielikuvituksekkaasti paneeleiksi tai isommiksi pinnoiksi
sommiteltu kapea kuusiriuku eli näre. Puhdetöinä valmistetut koristeet ja tarve-esineet olivat
rintama-asumuksen ehostuksen ohella myös mieluinen lahja materiaalipulassa kärvistelevälle
kotirintamalle. Käsityön taidonnäytteet muuten riisuttujen asuinrakennusten yksityiskohdissa
ja koristelussa, sekä rintamalta tutun puhalluslampun käyttö kodin sisätilojen pintakäsittelyyn
ovat hyviä esimerkkejä korsurakentamisen vaikutuksista 40-luvun arkkitehtuuriin. (Helamaa
1983, 8, 20, 22, 35, 118; Standertskjöld 2008, 68.)

Rakennusalalla 40-luku oli merkittävää murroskautta: siirryttiin standardoidun sahatavaran
ja tyyppitalojen aikaan, sekä yhdistettiin uutta tekniikkaa ja yleispäteviä normeja vanhaan
käsityöläisperinteeseen (Soininvaara 1994, 129). 40- ja 50-luvun kuluessa asuntotuotanto
myös siirtyi yhä selvemmin kaupallisille yrityksille (Salokorpi 1971, 33). 40-luku jäi tästä
näkökulmasta historiaan käsityöläistaidon viimeisenä vuosikymmenenä (Soininvaara 1994,
129). Uudet tekniikat ja vanha käsityöperinne sulautuivat toisiinsa, kun rakennusosien
standardisointiin panostettiin, mutta rakentaminen tapahtui talkoovoimin ja kirvesmiesten
kädentaito oli suuressa arvossa. Lisäksi rakentamisen volyymi on itsessään meriitti
40-luvun (puu)rakentamiselle ja arkkitehtuurille: oli ihme saavuttaa niin paljon olemattomilla

MUUTTUNUT RAKENTAMISTALOUS

KUVA 4: JÄLLEENRAKENNUSKAUDELLA KIRJOITETTIIN USEITA 
RAKENNUSOPPAITA “HARTIAPANKKIRAKENTAJAN” AVUKSI. KUVASSA 
VILHO SETÄLÄN OMAN KODIN RAKENTAJA - RAKENNUSOHJEITA 
JOKAMIEHELLE, VUODELTA 1955.

3.2.2
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resursseilla, ja etenkin niin lyhyessä ajassa. Jos asuntotuotanto olisi toiminut sota-aikaa
edeltävällä vauhdilla, maamme jälleenrakentaminen olisi vienyt kaksi vuosikymmentä, kun 
yhtäkkinen asuntopula ratkaistiin 40-luvulla käytännössä 5-6 vuodessa. Kokonaisuutena
jälleenrakennuskauden puiset pientalot muodostavat suuren osan maamme nykyisestäkin
rakennuskannasta, vaikka osa niistä on tosin piittaamattoman saneerausinnon tuloksena 
menettänyt alkuperäisen hahmonsa (Helamaa 1983, 66). Asuntopulan purkamisessa ei 
juuri turvauduttu tilapäisratkaisuihin,  kuten esimerkiksi lyhytikäisiin parakkikyliin, muutamaa 
asuinaluetta lukuun ottamatta. (Helamaa 1983, 100; Nikula 1993, 136; Soininvaara 1994, 
115, 129; Standertskjöld 2008, 80.) Tilapäistä hätämajoitusta järjestettiin esimerkiksi 
määräämällä alivuokralaisia asuntoihin, joita kaupunkien virkamiehet pitivät tarpeettoman
suurina (Helamaa 1983, 116). Rakennustekniikassa tai -aineissa ei juuri tapahtunut uusia 
läpimurtoja, poikkeuksena tietenkin materiaalipulan pakottama luovuus korvikemateriaalien
saralla (Helamaa 1983, 118).

Rakennussuunnittelun ja rakentamisen kenttä oli jälleenrakennuskaudella toisaalta
hyvin kirjavaa, mutta toisaalta myös erittäin hyvin järjestäytynyttä ja suunnitelmallisesti 
toteutettua. Yhteiskunnallinen yhteistyö toimi hyvin ja erilaiset tahot työskentelivät jaloista 
lähtökohdista aineellisesti turvatun elämän takaamiseksi kaikkialla maassa. Usko 
edistykseen oli vankkumaton. Rakentamiseen liittyi myös paljon tunteita ja aatteellisia
ulottuvuuksia, kun asevelitaloilla, maalahjoituksilla ja talkootyöllä haluttiin korvata
rintamaveteraaneille ja evakoille heidän menetyksiään, sekä maksaa maanpuolustuksesta
syntynyt kunniavelka: 40-lukua voidaankin tämän ideologian vuoksi kutsua myös sankarillisen
materialismin kaudeksi (Nikula 1993, 136).

MATERIAALIPULA JA RAKENTAMISEN 
ORGANISOINTI: TYYPPITALOJEN SYNTY

Materiaalipulan vaikutukset rakentamiseen olivat moninaiset. Rakennusaineiden säännöstely
aloitettiin vuonna 1940, ja säännöstely koski kaikkia tärkeimpiä rakennusmateriaaleja. Ensin

pinnoitettiin useimmiten joko kattotiilillä tai erilaisilla levyillä, kuten eterniitillä, aaltomaisella 

tiilen saatavuus hiipui, kun sota-aikana tiilituotanto laski 80%. Pian sen käyttö sisäseinissä
kiellettiin kokonaan ja vähät saatavissa olevat tiilet tuli valtion ohjeistuksen mukaan käyttää
julkisivumuurauksiin – ja silloinkin sai käyttää säästeliäästi vain tietyn paksuisia muurauksia
kerroskorkeudesta riippuen. Yksinkertaisia savitiiliä voitiin kuitenkin jonkin verran valmistaa
kotioloissa rakennusmestariliiton ohjeilla (Helamaa 1983, 118). Energiaa ja lasia täytyi myös 
säästää, joten ikkunakoot pienenivät, ja ikkunalasille säädettiin 3mm maksimipaksuus.
(Standertskjöld 2008, 94, 96.) Ainoat saatavilla olevat materiaalit olivat oikeastaan puu ja
paperi, joista kehiteltiinkin pula-aikana monenlaista talon rankarakenteista huonekaluihin ja
mattoihin. Erityisesti rottinkihuonekalut yleistyivät pula-ajan sisustuksissa. Puurakentamista 
haittasi kuitenkin jatkuva pula nauloista, joille ei ollut korviketta. Nauloja uusiokäytettiin
suoristamalla sekä etsimällä palaneiden rakenteiden tuhkista vanhoja nauloja, ja rakenteita
pyrittiin mahdollisuuksien mukaan tekemään kestäviksi myös ilman nauloja, esimerkiksi 
rankarakenteiden hirsisalvoksin. Talojen hirsirankoja ja muuta puutavaraa sahattiin aluksi 
piirustusten mukaisiin mittoihin rakennusleireillä sahalaitosten läheisyydessä, sillä kirveistä
oli pulaa. (Standertskjöld 2008, 78, 88, 94.)

Erilaiset korvikemateriaalit yleistyivät pula-aikana nopeasti. Rakentajat tekivät
jatkuvasti kokeiluja ja kehittivät uusia käyttötapoja saadakseen parhaan hyödyn vähistä
saatavilla olevista materiaaleista. Joskus rakentajat sortuivat materiaalipulan pakottamana 

rakentaminen on toteutettu kestävästi ja jälleenrakentamisen valtavasta haasteesta
suoriuduttiin olosuhteet huomioon ottaen varsin hyvin (Soininvaara 1994, 129; Standertskjöld

3.2.3
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2008, 94). Korvikemateriaalit oli yleensä kehitelty puusta tai paperista varioimalla, tai
alkuperäisiä rakennusaineita jatkamalla. Esimerkiksi ylä- ja välipohjarakenteiksi kehitettiin

hammastettu materiaalien välisten leikkausvoimien suitsimiseksi. Eristeiksi kehiteltiin erilaisia
rakennuspaperien rajaamia ilmataskurakenteita (esim. ”Aalto-levyt”) ja paperia kokeiltiin 
käyttää myös villamaiseksi ilmavaksi täytteeksi leikattuna (”Voimavilla”). ”Olha-eristyslevyt”
tehtiin pelkästä oljesta paineen ja lämmön avulla puristaen. Muita kauden yleisiä eristeitä
olivat kutterilastu, sahajauho ja turvepehku. Aikakauden eristeille oli tyypillistä palonarkuus,
vaikka sodan aikana ja sen jälkeen paloturvallisuuteen alettiin kiinnittää entistä enemmän
huomiota. (Helamaa 1983, 116-118; Standertskjöld 2008, 96.)

Työvoiman ja rakennustarvikkeiden käyttöä ja säännöstelyä valvoi vuodesta 1941
alkaen KYMRO, eli Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiain osasto.
Materiaalien vähäisyyden vuoksi voimaan tuli sota-aikana ja jälleenrakennuskaudella useita
ohjeita ja rajoituksia myös siitä, mitä ylipäätään sai rakentaa. Vuonna 1944 ohjeistettiin,
että omakotitaloihin ei saanut sisällyttää parvekkeita, ulokkeita, tai saunoja. Lisäksi oli

teräksen säästämiseksi. Korkeammissa asuinrakennuksissa yleistyi sekarunko, eli kantava

Rakennussuunnitelmia jouduttiin myös tavallisesti muuttamaan useitakin kertoja ennen 
valmistumista sen mukaan, mitä materiaalia rakennusaikaan oli saatavilla (Helamaa 1983,
116). Rakennusalan säännöstely ja KYMROn toiminta lopetettiin vasta vuosikymmenen
lopussa, 1949. (Standertskjöld 2008, 94, 96.) Pula-aikana keskeistä valtaviin yhtäkkisiin
rakennustarpeisiin vastaamisessa oli ns. tyyppitalojen kehittely ja niihin liittyen rakennusosien
standardisointi.

Tyyppitalolla tarkoitetaan yhden yleispätevän tyyppisuunnitelman pohjalta
monistettavaa rakennusta, joka sopii sellaisenaan tai korkeintaan pienin muutoksin moneen
ympäristöön. Monesti tyyppitaloihin liittyy myös jonkinasteinen esivalmistus, tai ne voivat olla
jopa ns. pakettitaloja, eli pystytysvalmiita materiaalipaketteja. Tyyppitalosuunnitelmia leimaa
monistettavuuden lisäksi myös eräänlainen epäkaupallisuus ja yleishyödyllisyys. Kukin
tyyppipiirustus on aikanaan kehitelty ratkaisuksi jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan
ja suunnittelutyö on tehty esimerkiksi kunnan tai voittoa tavoittelemattoman organisaation
toimeksiantona. Valmistusprosessit vaihtelivat, mutta tavallista oli, että suunnittelusta,
materiaalitoimituksista ja rakentamisesta vastasivat eri tahot, ja usein rakentaminen tapahtui
myös omatoimisesti ”hartiapankkivoimin”.  Tyyppitaloja rakennettiin jonkin verran myös 
ennen jälleenrakennuskautta, ja asuinrakennusten lisäksi niillä toteutettiin paljon kouluja
ja rautatierakennuksia. Tyyppipiirustusten käyttö hiipui 60-luvulla, kun asuntotuotanto
kaupallistui ja eri valmistajat alkoivat markkinoida hieman samaan tapaan toteutettuja
pakettitaloja. (Kammonen 2012, 17, 23, 28.) Sotien jälkeisessä Suomessa monistettavissa
olevat tyyppitalopiirustukset ja teollisesti valmistettavien puutalojen sarjatuotanto olivat
toimiva ja kenties myös ainoa varteenotettava keino valtaviin yhtäkkisiin rakennustarpeisiin
vastaamiseksi. Ammattilaisten koostamat tyyppipiirustukset takasivat hyvän ja terveellisen
rakentaminen aikana, jolloin sekä materiaaleista että osaavasta työvoimasta oli puutetta ja
rakentamisen oli tapahduttava ennennäkemättömän nopeasti. (Helamaa 1983, 76; Nikula
1993, 136; Standertskjöld 2008, 80.)

tyyppitalojen suunnittelu- ja kehitystyön. Teollisesti valmistettavia tyyppitaloja oli kehitelty
jo 1900-luvun alusta asti,  mutta jatkosodan ajalta lähtien niiden kehitystä ja yleistymistä
Suomessa alettiin järjestelmällisesti edistää vaativaan maan jälleenrakentamiseen

antoivat panoksensa rakennustuotannon kehittämiselle. Samana vuonna perustettiin 
Standardisoimislaitos, jonka tehtävä oli aluksi talotyyppien kehittely ja niiden tuotannon
valmistelu, teollisuuden standardien kehittäminen ja niiden käyttöönoton koordinoiminen. 
Standardisoimislaitos ja KYMRO kehittivät yhteistyössä rakennusteollisuutta tehostavia
standardeja, kuten tyyppipiirustuksia ja mittoja yleisimmistä rakennusosista ja puutavarasta.
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Työn tuloksia julkaistiin rakennustietokortteina, eli RT-kortteina. (Salokorpi 1971, 34;

jälleenrakennustoimiston, jossa konkreettisesti suunniteltiin tyyppitaloja, annettiin
suunnitteluapua ja kehitettiin standardisoimistyötä (Nikula, 1993, 137).

Tunnetuin yksittäinen jälleenrakennuskauden tyyppitalo lienee ns. 
”rintamamiestalo”, eli 1 1/2-kerroksinen, puurunkoinen ja harjakattoinen talomalli. Sisäänkäynti 
tapahtuu noppamaiselta kylmän tilan kuistilta, joka on leimallinen osa myös rintamamiestalon
ulkohahmoa. Rintamamiestalon lisäksi suunniteltiin ja rakennettiin paljon myös lukemattomia
muita tyyppitaloja. Vähemmän tunnettuja malleja ovat muun muassa asevelitalot, AA-
talot ja ruotsalaistalot. (Arkkitehtuurimuseo, A. Ahlström Oy, Asevelitalo, Rintamamiestalo;
Kammonen 2012, 40, 44; Standertskjöld 2008, 78, 80.) Jälleenrakennuskauden tyyppitalojen 
kirjo kehittyi nopeasti melko yhteneväiseksi joukoksi, vaikka kyse oli maanlaajuisesta 
rakennustoiminnasta ja useista eri suunnittelijoista. Tavallisesti jälleenrakennuskauden
tyyppitalot ovat pienimittakaavaisia yhden perheen asuntoja, joissa asuinhuoneet kiertyvät 
ainoan tulisijan ympärille. Tyypillisesti nämä rakennukset ovat pohjaratkaisultaan neliömäisiä, 
yksi- tai puolitoistakerroksisia rankarakenteisia taloja, joissa on korkea kivijalka ja harjakatto. 
(Nikula 1993, 136; Soininvaara 1994, 120; Standertskjöld 2008, 80.) Tyyppitalojen rungoissa 
käytetty rankarakenne oli materiaalitehokas ratkaisu, sillä materiaalipula esti esimerkiksi 
hirren käytön rungon ainoana materiaalina, eikä työvälineitä tai perinteisen hirsirakentamisen
taitajia riittänyt yhtä paljon kuin rakennustarpeita oli.  Vaikka rakennustyö suoritettiinkin
omatoimisesti ilman erityistä rakennusalan ammattiosaamista, tuottivat yleispätevät
tyyppitalosuunnitelmat hyvän rakennustavan mukaista jälkeä ja kestäviä loppuelämän koteja,
joita voitiin laajentaa ja parannella myöhemmin elintason noustessa. (Soininvaara 1994, 116, 121.)

KAUPUNKIEN KEHITTYMINEN 
JA ASEMAKAAVOITUS

Rakentaminen  painottui jälleenrakennuskaudella maaseudulle, sillä valtio tuki pientilojen 
perustamista elintarviketuotannon omavaraisuutta tavoitellen. Sotien jälkeen Suomeen syntyi 
ripeällä tahdilla 100 000 uutta maatilaa. (Standertskjöld 2008, 63.) Maaseudulle keskittäminen
oli luonnollinen suunta myös siihen nähden, että Suomi oli jälleenrakennuskaudella yhä
hyvin maatalousvaltainen: 1940-luvulla 3/4 ja 50-luvulle tultaessa 2/3 väestöstä asui
maaseudulla ja kaupunkikehitys oli koko maassa vasta aluillaan. Lisäksi niin valtiollisella
tasolla kuin materiaalipulan karaisemassa asenneilmastossakin haluttiin panostaa
omavaraisuuteen ja elintarviketuotannon elvyttämiseen.  (Helamaa 1983, 74;  Kummala
2005, 8.) Maaseutumaisuutta ihailtiin omavaraisen elintarviketuotannon näkökulmasta, mutta 
maaseutuelämä nähtiin myös kaupunkeja tervehenkisempänä ja rauhanomaisempana.
Kaupunkikeskeisen ajattelun ja siitä seuranneen suurkaupunkikulttuurin katsottiin
pahimmillaan edesauttaneen natsi-aatteen vahvistumista ja siten toisen maailmansodan
syttymistä (Standertskjöld 2008, 67). Maaseudulle keskittynyt jälleenrakennus eteni
alkuvaiheessa varsin vapaamuotoisesti rakentamista koskevan lainsäädännön ja
organisaatioiden puutteiden vuoksi. Vasta vuonna 1946 tuli voimaan laki, jonka mukaan myös
maaseudulle rakennettaessa tuli noudattaa erinäisiä rakennusmääräyksiä, ja rakennusta 
varten tuli anoa rakennuslupaa. Lain voimaantulon jälkeen syntyi myös nykyisenkaltainen 
paikallinen rakennusvalvonta ja rakennustarkastajien työ (Helamaa 1983, 74, 76).

Maaseutupainotteisen rakentamisen valtavirran ohella myös kaupungit kuitenkin 
laajenivat ja niiden ympäristöt muuttuivat. 1940-luvulla asemakaavoitustyö kehittyi ja sen rooli
rakentamistaloudessa korostui, sillä kaupunkien ja teollisuusalueiden ympäristö alkoi olla 
tiheästi asuttua, ja hallitsemattoman rakentamisen yleistyessä kaavoittajien täytyi käsitellä 
yhä suurempia kokonaisuuksia toimivan kaupunkirakenteen aikaansaamiseksi. 40-luvun
tärkeimpiä uranuurtajia kaavoitustyön saralla olivat arkkitehdit Otto I. Meurman ja Alvar Aalto, 
joilla puolestaan oli työnsä tukena paljon esimerkkejä amerikkalaisesta kaavoituksesta.
Arkkitehdeilla riitti kaavatyötä niin tuhoutuneiden alueiden uudelleenkaavoituksessa kuin

3.2.4
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KUVA 5: 50-LUVUN RINTAMAMIESTALO NYKYPÄIVÄN ASUINKÄYTÖSSÄ.

olemassa olevien kaupunkien laajentumisen käsittelyssäkin, sillä monet kaupungit kuten
Helsinki, Tampere ja Hämeenlinna kasvoivat jopa moninkertaisesti, kun niihin liitettiin
uusia maa-alueita 40- ja 50-luvulla. (Standertskjöld 2008, 64.) 40- ja 50- lukujen tyypillistä
asuinaluesuunnittelua ovat tyyppitaloista muodostuvat pientaloalueet,sekä ”metsäkaupungit” 
eli asumalähiöt, joissa kerrostaloja istutettiin etäälle kaupunkikeskustoista, usein kallioiseen
metsämaastoon. Kerrostalolähiöt erotettiin toisistaan ja kaupunkikeskustoista erilaisilla
puisto-, metsä-, ja virkistysalueilla. Ajan suunnitteluperiaatteena oli toisaalta etsiä ratkaisuja
ihmisen ja luonnon rinnakkaiseloon, mutta toisaalta pyrittiin suojelemaan rakennuksia ja
kaupunkeja sota-ajan uhilta, kuten pommituksilta ja tulipaloilta. (Standertskjöld 2008, 67.)

”TAVALLISIMMISTA TYYPPITALOALUEISTA TULI 
ASUTUSTILOJEN RINNALLA SUOMALAISEEN MAISEMAAN 
SODANJÄLKEISEN SISUKKUUDEN PÄÄMONUMENTTI.” 
- RIITTA NIKULA. TEOKSESSA RAKENNETTU MAISEMA, 1993, S.138
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1940-LUKU JA JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN 
PIENTALORAKENTAMINEN LAHDESSA
PAIKALLINEN YHTEISKUNTATILANNE

Valtakunnallisen merkityksellisyytensä lisäksi sota-aika ja jälleenrakennuskausi
muodostivat erityisen tärkeän ajanjakson Lahden kaupungin historiassa. Lahden kaupunki 
perustettiin jo 1905, ja sitä ennen se tunnettiin pienempänä ”kauppala”-yksikkönä (Anttila
& Heikkinen & Pihkala & Turpeinen, Oiva & Heinonen 1980, 14). Monet tyylipiirteensä ja
vielä nykyäänkin vaikuttavat rakenteensa Lahti kuitenkin sai juuri 40- ja 50-luvulla. Lahden
jälleenrakennuskaudella on nopean kehityksensä ja vaikuttajiensa vuoksi paljon yhtymäkohtia
amerikkalaiseen aluerakentamiseen. Lahtea rakentaessa ei haikailtu menneitä, vaan pyrittiin
aktiivisesti modernia kaupunkia kohti: yhden sukupolven aikana suuret kivitalot korvasivat 
maaseutumaiseman navettoineen (Niskanen 2013, 180,184). Amerikkalainen kaupunki oli
sotienjälkeisenä aikana vahvasti positiivinen mielikuva ja itsessään tavoiteltava lopputulos. 
Erityisesti välirauhan aika oli Lahden kehityksen nopeimpia vaiheita. Tuolloin kaupunki
kehittyi runsaan vuoden kuluessa ”amerikkalaisella vauhdilla”, ja vielä jatkosodan päätyttyäkin
kaupungin kasvu- ja kehitysmahdollisuudet vaikuttivat lähes rajattomilta. (Anttila ym. 1980,
175-176, 190.)  Kaupunki kasvoi sotien jälkeisellä ajanjaksolla huomattavasti niin pinta-
alaltaan, rakennuskannaltaan, kuin väkimäärältäänkin, ja jälleenrakennuskauden asettamat 
suuntaviivat näkyvät vahvasti vielä 2010-luvun Lahdessakin. Syitä kaupungin kasvulle ja
laaja-alaiselle uudistukselle sotienjälkeisellä ajanjaksolla oli useita. Lahti koki sota-aikana 
suuria pommitusvaurioita, joten jo aiempaa rakennuskantaa jouduttiin jälleenrakentamaan 
40-luvulla. Pommituksissa vahingoittui tai tuhoutui Lahdessa yli 800 huoneistoa ja reilut 
parituhatta huonetta (Anttila ym. 1980, 175). Lisäksi Lahteen saapui huomattava määrä sotaa 
paenneita evakkoja Karjalasta, mikä lisäsi asuntopulaa ja rakentamisen tarvetta kaupungissa 
entisestään. Lahteen kotiutui noin 10 000 evakkoa, jotka olivat lähtöisin pääosin Viipurista
(Anttila ym. 1980, 21; Karisto & Niskanen 2013, 14). Viipurista saapui ihmisten mukana
paljon yrityksiä, instituutioita ja muita vaikutteita paikallista elinkeino- ja kulttuurielämää 
vilkastuttamaan, ja viipurilainen ilmapiiri sulautui sotien jälkeen lähtemättömästi osaksi Lahtea.
Erityisesti viipurilaiset liikemiehet ja teollisuuspatruunat vaikuttivat kaupungin rakentumiseen.
(Karisto & Niskanen 2013, 12; Niskanen 2013, 193.)

Evakkojen suuntaaminen nimenomaan Lahteen selittyi Lahden ja Viipurin
entuudestaan voimakkaalla yhteydellä. Jo vuonna 1870 valmistunut Helsingin ja Pietarin 
välinen rautatie yhdisti Helsingin, Lahden, Viipurin ja Pietarin, ja lisäsi niin liiketoimintaa kuin
muutakin kanssakäymistä ja vaikutteiden siirtymistä radanvarsikaupunkien välillä. Erityisen 
vilkasta kanssakäyminen Lahden ja Viipurin välillä oli läpi 1920- ja 30-lukujen. Viipurista
lähteneet evakot ymmärrettävästi asettuivat entuudestaan tuttuun naapurikaupunkiinsa, 
jossa myös saattoi parhaassa tapauksessa olla ystäviä tai sukulaisia vastassa. Lisäksi Lahti
oli eri alojen ammattilaisille vetovoimainen paikka työ- ja kaupankäyntimahdollisuuksiensa 
vuoksi. Rautatie, maantieyhteydet ja vesireitit olivat luoneet vahvan pohjan kaupungin
teollistumiselle ja liike-elämälle. (Anttila ym. 1980, 126, 134.) Lahdessa oli myös paremmat
puitteet evakkoväestön vastaanottamiseen kuin esimerkiksi Helsingissä (Anttila ym. 1980, 135).

KUVA 6: SOTA-AJAN JÄLKIÄ LAHDEN YHTEISKOULUN MUSEORAKENNUKSEN SEINÄSSÄ.

4

4.1
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RAKENTAMINEN 40-LUVUN LAHDESSA

Äkillinen väestönkasvu ja sen pahentama asuntopula vilkastutti rakennustoimintaa Lahdessa
välirauhasta alkaen (Anttila ym. 1980, 21). Pohjatyöt kaupungin kasvulle oli tehty jo ennen
talvisotaa 1930-luvulla, jolloin Lahteen liitettiin monia alueita ja kaupunki myös osti paljon
maata 30-luvulla koetun taloudellisen nousukauden vauhdittamana. Tapanila oli ensimmäisiä
ostettuja alueita, ja sitä seurasivat nopeasti Ali-Juhakkala, Hennala, sekä monet muut. Lahti
laajentui vuonna 1933 alaltaan viisinkertaiseksi. (Anttila ym. 1980, 15, 20-21.)  Asuntotuotantoon
varattuja alueita oli siis runsaasti, mutta niiden rakentumista hidastivat 40-luvun yleisten
rajoitusten, kuten materiaali- ja työvoimapulan lisäksi kaavoitusvaikeudet. Ennen talvisotaa
kaavoitetut alueet eivät olleet vielä rakennuskuntoisia, ja vuoden 1933 alueliitoksissa hankitut
alueet olivat rauhan koittaessa vielä rakennuskiellossa. Joitakin peruskaavoja oli valmiina,
mutta ne todettiin välirauhan aikana vanhentuneiksi. Kaupungin asemakaavaosasto purki
tätä rakentamistalouden pullonkaulaa kaavoittamalla noin 550 tonttia eri tarkoituksiin hyvin
nopealla aikataululla välirauhaa seuranneen puolentoista vuoden aikana. Kiireen vuoksi
kaavoitus aloitettiin helpommin työstettävistä kaupungin reuna-alueista kalliin ja aikaa vievän,
hyvin lopullisia ja viimeisteltyjä suunnitelmia vaativan keskusta-alueen sijaan. Näin muodostui
useita elinvoimaisia taajamia. Erityisen vilkasta rakentaminen oli Helsinkiin, Heinolaan,
Kouvolaan ja Hämeenlinnaan johtavien teiden varsilla. Keskusta välittömine lähialueineen
kasvoi voimakkaammin vasta jatkosodan päätyttyä. Tärkeimmiksi rakentamisen keskittymiksi
40-luvulla muodostuivat Pyhättömän alue ja Sopenkorpi, sekä erityisesti Ruotsin lahjatalojen
sijoituspaikat, Tapanila ja Västerås. (Anttila ym. 1980, 22, 34, 178, 192.)

40-luvun poikkeuksellisen vaativan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi 
rakennustarpeisiin vastaaminen ei Lahdessakaan sujunut aivan ongelmitta. Aluksi evakkojen
majoittamisessa turvauduttiin muun muassa koulurakennusten käyttöön tilapäisasuntoina,
ja vuoden 1940 loppuun mennessä otettiin majoituskäyttöön kaikki tilat, joissa ”ihmisen vain
ajateltiin voivan asua”, kuten kuvattiin asuntopulan oloja pommitusten repimässä kaupungissa 
(Anttila ym. 1980, 178). Sota-aikana Lahdessa oli olosuhteiden pakosta jäänyt tekemättä paljon
tarpeellisia investointeja, ja sotien jälkeen tilanne oli niin vakava, että kunnallispalveluista 
puuttui lähes kaikkea (Anttila ym. 1980, 189).  40-luvulle tultaessa esimerkiksi vedenkulutus
kaupungissa oli lisääntynyt niin paljon, että puhtaasta vedestä oli puutetta (Anttila ym. 1980, 92).
Puhtaan veden puute puolestaan johti monenlaisiin ongelmiin, mm. pahensi paikkakuntaa
tuolloin koetellutta lavantautiepidemiaa, ja epidemioista tulikin 40-luvulla Lahdelle
jokavuotinen riesa. Vuoden 1945 jälkeen alettiin toteuttaa kulkutautilääkäreiden ohjeistamaa
suunnitelmaa, joka velvoitti liittämään koko asemakaava-alueen vesi- ja viemäriverkostoon.
Tartunnat saatiin hallintaan kuitenkin vasta 50-luvulle tultaessa, jolloin aloitettiin veden
jatkuva klooraaminen, maidon pastörointi yleistyi ja vedenottamoja perustettiin lisää
riittävän puhtaan veden saannin turvaamiseksi. (Anttila ym. 1980, 92, 94-95.) Vaikeuksista
huolimatta jälleenrakentaminen toteutui Lahdessa ripeästi ja asuntoja tuotettiin ahkerasti.
Asuntotuotannon ja jälleenrakennustöiden ohella kevääseen 1947 mennessä Lahdessa oli
rakennettu 11 km uusia katuja, 6 km uutta viemäriverkkoa, 3,7 km uutta vesijohtoa, sekä
useita julkisia rakennuksia.  (Anttila ym. 1980, 178, 189.)  Jälleenrakennuskaudella pystytetyn
rakennuskannan myötä myös elämisen laatu koheni, kun asuntojen koko kasvoi ja kotien
hygieenisyydessä ja varustelussa tapahtui kehitystä (Anttila ym. 1980, 103).

Tämä kaikki merkitsi Vesijärven kupeeseen suoranaista väestötulvaa tuon ajan väestömääriin
suhteutettuna. Kun Lahdessa oli vuonna 1943 ollut alle 30 000 asukasta, vuonna 1950
kaupungin väkiluku oli jo 44 652 (Anttila ym. 1980, 30). 40-luvulla Lahti muodostui keskukseksi
myös pienemmälle, idästä ja pohjoisesta lähteneelle muuttoliikkeelle, joka oli seurausta
Suomen taloudellisen painopisteen yleisestä siirtymisestä etelää ja länttä kohti (Anttila ym.
1980, 135). Kaupungin väestönkasvu jatkui ennätyksellisen ripeänä vielä 50-luvun alussakin:
60 000 asukkaan rajapyykki saavutettiin jo 1956, joskin alueliitoksilla oli oma osuutensa
asukasennätyksen rikkomisessa (Anttila ym. 1980, 30). 

4.2
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RUOTSALAISTALOT

”Ruotsalaistaloissa” kiteytyy jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin henki.  Ne ovat sotien
jälkeen vallinneen talkoohengen, rajat ylittävän yksityishenkilöiden mahdollistaman 
avustustyön, sekä aikansa tyypillisen rakennustekniikan ja asuntosuunnittelun summa.
Hyvin tunnetun rintamamiestalon tapaan ruotsalaistalo on puolitoistakerroksinen 
puurakenteinen pientalo, mutta siitä on huomattavasti enemmän variaatioita kuin
rintamamiestalosta. Ruotsalaistalo ei niinkään ole vain yhteen pohjaratkaisuun perustuva
talotyyppi, vaan pikemminkin kokoelma erilaisia tyyppitalosuunnitelmia, joita nimitetään 
kokonaisuutena ruotsalaistaloiksi niiden hankinta- ja valmistusprosessin vuoksi. Ruotsissa
järjestettiin vuonna 1940 kansalaiskeräys sodasta kärsivän Suomen auttamiseksi, mutta
Ruotsissa tuolloin voimassa olleen valuutanvientikiellon ja hiljaisen taloustilanteen vuoksi
keräyksen anteliailla tuotoilla toimitettiin Suomeen 2000 asuintaloa materiaalipaketteina. 
Nämä lahjatalot suunniteltiin Suomessa paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi, ja työ ja
kokoonpanopiirustukset tehtiin Ruotsissa asianomaisissa tehtaissa paikallisten standardien
mukaan. (Arkkitehtuurimuseo, Jälleenrakentamisen vaiheet, Ruotsin lahjatalot; Helamaa
1983, 67; Kammonen 2012, 40-41; Standertskjöld 2008, 78.) Ruotsalaistalot olivat tärkeässä
roolissa sodanjälkeisessä rakentamisessa, sillä ne antoivat ensiapua asuntokriisiin ennen
Suomen oman rakennustuotannon täysipainoista käynnistymistä ja vauhdittivat merkittävästi 
jälleenrakentamisen ensimmäistä vaihetta talvisodan jälkeisenä vaikeana aikana. 2000
asuintalon pystyttäminen oli merkittävä ponnistus koko maan mittakaavassa verrattuna 
siihen, että vuonna 1938 koko Suomessa rakennettiin 21 400 asuntoa (Helamaa 1983, 
67). Lahjatalot myös vauhdittivat ja suuntasivat tyyppitalotuotannon kehittymistä Suomessa 
pidemmällä aikavälillä, sillä niistä saatu oppi edesauttoi tyyppisuunnittelun kehitystä, sekä
rohkaisi teollisuuden toimijoita kehittämään talopakettien tuotantoa (Helamaa 1983, 72). 
Lahdessa Tapanilan ja Västeråsin ruotsalaistalot olivat alku tyyppitalojen käytölle kaupungissa 
(Arkkitehtuurimuseo, Västerås).

Ruotsalaistalotyyppejä suunniteltiin omansa niin maaseudulle kuin taajamiinkin. 
Taajama-alueiden ruotsalaistaloja suunnitteli arkkitehti Lauri Pajamies, ja maaseudun
suunnitelmista vastasivat Urho Orola ja Jalmari Peltonen (Helamaa 1983, 68). Kaupunkiin 
ja taajamaan tarkoitetut tyyppitalot olivat tavallisesti yksikerroksisia ja kompakteja. Niissä oli
yleensä keittiön lisäksi kaksi huonetta, harvinaisissa suurimmissa taloissa kolme huonetta 
ja keittiö. Asuinkerroksen lisäksi niihin kuitenkin sisältyi kellari, joka oli muutettavissa 
pesutuvaksi tai saunaksi, jolloin ei tarvittu erillistä piharakennusta ja talo istui siten pienellekin 
tontille. Maaseudulle tarkoitetuissa tyyppitaloissa oli lisäksi ullakkokerros, josta oli mahdollista
myöhemmin rakentaa lämmintä asuintilaa. Todellisuudessa puolet kaikista ruotsalaistaloista 
päädyttiin kuitenkin sijoittamaan taajamiin, sillä kaikki maaseutukunnat eivät pystyneet
järjestämään lahjoitusten vastaanottoa. (Helamaa 1983, 67-68; Kammonen 2012, 40.)  Ruotsin 
lahjatalojen materiaalipaketit toimitettiin Suomeen syksyllä 1940, ja lähestyvän talven vuoksi
talojen pystytys täytyi järjestää ripeästi ympäri Suomen. Rakennusten pystytyksen organisoi 
samoihin aikoihin perustettu Puutalo Oy (Kammonen 2012, 42). Ruotsalaistalot jaettiin
kaikkiaan 75 paikkakunnalle. Lahden kaupungille osoitettiin lahjoituksista yhteensä 93 taloa,

KUVA 7: ARKKITEHTI PAAVO H. SALMISEN MERKINTÖJÄ 
YHDEN TAPANILAN RUOTSALAISTALON TYYPPIPIIRUSTUKSISSA.
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joista 27 kappaletta sijoitettiin Tapanilan tilan peltomaille kaavoitetuille tonteille, ja loput 66
Lahden pohjoispuolelle Västeråsin kaupunginosaan (Niskanen 2000, 86, 187; Wager 2006, 83).
Ruotsalaistaloista syntyneitä asuinalueita kutsuttiin usein jopa virallisesti ruotsinkielisellä
nimellä, kuten Lahden Västeråsin tapauksessa kävi. Muita merkittäviä ruotsalaistalojen

(Arkkitehtuurimuseo, Ruotsin lahjatalot, Västerås, Lahti; Helamaa 1983, 68.) Lahjatalojen
pystytys ja uusien asuinalueiden muodostaminen ei ollut täysin ongelmatonta, sillä aikansa
asumiskulttuuriin nähden pienet tontit ja suorat talorivistöt olivat aikalaisten silmissä verrattain
kummallisia. Oudon rakennustavan lisäksi peltoaukealle raivattuja asuinalueita leimasi alussa
pula-ajan tuntu, kiire ja kasvillisuuden puute. Materiaalipulan vuoksi talot olivat valmiinakin
hyvin vaatimattomia ja viimeistelemättömiä, usein myös maalaamattomia. (Helamaa 1983, 68.)
Ankarimmat kriitikot parjasivat uusia asuinalueita aikanaan lohduttomiksi parakkikyliksi,
ankeiksi ja jopa luonnottomiksi. Ajan myötä puutarhojen vihertyminen ja ympäristön
luonnollinen kehitys on kuitenkin tehnyt niin ”ruotsalaiskylistä” kuin muistakin
jälleenrakennuskauden asuinalueista erittäin viihtyisiä ja arvostettuja. (Helamaa 1983, 68, 72.)

Lahteen sijoitetut Tapanilan ja Västeråsin ruotsalaistalot saivat aikanaan

materiaalipulan paineessa uuden rakentaminen herätti uskoa uuteen parempaan aikaan ja
kehitykseen, sekä Lahden jatkuvaan nousukiitoon ja kasvuun (Anttila ym. 1980, 189). Lahden
kaupunki rakennutti lahjoituksena saatujen talojen perustukset ja järjesti materiaalipakettien
pystytyksen. Ruotsalaistalot myytiin kaupungin toimesta eniten tarvitseville, ensisijaisesti
evakkoperheille. Ensimmäisenä lahjoituseränä saapuneista yhdenperheen taloista syntyi
Västeråsin asuinalue, kun talot sijoitettiin Asikkalan maantien läheisyyteen. Västeråsin
muodostaneet talopaketit edustivat ruotsalaistalojen kompaktimpaa taajamamallia. Pieni
osa näistä yhdenperheen taloista päätyi myös Tapanilaan, jonne sijoitettiin myöhemmässä
erässä saapuneet 27 ruotsalaistaloa, jotka puolestaan olivat suurempaa maaseutumallia.
(Anttila ym. 1980, 179.) Tapanilan ruotsalaistalot pystytettiin reilusti mitoitetuille tonteille, jotta
moni maatilansa evakkoon lähtiessä jättänyt pystyisi jatkamaan elinkeinonsa harjoittamista
uudessa kodissaan. Osa Tapanilaan muuttaneista karjalaisista palasi kuitenkin myöhemmin
takaisin kotiseudulleen, jolloin heiltä jääneet talot lahjoitettiin edelleen sotainvalideille ja
aseveliperheille. (Niskanen 2000, 187.) Tapanilaan sijoitettujen tyyppitalojen suunnittelijoina
toimivat maaseutumallisiin ruotsalaistaloihin keskittyneet yliarkkitehti Urho Orola ja arkkitehti
Jalmari Peltonen (Helamaa 1983, 68; Niskanen 2000, 187). Tapanilan maaseudulle tarkoitettu
talomalli oli kahden perheen asuintalo. Alueelle pystytettiin lisäksi ruotsalaistaloja, jotka 
olivat siihen aikaan vasta arkkitehdiksi opiskelevan arkkitehtiylioppilaan Paavo H. Salmisen
käsialaa. Näiden ohella Tapanilaan kohosi vielä 50 muuta pientaloa, joiden tuotannosta
huolehti tuolloin vastaperustettu Oy Lahden Rakentajat. (Anttila ym. 1980, 179; Niskanen
2000, 187; Wager 2006, 83.)

Tapanilan yhden ruotsalaistalotyypin suunnitellut arkkitehti Paavo Salminen
(20.01.1911-17.4.1977) oli lähtöisin Hollolasta ja sai ylioppilaslakkinsa Lahden Lyseosta.
Salminen valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1942 – Tapanilan
ruotsalaistalojen piirustukset hän on signeerannut muutamaa vuotta aiemmin, 1940.
Opiskellessa kartuttamiaan taitoja Salminen palasi hyödyntämään Lahteen, missä hän toimi
Lahden kaupungin rakennustoimistossa toimistoarkkitehtina 1937-40. Paavo Salminen jätti
ammatillisen kädenjälkensä myös Lahden ydinkeskustaan, johon hän suunnitteli laajennuksen
muutostyöt Vuorikatu 35:n kerrostalokiinteistöön. Valmistuttuaan Salminen työskenteli
pitkään Tampereella. Myöhemmin hän toimi myös kaupunginarkkitehtina Lauritsassa,
Lappeenrannassa ja Kokkolassa, ja päätti uransa Turun apulaiskaupunginarkkitehtina.
Salmisella oli myös oma suunnittelutoimisto 1939-1970 pitkän yhteiskuntasuunnitteluun ja
kaavoitukseen keskittyneen työuransa ohella. (Tupala 1994, 403-405.)

Paavo Salmisen Tapanilaan suunnittelema ”PHS3”-ruotsalaistalotyyppi oli
kahden perheen jaettava yksikerroksinen asuintalo korkealla kivijalalla ja matalalla
kylmällä ullakkotilalla. Rakennus oli päämuodoltaan suorakulmainen ja harjakattoinen, ja
pääsisäänkäynnit olivat kummassakin päädyssä. Päätykuistit oli sommiteltu epäsymmetrisesti 
siten, että toisessa päädyssä kuisti oli keskellä päätyä, ja toisessa se sijoittui rakennuksen
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kulmaan. Märkätilat sijoittuivat molemmissa päädyissä ulko-oven viereen eteisen jatkoksi,
ja viisi asuinhuonetta komerotiloineen kiersivät rakennuksen keskelle sijoitettua tulisijojen 
ja hormin kokonaisuutta. Etenkin kahden perheen kodiksi PHS3 oli varsin kompakti:
ulkomitoiltaan rakennus oli vain noin 10,7 m X 8,2 m, eli asuinneliöitä syntyi suunnilleen 80.
Salminen piirsi tyyppitalosta myös pienemmän version, ”PHS4”:n, joka oli tilajärjestykseltään
muuten isompansa kaltainen, mutta huoneiden kokoa ja lukumäärää karsimalla pitkä sivu 
saatiin typistettyä 9,57 metrin ulkomittaan. Rakennuksen syvyys säilyi 8,2 metrissä, joten
PHS4:ään muodostui vain noin 70 m² asuintilaa.

KUVAT 8-11: KORJAUSRATKAISUJEN KIRJOA TAPANILASSA.
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JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN 
PIENTALOALUEIDEN OMINAISPIIRTEET 

PIENTALOALUEIDEN SUUNNITTELUN 
LÄHTÖKOHDAT JA 40-LUVUN ARKKITEHTUURI

lähtökohdista ponnistavaa niukkojen resurssien tehokasta hyödyntämistä, ympäröivän
luonnon nöyrää ja herkkää lukutaitoa, sekä omavaraisen, terveellisen ja turvallisen
elämäntyylin tavoittelua. Pahimpana pula-aikana asuinalueita muodostettiin huonoistakin
materiaaleista rakentamalla, jolloin lopputuloksena oli lyhytikäisiksi tarkoitettuja ja
palveltuaan purettaviksi suunniteltuja kokonaisuuksia (Helamaa 1983, 66). Aikakauden
rakentaminen keskittyi maaseuduille ja maaseutumaisuus leimasi vahvasti rakentamista 
myös kaupungeissa sekä uusilla asuinalueilla. Sotien jälkeisenä aikana perustetut asuinalueet 
rakentuivat tavallisesti pienen matkan päähän ydinkeskustasta sen mukaan, mistä kaupunki
sai lunastettua rakentamiseen soveltuvaa tonttimaata esimerkiksi joltakin maatilalta, kuten
Tapanilan tapauksessa. Ajan asuinalueet ovat mittakaavaltaan hyvin inhimillisiä ja kooltaan
tavallisesti pieniä tai ainakin melko maltillisia kokonaisuuksia nykyisen aluerakentamisen
volyymiin verrattuna: asuntotuotannossa toimittiin sotien jälkeen varsin eri suuruusluokassa
kuin nykyään. Esimerkiksi Helsingin Pirkkolan 160 ruotsalaistalon omakotitaloalue on
runsaslukuisimmasta päästä jälleenrakennuskauden asuinalueiden joukossa. (Helamaa
1983, 67-68.) Rakennusten lukumäärässä mitattuna pienetkin jälleenrakennuskauden
asuinalueet levittäytyvät verrattain laajalle alueelle, johtuen suunnittelun väljyydestä ja
tonttien ruhtinaallisesta koosta taloihin nähden.

Maaseudun tavoin myös taajamiin muodostetuilla jälleenrakennuskauden
pientaloalueilla rakennusten sijoittelua hallitsi ajatus pienimuotoisesta maataloudesta
ja elintarvikkeidenviljelystä. Useimmiten uudelle alueelle rakennettiin yksinkertaisesti
muutama kaartuva katu, joiden varteen lohkottiin uusille taloille tasakokoisia, suuria tontteja,
jotta hyötypuutarhan perustaminen ja osallistuminen elintarvikkeiden pientuotantoon oli 
mahdollista. (Nikula 1993, 138.) Rakennusten sijoittuminen tontille suhteessa katuun toistuu
tavallisesti samankaltaisena kadun koko mitalta. Talot sijoittuvat alueelle maiseman ehdoilla,
eikä pientaloalueilla ole perustamisen yhteydessä suoritettu esimerkiksi huomattavia
maansiirtotöitä: yleisilmeeltään tällaiset alueet ovat tästä johtuen vehreitä ja luonnonläheisiä.
Niin asuinalueiden kuin yksittäisten rakennustenkin suunnittelussa sulautumista ympäröivään 
luontoon ja sen muotoihin mukautumista pidettiin 40-luvulla erittäin tärkeänä (Helamaa
1993, 122). Monipuolisen maaston ja luonnollisuuden vastapainoksi jälleenrakennuskauden
pientaloalueet ovat rakennuskannaltaan tyypillisesti varsin monotonisia, kun sama 
tyyppitalo toistuu tontilta toiselle, sillä aikakauden rakentamistalouden materiaali- ja
organisaatiopuutteiden myötä tyyppitalot olivat käytännössä ainoa mahdollinen keino
rakentaa (Helamaa 1983, 76).

1940-luvun arkkitehtuurilla ei ollut voimakasta yhteistä linjaa tai suurta 
manifestia tietynlaisen tyylin puolesta. Ajan arkkitehtuuri oli pikemminkin pakottamaton
lopputulos suunnittelutyöstä, jossa yhdistyi yhteiskuntaolojen sanelema välittömien
rakennustarpeiden tyydyttäminen, sekä sodan repimän kansakunnan yhteisistä
tunnoista kumpuava kaipaus kodikkuuteen, perinteisiin ja luonnon äärelle. 40-luvun
arkkitehtuuri oli tyyliltään luonnonläheistä, kodikasta, vaatimatonta ja hyvin hienovaraista.

5
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Tämän romanttisen ja  maanläheisen tyylin ympärille ei kehittynyt vannoutunutta
kannattajakuntaa, ja ajan arkkitehtuuria käsiteltiin jonkinlaisena itsestäänselvyytenä sitä
luotaessa. Vasta vuosikymmenen jäätyä historiaan on 40-luvun erityispiirteet huomattu ja
aikakauden tyylin arvostus lisääntynyt (Helamaa 1993, 122).  40-luku tuli perinneromanttisen
tyylinsä vuoksi parjatuksi monissa yhteyksissä, mutta kyseessä oli kuitenkin lyhyydestään
huolimatta erityisen vaikuttava aikakausi, sillä se kosketti kaikkia suomalaisia (Koponen
2006, 47; Soininvaara, 1994, 110). Sodanjälkeinen vuosikymmen on pula-ajan haasteista
huolimatta tuottanut varsin kestävää rakennuskantaa, joka ikääntyy kauniisti ja muodostaa
viihtyisiä koteja ja asuinalueita vielä tänäkin päivänä. (Helamaa 1983, 121, 122; Kummala
2005, 29, 31; Soininvaara 1994, 102.)

RAKENNUSTEN YLEISHAHMO, 
JULKISIVUT JA VÄRIT

40-luvun rakennukset olivat tiloiltaan käytännöllisiä ja ulkoasultaan niukkoja, perinteikkäitä 
ja pehmeäsävyisiä. Rakennusten oli tärkeää olla ikään kuin ympäröivälle luonnolle alisteisia
ja sulautua maisemaan. (Helamaa 1983, 122.) Kaikenlaista materiaaleilla pröystäilyä tai
kerskailua pidettiin sotien jälkeisenä ankarana aikana hyvin paheksuttavana ja rakennuksissa
peräänkuulutettiin selkeää, vaatimatonta yleishahmoa, joka sai kuitenkin olla jykevä ja 
persoonallinen (Kaila 2009, 367; Kilpinen 1994, 61). Tavallisimmin rakennus muodosti
yhden selvärajaisen, neliskulmaisen harjakattoisen massan, jossa ei kuisteja lukuun
ottamatta ollut esimerkiksi erkkereiden, sisennysten tai parvekkeiden kaltaisia poikkeamia. 
Jälleenrakennuskauden talokannasta on erotettavissa sekä jyrkällä harjakatolla varustettuja
puoltoista kerroksisia taloja että yksikerroksisia rakennuksia loivalla harjakatolla (Soininvaara 
1994, 121). 40-luvun rakennussuunnittelua lienee inspiroinut ”karjalantalo”, eli perinteinen 
hirsitupa, jota esimerkiksi Alvar Aalto arvosti suuresti: Aalto piti tällaista kansanrakentamista
Kalevalan kaltaisena kulttuuriaarteena, joka edusti suomalaisuutta puhtaimmillaan (Vienamo
1994, 104). Harjakattoinen perusmuoto yleistyi paitsi perinnerakentamisen esikuvien
myötä, myös saatavilla olleiden rakennusmateriaalien saneleman käytännön vuoksi. 
Kattomateriaaleissa yleistyneet levyrakenteet vaativat kaltevaa pintaa, joten harjakatto
syrjäytti käytännön syistä funktionalismin tasakattoisen suunnitteluihanteen (Standertskjöld
2008, 96).

Rakennuksen riisuttua yleishahmoa tasapainotti 40-luvulla luonnonmateriaalien
ja yksityiskohtien romantiikka, joka sai luonnon muotomaailman ohella vaikutteita Ruotsin
rakennusperinteestä (Salokorpi 1971, 33). 40-luvulla muotokieli muovautui pehmeäksi, 
varsin vapaamuotoiseksi ja orgaaniseksi. Myös kuusi- ja kahdeksankulmaiset muodot 
yleistyivät jälleen. (Standertskjöld 2008, 68, 71.) Lisäksi aikakautta leimasi kansantaiteiden
ja perinteisen käsityön arvostus: käsityön jälki sai näkyä valmiissa pinnassa ja esineistössä
(Helamaa 1983, 122; Kilpinen 1994, 61).  Ajalta säilyneet yksityiskohdat, kuten kaiteet ja
ovenrivat ovat usein mestarillisia näytteitä kirvesmiesten kädentaidoista. Koristeellisuus 
palasi osittain asenneilmapiirin muuttuessa, kun kotiseuturakkaus kukoisti ja kaivattiin 
kodikkuutta, mutta koristeilla pyrittiin usein myös peittelemään pula-ajan materiaalipuutteita
(Helamaa 1983, 124).  Ikkunoiden sommittelu julkisivussa oli 40-luvulla usein epäsymmetristä 
ja seurasi pohjaratkaisun luomia tarpeita (Kummala 2005, 29). Ikkunakoko pieneni polttoaine- 
ja lasipulan vuoksi ja ikkunamuoto oli varsin moderni: läpi jälleenrakennuskauden hallitseva 
ikkunatyyppi oli neliömäinen kaksijakoinen ikkuna tuuletusikkunalla (Kilpinen 1994, 61;
Standertskjöld 2008, 96). Ikkunoiden listoitus suositeltiin pidettävän päävärin kaltaisena tai
jopa tehtävän samaan julkisivun pääväriin, jotta ikkuna-aukot eivät korostuisi julkisivusta 
(Kaila 2009, 365, 366).

Puu oli 40-luvun käytetyin materiaali rungosta kalustukseen ja julkisivuun. Pientalojen
julkisivuissa käytettiin pysty- tai vaakalaudoitusta, ja ulkovuorilaudoituksen hahmo oli aina 
yhteneväinen ja hyvin maltillinen, eli esimerkiksi laudoituksen suunta ei vaihdellut seinän
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KUVA 12: PEITERIMALAUDOITUSTA JULKISIVUSSA TAPANILASSA.

matkalla (Soininvaara 1994, 121). Vaakalaudoitus oli tunnusomainen julkisivuvalinta
erityisesti jälleenrakennuskauden suosituimmalle talotyypille, rintamamiestalolle.
Toinen jälleenrakennuskaudelle tyypillinen julkisivuratkaisu on peiterimalaudoitus,
jossa pystysuuntaisten ulkovuorauslautojen saumakohdat päällystettiin peiterimoilla.
Peiterimalaudoituksen pystylaudoitus muodostui ulkovuorilaudasta, joka oli kooltaan
7/8”- 1” x 6”-7”, eli nykypäivän tavallisimpia puutavarakokoja mukaillen käännettynä 22-
25mm x 150-175mm. Pystylaudoituksen rakoja peittivät 3/4” x 2” eli noin 20mm x 50 mm
rimat. (Standertskjöld 2008, 86; Kaila, Pietarila & Tomminen 1987, 41.) Juuri tällainen
peiterimalaudoitus on tyyppipiirustusten mukaan myös Tapanilan ruotsalaistalojen 
alkuperäinen julkisivuratkaisu. Yksinkertaisen perushahmon tavoittelu ja materiaalien
säästäväinen käyttö kannusti yksiaineiseen ja yksiväriseen julkisivuun. Kehyksissä ja
listoituksissa säästettiin (Standertskjöld 2008, 86). Listoitus oli vähintäänkin vähäeleistä tai
se karsittiin jopa kokonaan pois. Räystäsrakenteet ja otsalaudoitukset olivat ilmeeltään hyvin
kevyitä ja ilmavia (Soininvaara 1994, 122).

Puujulkisivujen maalaamiseen ei pahimpana pula-aikana riittänyt öljymaalin
sideaineeksi tarvittavaa pellavansiemenöljyä, joten joissain kohteissa laudoitus käsiteltiin
tummalla tervaliuoksella (Standertskjöld 2008, 86). Tervaa mainostettiin kotimaisena,
kauniina ja jopa maaleja parempana käsittelyaineena. Tärpätillä laimentaen ja erilaisilla
pigmenteillä maustaen tervaan saatiin myös vaaleampia ja punaruskeita sävyjä. (Kaila 2009,
367.) 40-luvun puutaloja ei tule sekaannuttaa idylliin punamultamökistä valkoisin pielilaudoin,
sillä esimerkiksi vuosikymmenen puolessa välissä pula-aikana jopa punamultaa oli vain 
niukasti saatavilla, ja valkoisista väripigmenteistä oli huutava pula miltei 50-luvulle asti (Kaila
2009, 368).  Jos maalia oli saatavilla, värisävyt olivat vaaleita, maanläheisiä rusehtavia tai
kermankeltaisia (Standertskjöld 2008, 87). Yksinkertaisuutta pidettiin myös rakennuksen
värivalinnan tärkeimpänä ohjeena ja vaaleaa sävyä varmimpana ratkaisuna. Pääväreiksi
suositeltiin hillittyjä sävyjä punaisista, keltaisista, ruskeista ja harmaista. Värivalinnoissa
kannustettiin ottamaan huomioon rakennuksen ympäristö ja valitsemaan sävy niin, ettei
se veisi turhaan huomiota ympäröivän luonnon kauneudelta.  Värityksenkin tuli siis toistaa
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luontoon sulautumisen ja vaatimattomuuden teemoja 40-luvun rakennuksessa. Samoin
luonnon järjestystä tuli kunnioittaa värjäämällä peremmällä varjoissa olevat rakennusosat
tummemmalla kuin päällimmäisenä valossa olevat, jotta luonnon luomaa varjostusta tuettiin,
eikä pyritty korjaamaan. (Kaila 2009, 365, 368.) Hirsirakenteet niin päärakennuksissa 
kuin piharakennuksissakin suositeltiin suojattavaksi kyllästeaineella, ja peittokäsittelyä 
(maalaamista) oli vältettävä (Kaila 2009, 366). 

Kivijulkisivuissa yleinen pinta oli karkea rappaus, jollaisia nähtiin myös 1920-luvun
arkkitehtuurissa. Värit olivat kuitenkin 40-luvulla erilaisia: 20-luvun pastellisävyt vaihtuivat
vaaleisiin rusehtaviin, harmahtaviin ja kellertäviin maaväreihin, ja julkisivut olivat usein
yksivärisiä. Harmaanruskeat sävyt olivat yleisiä niin julkisissa rakennuksissa kuin
asuinrakennuksissakin. 40-luvun rappaus oli karkeaa ja joskus myös epäsäännöllisesti
kuvioitua. Liioitellun karkeaa rappausta kutsuttiin ”papurappaukseksi”. Rappaus peitti pula-
aikana pintamateriaalien epätasaisuuksia, mutta ajalle tyypillistä oli myös käsityöläisyyden 
kunnioittaminen, joten rappaajan kädenjälki sai näkyä. Rouhea rappaus oli suosittu 
pintakäsittely niin sisä- kuin ulkotiloissakin. (Helamaa 1983, 124-126; Standertskjöld 
2008, 84.) Liuskekivi oli toinen suosittu materiaali seinissä, lattioissa ja tulisijoissa. Sitä 
käytettiin niin rappauksen sekaan sirotellen kuin yhtenäisinä pintoinakin. Suosituimpia
käyttökohteita olivat sokkelit, sisäänkäyntien ympärykset ja portaat. (Standertskjöld 2008,
86.) Roiskerappaus, liuskekivien käyttö, koristeellisuus ja käsityön ihannointi liittyivät toisaalta 
aikakauden kansantaiteesta, kodikkuudesta ja kansallisromanttisesta hengennostatuksesta
ammentavaan aateilmapiiriin. Toisaalta ne olivat kekseliäs tapa hyödyntää ylellisesti vähiä
saatavilla olevia hyödykkeitä aikana, jolloin ”halvoista materiaaleista uhkasi tulla halpaa
arkkitehtuuria”: muutamista perusmateriaaleista ja vain välttämättömistä tiloista täytyi kaikkea 
säästäen muodostaa mielenkiintoista ja esteettistä ympäristöä (Salokorpi 1971, 33).

POHJARATKAISU JA SISÄTILAT

1940-luvun tyyppitalojen joukossa on monista erilaisista suunnitelmista huolimatta paljon 
yhteisiä piirteitä, ja kaikki asuintalot suunniteltiin yleensä aikansa yhteiskunnallisen 
perusyksikön tarpeisiin: kohdeyleisö oli ydinperhe, johon kuului paljon lapsia. Tavallisesti 
aikakauden asuinrakennuksissa on yksi varsinainen asuinkerros ja lisäksi harjakaton alle
jäävä korkea vintti, joka voitiin viimeistellä asuintiloiksi myöhemmin tai jopa hyödyntää
vuokrakäytössä. Asuinkerros koostui tavallisesti eteisestä, olohuoneesta, keittiöstä ja (makuu)
kammarista, jotka muodostivat ympärikuljettavan tilasarjan. (Nikula 1993, 136.)  Asuntojen
koko oli vaatimaton, tavallisesti alle 80m², joten yksittäiset huoneetkin olivat nykyisiin
vastineisiinsa verrattuna pieniä (Helamaa 1983, 80). Asuinkerroksen huoneet kiertyvät tulisijan
ympärille, mikä on lämpötaloudellisesti ja lämmön jakautumisen kannalta edullista. Tiilipulan
vuoksi asuntoihin oli käytännössä mahdollista muurata vain yksi savupiippu (Helamaa 1983,
80; Kummala 2005, 33). Asuntosuunnittelussa keittiö nähtiin kodin sydämenä ja erityisesti 
perheen äidin valtakuntana. Jälleenrakennuskaudella keittiön koko kasvoi ja laitteisto sekä 
monipuolistui että lisääntyi merkittävästi aiempaan nähden.  Ajanmukainen keittiö oli tilava
tupakeittiö, jossa myös ruokailtiin. Makuuhuone ja keittiö olivat tavallisesti suoraan yhteydessä
toisiinsa. (Standertskjöld 2008, 88.) Sauna oli 40-luvun asuntosuunnittelussa arvossaan,
ja sauna oheistiloineen toteutettiin mielellään mahdollisimman perinteisesti (Soininvaara 
1994, 128). Pula-ajan sävyttämällä 40-luvulla myös sisätilojen materiaaleissa jouduttiin
säästämään,  sillä puuvillaa, villaa, ja nahkoja ei tuotu Suomeen laisinkaan vuosina 1942-
45 (Standertskjöld 2008, 88). Maalipulan vuoksi seinien pintakäsittelynä yleistyi puupinnan
kuviointia korostava lämpökäsittely puhalluslampulla, mikä oli peruja rintamarakentamisesta ja
korsuarkkitehtuurista. Korsuista kotiasutukseen siirtyi myös pintojen päällystäminen erilaisilla

käytettiin myös lakattua vaneria ja vaneripanelointia, etenkin julkisissa rakennuksissa, sekä

väriä ja tekstuuria pyrittiin korostamaan. Joissakin detaljeissa käytettiin jopa kuorimatonta

5.3
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KUVA 13: PORIN-MATTI.

pyöreää puutavaraa. Tapetit olivat harvinaisempi pintakäsittelymuoto, ja 40-luvulla käytetyt
tapetit olivat pesulle ja kulutukselle arkoja ohuita paperitapetteja, jotka oli koristeltu liimavärein 
(Soininvaara 1994, 124, 126; Standertskjöld 2008, 88, 90).  Vesi- ja lämpöjohdot joutuivat
säännöstelyn alaisiksi vuonna 1945, jonka seurauksena puulämmitteiset uunit ja takat
yleistyivät nopeasti – jopa kerrostaloissa. Tiilisten sijaan yleistyneet tulisijat olivat vapaana
seisovia, metallisia ”Porin-Matteja” ja ”Timoja”. Avotakat yleistyivät taas hiljalleen sotien 
jälkeen ja niiden pintamateriaaleissa nähtiin niin tiiltä, liuskekiveä kuin karkeaa rappaustakin.
Sähköhellat ja sähkö itsessäänkin olivat myös säännöstelyn alaisina, joten puulämmitteinen
liesi oli jälleenrakennuskauden keittiössä varsin tavanomainen. (Standertskjöld 2008, 90, 96.)
Muussa kalustuksessa yleistyivät puu- ja punosmateriaalit, ja erityisesti rottinkihuonekalut
olivat suosittuja. Hygienia ei enää ollut rakentamisen ja sisustamisen määräävä periaate,

paksut nojatuolit, pehmusteet ja ryijyt voitiin jälleen ottaa osaksi sisustusta sitä myöten kun
niitä pystyttiin hankkimaan. Kalusteissa muotokieli oli vapaata, leikkisää ja luonnonläheistä. 
Kodikkuutta tavoiteltiin yhä useammin myös ruukkukasveja sisätiloihin lisäämällä. Porras-

ja ohutta pyöröterästä muokattiin kaareviksi muodoiksi taivuttamalla. Metalliin pakotetut
kasviaiheet olivat pidettyjä yksityiskohtia. (Soininvaara 1994, 126; Standertskjöld 2008, 88,
90.) Messinki oli suosittu materiaali 40-luvun valaisimissa, mutta hintansa ja säännöstelyn
vuoksi pula-ajan kodeissa lampunvarjostimet muokattiin useimmiten pahvista tai paperista. 
Muovi tuli kodin sisustukseen vasta 1940-luvun lopussa (Standertskjöld 2008, 92).



30

TAPANILAN PIENTALOALUEEN 
ANALYYSI

A N A L Y S O I N T I  H A V A I N N O I D E N 
J A  A S U K A S K Y S E L Y N  K A U T T A

Tapanilan pientaloalueella toteutettiin Lahden kaupungin toimesta rakennuskantaa, asumista, 
sekä siihen liittyviä toiveita ja parannusehdotuksia käsittelevä asukaskysely kesän 2015 
aikana. Kahdeksansivuinen kysely sisälsi niin valmiiksi muotoiltuja monivalintakysymyksiä
kuin vapaata vastaustilaakin, ja asukkailla oli vastausaikaa 15.06.-30.06.2015. Tapanilassa on
150 kiinteistöä, joista 120 sijaitsee kiinnostuksen kohteena olevalla RKY-alueella. Vastauksia 
kertyi 72 kappaletta, eli kommentteja saatiin noin 60%:lta talouksista. Vastaajajoukko on 
näinollen riittävä, jotta voidaan muodostaa ainakin suuntaa-antavia päätelmiä alueen tilasta 
ja ongelmakohdista. Kysely sisälsi lisäksi osion alueen liikennejärjestelyistä. Näitä tuloksia
ei käsitellä seuraavassa analyysissa yhtä yksityiskohtaisesti kuin rakennuskantaan ja
asumiseen liittyneitä kysymyksiä, sillä alueliikenne ei ole täydennysrakennussuunnitelman
kannalta kyselyn olennaisin osuus. Näistäkin vastauksista nostetaan kuitenkin esiin
läpikäytyjen aiheiden kannalta olennaisia tuloksia, kuten esimerkiksi vastaajien suhtautuminen 
kadunvarsipysäköintiin autopaikkatarpeista puhuttaessa.

Vastaajilla oli mahdollisuus merkitä oma kiinteistönsä kyselyn ohessa tulleeseen
karttaan, mutta suurin osa palautti lomakkeen anonyymina. Osa vastauksista on  kuitenkin 
tunnistettavasti sellaisista kiinteistöistä, jotka eivät ole relevantteja selvitettäessä
Tapanilan ruotsalaistalojen nykytilaa ja tulevaisuudenkuvia, eli tämän työn keskeisimpiä
kiinnostuksenkohteita. Esimerkiksi osa vastaajista asuu vuokralla, eivätkä heidän
suunnitelmansa siten välttämättä voi konkretisoitua samoin kuin asunnon omistajien. Osa
taas asuu selvästi 40-lukua myöhemmin tehdyissä pientaloissa tai rivitalossa, jotka eivät tässä
yhteydessä ole järin kiinnostavia. Muutama  vastaaja on lisäksi muuttamassa pois alueelta
lähitulevaisuudessa. Tällaiset seikat asettavat ihmisten näkemykset alueen tulevaisuudesta
ja mielipiteet esimerkiksi rakennussuojelua kohtaan painoarvoltaan hyvin eriarvoiseen
asemaan, mikä on hyvä pitää mielessä tuloksia tulkitessa. Vastauksia on tässä kuitenkin
käsitelty näennäisesti yhtenäisenä joukkona, jotta saadaan jonkinlainen kokonaiskuva
yhteisön asukkaista ja heidän suhtautumisestaan alueeseen tällä hetkellä.

Asukaskyselyn käsittelyn ja kirjallisen selvitystyön ohella Tapanilan pientaloalueen
tutkiminen edellytti perehtymistä RKY-alueeseen kohdekäynneillä, sekä paikan monitahoisen
ympäristökokemuksen dokumentoimista. Kohteessa tehdyt havainnot kiteytyvät analyysissa
fenomenologisen tutkimusmenetelmän avulla, jota hyödyntämällä vältytään huomioiden
rajoittumiselta yksittäisen kokijan kiinnostuksen mukaan - vaikka havainnoiden saadun tiedon 

ympäristöä tarkastellaan ihmisen havaintojen ja kokemusten kautta, jolloin on syytä korostaa 

estetiikka-nimisessä tutkimuksessaan esiin seitsemän  teemaa, joiden avulla ympäristön
fenomenologista tarkastelua on helppo jäsentää. Teemat ovat ympäristön aistein havaittavat
ominaisuudet, historiallinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ajallinen syvyys, kollektiivinen muisti,

näiden näkökulmien valossa Tapanilan viihtyisyys voidaan purkaa osiin ja ymmärtää millaisista 
osatekijöistä paikan omaleimaisuus muodostuu – ja mitä alueella siis tulee tukea ja vahvistaa.

6
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Tapanilan pientaloalue sijaitsee Salpausselän harjun kupeessa, noin kolmen kilometrin
päässä Lahden ydinkeskustasta. Paikkaa leimaavat polveilevan maaston lisäksi Tapanilan
urheilumaastoista kaupunkiympäristöön kurottautuva metsäluonto, sekä Vesijärven
läheisyys. Tapanilan RKY-alue on tiivis ja omalaatuinen kokonaisuus ainutlaatuisen sijaintinsa
ja syntyhistoriansa vuoksi. Tapanilan erityisyys on moniulotteinen ominaisuuksien kokoelma,
johon kuuluvat fyysisten ominaisuuksien lisäksi aineettomat, joskus vaikeastikin määriteltävät
asiat kuten tunnelma, sekä esimerkiksi historialliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Tapanila
liitettiin valtakunnallisesti merkittävien RKY-alueiden listalle vuonna 1993 (Putkonen 1993,
139). Kyseisessä Museoviraston inventoinnissa ehdokkaiden analysoinnissa on käytetty

KUVA 14: TAPANILAN RKY-ALUEEN SIJAINTI.
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kansainvälisistä ja kotimaisista käytännöistä johdettuja arvotusperusteita monipuolisesti.
Arkkitehtonisten, historiallisten ja ympäristöarvojen kategorioissa RKY-joukkoon valittiin
kohteita muun muassa tyypillisyyden, intensiteetin, harvinaisuuden, edustavuuden, 
alkuperäisyyden ja kerroksellisuuden, sekä monipuolisuuden, yhtenäisyyden ja

tutkimusnäkökulmat vaikuttivat niin ikään päätökseen nostaa Tapanilan pientaloalue
arvoympäristöjen listalle 90-luvun alussa. (Koponen 2006, 28.)

Asukaskyselyn vastauksissa esiintyy monia sellaisia Tapanilan erityispiirteitä, 
joita nousee esiin myös pientaloaluetta aistinvaraisesti havainnoidessa, edellä kuvattuun 
fenomenologiseen tutkimukseen pohjaten. Ensimmäisenä ja selkeimpänä joukkona
ovat paikan aistein havaittavat ominaisuudet (1), joihin kuuluvat esimerkiksi maaston ja

2010, 78.) Maastonmuodot ovat tärkeä osa paikan henkeä Tapanilassa, sillä harjumaisema
vaikuttaa kaikkeen näkymistä liikkumiskokemukseen alueella, sekä tonttien ja rakennusten 
sommitteluun. Paikan mäkinen maasto mielenkiintoisine näkymineen ja katutiloineen
huomioitiin asukaskyselyn vastauksissakin, ja myös naapuruston kokonaisvaltainen vehreys
on selvästi pistetty merkille asukkaiden parissa. Kaarevien katujen varteen istutetut talot 
polveilevat harjumaiseman myötäisesti, ja rakentaminen on tapahtunut maiseman ehdoilla.
Alueen rakentuessa 1940-luvulla olikin ajatuksena toteuttaa rakentaminen maisemalle 
alisteisesti (Standertskjöld 2008, 67-70). Epäilemättä myös osin ajan materiaali- ja
työvoimaolojen vuoksi piharakentamisessa ei käytetty sellaisia voimakeinoja tai suuria
toimenpiteitä kuin rinteeseen rakentaessa nykyään. Alueelle ominaista on, että rinnetontilla
maa saa viettää mahdollisimman luonnonmukaisesti, sen sijaan että muotoja muunneltaisiin
suuresti esimerkiksi muureilla tai pengerryksillä. Ihminen on toki aina muokannut maisemaa, 
mutta nykyaikana käytössämme on suurempia resursseja ympäristömme muokkaamiseen
kuin Tapanilan pystyttäneellä sukupolvella. Nykypäivän rakentaja toimii hyvin erilaisista
lähtökohdista ja erilaisen arvomaailman ajamana. On aiheellista pohtia, miten pitkälle maisema
ja maastonmuodot kestävät toimiamme: muuttaako nopea kehitys vain paikkaa erilaiseksi, vai

metsämaisema ja suuret tontit rehevine puutarhoineen tuovat luonnon ja kasvillisuuden monella
eri tavalla merkittäväksi osaksi Tapanilan kokonaisuutta. Pihojen puusto vaikuttaa yksityisten 
tonttien lisäksi kadulla liikkujan havaitsemiin valoihin ja varjoihin, ja rehevissä puutarhoissa
näkyy vuorokauden- ja vuodenaikojen kierto merkitsevämmin kuin minimalistisemmissa
piharatkaisuissa.

Asukaskyselyn vastausten perusteella Tapanilassa arvostetaan suuresti luonnon
läheisyyttä, sillä sen nostivat tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi ympäristössään 35,8%
vastaajista. Vesijärven ja rannan läheisyyttä korosti 13,4% vastaajista. Myös luontoon
liittyviä urheilu- ja harrastusmahdollisuuksia pidetään arvossa, sillä 16,4% asukkaista piti
latujen ja lenkkipolkujen läheisyyttä alueen parhaana piirteenä. Ehdottomasti tärkeimmäksi
piirteeksi Tapanilan ympäristössä kuitenkin nousee kyselyn pohjalta alueen rauhallisuus, 
jonka toi esille 40% vastaajista. Kiitosta keräsi myös keskustan ja palvelujen saavutettavuus, 
asukasystävällinen kylämäinen kokonaisuus, sekä alueen puhtaus, turvallisuus ja
”lintukotomaisuus”. Omaan lähiympäristöönsä Tapanilan asukkaat ovat vastausten 
perusteella yleisesti erittäin tyytyväisiä. Naapurusto vaikuttaisi tulosten valossa myös
olevan Tapanilassa monelle sydämenasia ja siitä keskustellaan tilaisuuden tullen mieluusti.
Ainoastaan puistot, vanhojen rakennusten laajennukset ja uusi rakentaminen eivät ole
asukkaiden mielestä järin onnistuneita, ja katujen kuntoa arvosteltiin yleisimmin vain
tyydyttäväksi. Suosikkipaikakseen alueella valtaosa vastaajista nosti oman pihansa. Hyvin
hoidetut puutarhat yleisemminkin olivat muutaman vastaajan ilonaihe, mutta vastauksissa
arvostettiin myös luonnontilaista ympäristöä, jossa näkyvät vuodenaikojen vaihtelut, sekä
metsäneläinten näyttäytymistä alueella. Tapanilasta nimettiin ahkerasti viehättäviä paikkoja 
myös pihoja laajemmin, mikä osoitti ilahduttavaa ylpeyttä ja tarkkaavaisuutta ympäristöä
kohtaan. Eniten kannatusta saivat muun muassa Tapanilakodin alue puistoineen (9 vastausta), 
Myllysaari ja Vesijärven ranta (7 vastausta), sekä - hieman yllättäen puistojen edellisessä
kohdassa saaman kehnon arvostelun vuoksi - puistoalueet (6 vastausta). Muita suosikkeja
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olivat läheinen metsä polkuineen (5 kpl), läheinen yhteys luontoon, sekä hieno harjumaisema
lenkkimaastoineen (5 kpl), ulkoilu-, sienestys- ja marjastuspaikat (5 kpl), metsä ja luonto
yleisesti (3 kpl), hiihtomajan ympäristö (2 kpl), leikkipuisto (2 kpl), sekä Steiner-päiväkoti (2
kpl). Joillakin lomakkeilla iloittiin pienistä, tarkkarajaisista yksityiskohdista, kuten pienestä
polusta talojen välissä, maisemaan sopivista katuvaloista, sekä yksittäisten talojen
onnistuneista, keltaisista ja vihreistä julkisivuväreistä Asevelikadulla. Esille nostettiin kuitenkin
myös isompia ja vaikeammin rajattavia kokonaisuuksia, esimerkiksi kokonaisia katuja RKY-
alueelta: Tarjantie ja Hiihtäjäntie, sekä niiden rauhallisuus, hyvin säilynyt rakennuskanta ja
miellyttävä tunnelma mainittiin useassa vastauksessa erilaisin sanankääntein (11 kpl). Aluetta
arvostettiin lomakkeilla kokonaisuutena, jossa korostuvat rakennuskannan yhtenäinen linja,
tahdikkuus, oman aikansa henki, kompakti koko ja ihmisen kokoinen mittakaava. Yleisellä
tasolla Tapanilan kaikin puolin viihtyisä osiensa summa sai kiitosta vastaajilta. 

Vanha rakennuskanta, iäkäs miljöö yhtenäisenä kokonaisuutena, sekä puutarhojen
tuottama vehreys ja suuret iäkkäät puut saivat erilaisin sanankääntein paljon huomiota
asukaskyselyssä tärkeimpiä piirteitä ja viehättävimpiä paikkoja kysyttäessä. Historialliset 
ulottuvuudet (2) ovatkin tärkeä osa lähes kaikkea Tapanilassa, asemakaavasta rakennuksiin 
ja em. vehreisiin puutarhoihin: tontit ovat omiaan puutarhan perustamiselle, sillä ne on
lohkottu aikoinaan maatilan hedelmällisestä peltomaasta (Niskanen 2000, 187). Aluetta
sommitellessa on pidetty tärkeänä, että tonteille asettuvat maaseudulta lähteneet evakot
voisivat uudessa kodissaan jatkaa omavaraista elämäntyyliään, ja omavaraisuus ja
maaseutumaisuus olivat tietenkin muutoinkin ajalle leimallista (Helamaa 1983, 74; Nikula
1993, 138). Harjakattoiset, pienimittakaavaiset talot puujulkisivuineen ovat nekin osa sekä
Tapanilan fyysistä että historiallista puolta. Tapanilan talot ovat hyviä esimerkkejä 40-luvun
arkkitehtuurista, ja niissä on nähtävillä monia aikakauden tyylipiirteitä ja aikakaudelle tyypillisiä
ratkaisuja. Rakennuskannassa on lisäksi vahvasti läsnä ajallinen syvyys (3), joka välittyy 
kokijalle erilaisten rakennuskerrosten ja ajan patinan kautta, vaikka tämä ei tietäisikään
alueen historiasta. Ajan kuluminen voidaan jakaa luonnolliseen ja historialliseen aikaan,
joista ensimmäinen patinoi ja kuluttaa, ja jälkimmäinen koostuu esimerkiksi tapahtumista
ja käytännöistä. Historiallisen ajan tieto on harvoin suoraan havainnoitavissa ympäristöstä,
vaan se ilmenee esimerkiksi muistomerkeissä, paikan nimistössä ja arkkitehtonisina tyyleinä.
Yksittäisen rakennuksen tyyli, kuten myös rakennusten järjestys ja suhteet toisiinsa on

87.) Historian on tärkeä näkyä ympäristössä, sillä muutoin se on olemassa vain kollektiivisen

2010, 82). Kollektiiviseen muistiin (4) kuuluvat paikan sellaiset ominaisuudet ja historialliset
elementit, jotka ovat pelkkää fyysistä ympäristöä ja siinä toimivia yksittäisiä ihmisiä laajempia

syntyyn vaikuttaneet historiankuvat ja ideologiat, sota-ajan traumat, sekä alueella eläneiden
sukupolvien avainkokemukset. Pitkään asuttuun taloon liittyy Tapanilassa paljon asukkaiden
henkilökohtaista historiaa, joka ulottuu ehkä useammankin sukupolven yli. Tapanilan
ruotsalaistalojen omintakeinen syntyhistoria ja valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen
merkitys tekevät kuitenkin taloista tärkeitä muillekin kuin asukkaille itselleen. Tässä
mielessä asuinaluetta voidaan pitää elävänä monumenttina, jota on muokattu ja tullaan

88). Historiallisen ulottuvuutensa tavoin Tapanilan sosiaalinen ulottuvuus (5) on niinikään 
sekä yksityinen että yhteinen: rakennuksella on omistajalle perheineen oma sosiaalinen
merkityksensä, mutta alueella asuminen on asumista toisten kanssa. Yleisemmällä tasolla
rakennus naapurustoineen edustaa samalla siellä tapahtuvaa inhimillistä ja sosiaalista

97,98.) Paikassa tapahtuvat ihmissuhteet ja kommunikaatioverkosto ovat tärkeä osa paikan
kokonaisuutta: asukaskyselyn perusteella Tapanilaan on muodostunut oma kylämäinen
sosiaalinen ympäristönsä, johon käsitetään kuuluvaksi vastausten perusteella esimerkiksi
asukasystävällinen ja turvallinen ilmapiiri, sekä hyvät naapurisuhteet. 

Tunnelma (6) ja paikan henki (7) ovat ympäristön havaittavista ominaisuuksista 
kenties herkimpiä ja vaikeimmin mitattavia.  Ne ovat samankaltaisia käsitteitä, joiden kautta



34

111). Tunnelma rakentuu aina havainnoitsijan itsensä kautta, se voi vaihdella, eikä sitä
voida tiedollisesti hallita samalla tavoin kuin esimerkiksi paikan historiaa. Tunnelmaan 
kuitenkin vaikuttavat paikan fyysiset ominaisuudet, sekä paikassa tapahtuva toiminta,
joten ympäristöstä voidaan löytää tunnelmaa tekeviä elementtejä. Esimerkiksi materiaalit, 

asukaskyselyn vastaaja esimerkiksi kommentoi alueen tunnelmaa niin, että ”leikkivien 
lasten äänet kuuluvat Tapanilaan!”. Vehreän puutaloympäristön rauhoittava akustiikka,
suurten puiden eläväiset varjot kadun asfaltilla, pihatiellä jalan alla rasahteleva hiekka ja
pihoilta kesäisin leijaileva vastaleikatun pihanurmen tuoksu voivat esimerkiksi olla tärkeitä 
Tapanilan tunnelman tekijöitä, vaikka yksittäin ne vaikuttaisivatkin aivan tavallisilta tai  jopa 
vähäpätöisiltä yksityiskohdilta. Tunnelmaan ja paikan henkeen liittyvät myös havaitsijan 
mielikuvat ja odotukset paikasta (8): Ihminen ei koskaan näe pelkkää fyysistä ympäristöä,
vaan liittää siihen aina muistoja, mielikuvia ja merkityksiä omasta sisäisestä maailmastaan.

ASUKKAAT JA ASENTEET

Suurin osa, eli 37,4%  asukaskyselyn vastaajista Tapanilan pientaloalueella on keski-iän
ylittäneen pariskunnan talouksia. Kärjistettynä voitaisiin kuvata, että tavallisin Tapanilan
asukastyyppi on kyselyn perusteella yli 65-vuotias pariskunta, joka elää kaksin ja tuntee
paikan kuin omat taskunsa, sillä he ovat asuneet alueella reilusti yli kaksikymmentä vuotta. 
Seuraavaksi yleisin asukaskokoonpano on 45-54-vuotias pariskunta (23,6%), joilla on 
yhdestä kolmeen lasta. Vastaajissa oli paljon myös yksinäisiä vanhuksia, ja naapurustossa
käyntiin lähtenyt sukupolvenvaihdos näkyi muutaman nuoremman eli alle 40-vuotiaan parin 
ja/tai perheen edustamana: 25-34-vuotiaiden ikähaarukkaan sijoittui vain 8,3% vastaajista.
Sukupolvenvaihdoksesta kielivät myös hyvin kahtiajakoiset vastaukset kysyttäessä
asumisaikaa alueella. 20,8 % vastaajista oli asunut alueella alle kolme vuotta, kun taas 29,2% 
oli asunut alueella jo verrattain pitkään, 11-20 vuotta. Ehdottomasti suurin osa vastanneista,
30 kappaletta 72:sta, eli 41,7% oli asunut alueella yli 20 vuotta. Vanhimmat asukkaat olivat 
viihtyneet Tapanilassa peräti 67 vuotta. Jo pelkästään vastaajaenemmistön korkean iän vuoksi 
on oletettava, että Tapanilan talot vaihtavat vähitellen omistajaa, kun iäkkäämmistä asukkaista 
aika jättää, tai he muuttavat omakotitalosta vaivattomamman asumismuodon toivossa, kuten 
moni kyselyn loppupuolella tulevaisuudensuunnitelmiaan avasikin. Asumisajan keskiarvoksi 
tuli vastanneiden kesken hieman päälle 20 vuotta, vastausjoukon moodi eli yleisin vastaus 
oli kahden vastauksen tasapeli, 17 vuotta ja 2 vuotta, molempia oli tulosten joukossa 5 
kappaletta. Yllättävän suuri osa Tapanilan nykyisistä asukkaista oli kyselyn perusteella myös
paluumuuttajia, sillä 13 vastaajaa 72:sta eli noin 18% oli asunut Tapanilassa aiemmin. Alueen
talouksista perheellisiä oli yhteensä 31,9%, ja lapsien lukumäärän suhteen perheet jakautuivat
hyvin tasaisesti yhden, kahden ja kolmen lapsen perheisiin. Tilastolliset ääritilanteet olivat 
yksin asuva vanhus (näitä talouksia oli useampi), sekä yksi neljän aikuisen ja yhden lapsen
talous.

Kysyttäessä asukkaiden suhtautumista uudisrakennuksiin mielipiteet jakaantuivat
melko tasaisesti. 22% sulatti uudet tuotokset mukisematta, lähes 50% vastaajista katsoi
kuitenkin ”vain joidenkin” rakennuksista istuvan ympäristöön. Pieniä muutoksia uuteen
rakennuskantaan peräänkuuluttavien ja uudisrakennusten purkamista toivovien äänestäjien
joukot olivat lähes tasavahvat. Uudisrakennuksia ja moderniin tyyliin tehtyjä laajennuksia ja
korjauksia pidettiin siis yleisesti hieman epäonnistuneina, tosin varsinkaan uudella otteella
tehtävien korjaustoimenpiteiden ei vastaajien keskuudessa juuri pelätä murentavan alueen 
tunnelmaa. Enemmistö (60%) vastaajista piti kuitenkin vanhasta rakennustavasta poikkeavia
yksityiskohtia yleisesti huonona asiana. Hämmentäviä rakennusratkaisuja kysyttäessä 
kummallisuuksia tuotiin esiin hyvin tarkastikin, mutta silti vain lievä enemmistö (52%) löysi
ympäristöstä mitään purnattavaa. Arvostelua herättivät esimerkiksi yleisesti kokonaisuuteen
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KUVA 15: TAPANILAN ERITYISPIIRTEET KOOTTUNA VÄRITYSKIRJAKUVAKSI.
ALUEEN KUVASTA LÖYTYVÄT TUNNUSMERKIT ON MYÖS LISTATTU SIVULLA 36.
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PENGERTÄMÄTTÖMÄNÄ LASKEUTUVA HARJUMAASTO
PUISET, PERINTEIKKÄÄT AIDAT JA PORTIT
HEDELMÄPUUT, MARJAPENSAAT, KASVIMAAT 
LUONNOLLISET, VAATIMATTOMAT PIHAMATERIAALIT: EI ASFALTTIKENTTIÄ TAI SUURIA LAATTAPINTOJA
SUURET, IÄKKÄÄT PUUT
METSÄLUONNON LÄHEISYYS 
LUONNONTILAISUUS

LOIVAT, KAAREVAT KADUT 
PIHAKATUMAINEN KATUTILA
PIENIRAKEISUUS 
IHMISLÄHEINEN MITTAKAAVA
TALOJEN SIJOITTUMINEN KULMITTAIN KIINNI KATULINJAAN 
PIENIKOKOISET JA VAATIMATTOMAT PIHARAKENNUKSET PIHAPIIRIN PERÄLLÄ 
 
 
VANHAT 1 TAI  1 1/2 KRS PUUTALOT, ERITYISESTI RUOTSALAISTALOT 
SUORAKULMAISET, SELKEÄT RAKENNUSMASSAT
RAUHALLISET, LOIVAT HARJAKATOT 
SIRO RÄYSTÄSDETALJIIKKA 
LEVEÄT SAVUPIIPUT 
PÄÄTYKUISTIT
PERINTEINEN KORISTELU KÄSIJOHTEISSA YM. YKSITYISKOHDISSA
40- JA 50-LUKUJEN VAALEA, MAANLÄHEINEN VÄRIPALETTI
1940- LUVUN PEITERIMALAUDOITUS  JA RAAKALAUDAN KÄYTTÖ JULKISIVUISSA
PEITERIMALAUDOTUKSEEN HÄIVYTETYT PUISET PALOTIKKAAT PÄÄTYJULKISIVUISSA 
VAATIMATTOMAT TAI JOPA OLEMATTOMAT LISTOITUKSET
JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN IKKUNATYYPIT: YKSINKERTAINEN PUITEJAKO TUULETUSIKKUNOIN
IKKUNAT HAHMOLTAAN NELIÖMÄISIÄ JA KOOLTAAN MALTILLISIA
KAPEAT, EPÄSYMMETRISESTI SOMMITELLUT PÄÄTYIKKUNAT

TAPANILAN  ERITYISPIIRTEITÄ
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sopimaton korjausote, liian modernit talot, rakennusten poikkeava koko ja ulkonäkö,
pröystäilevät ”elintasosiivet” ja laajennukset yleensä. Yksityiskohdatkin saivat osansa

kismittivät vastaajia naapuruston puutarhoissa. Oudot väri- ja materiaalivalinnat julkisivuissa
ja katoissa saivat niinikään kritiikkiä. Ikkunoissa häiritsee epäsymmetrinen sijoittelu, vanhasta
poikkeava muoto ja uusi isompi koko, pyöreät ikkunat, sekä yleisesti levoton aukotus
ja kummalliset ulokkeet. Esille otettiin näiden lisäksi vielä huomattavasti alkuperäisestä
poikkeavat piharakennukset sekä terassiratkaisut.

Vanhoihin rakennuksiin Tapanilan tyypillinen asukas puolestaan suhtautuu
vastausten valossa arvostavasti, mutta toisaalta ne eivät saa olla hyvän elintason ja
mielekkään asumisen tiellä, eikä pakonomainen tai itsetarkoituksellinen suojelu saisi ajaa
yksittäisen kodinomistajan tarpeiden yli. Yleisin suhtautumistapa vanhaan rakennuskantaan
vastaajien keskuudessa oli, että ne voidaan säilyttää jos kustannukset pysyvät kohtuullisina,
56,9%.  ”Ehdottomasti säilyttämisen arvoisia” vanhat rakennukset olivat 37,5% mielestä, ja
pari vastaajaa arpoi näiden vaihtoehtojen välillä rastittaen molemmat kohdat. 4% piti vanhaa
rakennuskantaa epäkäytännöllisenä, ja rakennuskannan vanhimpien hävittämiseen kannusti
5,5% vastaajista. Alueelle mahdollisesti laadittava suojelukaava jakoi vastaajien mielipiteet
karkeasti 40%-60% niin, että enemmistö ei halua suojelua alueella. Vastausten perusteella
herää kuitenkin kysymys, miten asukkaat ylipäätään ymmärtävät rakennussuojelun
käsitteenä; osa vastaajista jätti kysymyksen kokonaan tyhjäksi, kun taas toiset painottivat
kommenteissaan tapauskohtaisen harkinnan tärkeyttä, ja muutama vastaajista kysyi
suoraan, mitä rakennussuojelu tarkoittaa. Vastauksissa toistuvien puutteellisten tietojen  ja
rakennussuojelutyöhön liitettyjen epäluulojen vuoksi kyselyn perusteella ei kannattane tehdä
ehdottomia päätelmiä asukkaiden suhtautumisesta suojeluun tai vanhaan rakennuskantaan.
Tavallisin mielipide vaikuttaisi olevan jotakin sen suuntaista, että vanhat rakennukset ovat
miellyttäviä ja ihailtavia, kunhan oma kiinteistö ei ole suojeltavien listalla ja omistajan 
mahdollisia remontti- tai laajennussuunnitelmia ei rajoiteta. Vain harva vastaajista haluaisi
kuitenkaan ehdottomasti hävittää vanhoja rakennuksia. Vanhan ympäristön idyllisyys
tunnuttaisiin tiedostettavan Tapanilassa ainakin osittain, mutta alueen laajempaa historiallista 
ja valtakunnallista arvoa ei kenties juurikaan ajatella. Alueen tai rakennusten arvoa ei
Tapanilassa tällä hetkellä ilmeisesti juuri pohdita oman asumisen elinkaarta pidemmälle, eikä
suojelulla saavutettavaa kauniisti säilynyttä arvoaluetta nähdä esimerkiksi asunnon arvoa
nostavana konkreettisena tekijänä. Asukkaat ovat aina avainasemassa eletyn arvokkaan
kulttuuriympäristön suojelemisessa ja säilyttämisessä, ja tämä pitää paikkansa myös
Tapanilassa.

K U V A  1 6 :  T Y Y P I L L I S I M M Ä T  R U O K A K U N N A T  A L U E E L L A .
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RAKENNUSKANTA: IKÄ,KOKO JA REMONTTIHISTORIA 

Tapanilan pienimittakaavaiseen rakennuskantaan kuuluu pääosin kaksi- tai 
puolitoistakerroksisia, harjakattoisia erillistaloja. Joihinkin pihapiireihin kuuluu lisäksi kooltaan
päärakennusta vaatimattomampia piharakennuksia. Erillinen talousrakennus löytyi noin
30%:lta asukaskyselyn vastaajista, ja kommenttien perusteella piharakennus on tavallisimmin
“kylmä puuvaja” tai vastaava. Rakennusvuoden perusteella kiinteistöistä leijonanosa 63,3%
on rakennettu vuosina 1940-49, ja tälle ajanjaksolle sijoittuvat myös alueen historian kannalta
erityisen kiinnostavat Tapanilan ruotsalaistalot. Toiseksi eniten on rakennettu 1970-1989
(19,7%), 50-luvun tuotoksia vastaajien taloista on 14%. 90-luvun jälkeen on rakennettu
vain kaksi taloa. Rakennusvuosi yksinään on hieman petollinen lähtökohta suojeltavien
rakennusten määrän päättelemiseksi, sillä ensinnäkin Tapanilan erityisen mielenkiintoiset 
ruotsalaistalot ovat vain osa aikansa rakennuskannasta. Yksi vastaajistakin totesi, että hänen
talonsa ei edusta ”niitä ruotsalaistaloja”, vaan on rakentajansa itse suunnittelema, vaikkakin
samalta ajanjaksolta. Lisäksi alkuperäinen rakennus on saatettu korjausten yhteydessä 
muokata niin, ettei alkuperäisestä ole käytännössä mitään jäljellä. Asuinrakennuksen 
nykytilaksi 59,7% vastaajista rastitti ”Alkuperäinen rakennus sellaisenaan tai korjauksin”,
mutta korjauksilla voitaneen tässä yhteydessä tarkoittaa mitä tahansa rungolle purkamisesta
aina perinteitä kunnioittaen toteutettuun ikkunoiden vaihtoon.  Lähes kolmanneksella 
vastaajista oli talossaan jonkinlainen laajennusosa, ja viidessä tapauksessa vanha rakennus
oli jo purettu uuden tieltä. Alueen kiinteistöissä on vastausten perusteella tavallisesti vain yksi
asunto. 13% raportoi useammasta asunnosta samassa kiinteistössä, mutta näin vastanneista
osa täsmensi asuvansa 4 asunnon rivitalossa. Kommenttien perusteella varmuudella vain
kahdessa kiinnostuksen kohteena olevassa erillispientalossa on vuokrattava huone tai asunto, 
jonka kokoa tai huonelukua ei ole eritelty. Tavallisin hallintamuoto alueella on omistusasunto,
ainoastaan kaksi kyselyn vastanneista vuokrasi kotiaan Tapanilassa. Tontit olivat niin ikään
pääosin omistustontteja, vain noin 21% oli vuokratontteja. Yksi vastaaja ei tiennyt tontin
hallintamuotoa.

Autopaikkoja Tapanilan asukkailla on kyselyn perusteella käytössään kolme tai 
neljä per kiinteistö, mutta silti muutamat vastaajista raportoivat autopaikkojen tarpeensa 
kasvavan tulevaisuudessa. Autopaikkoja on tavallisimmin yksi kiinteässä, talon kellaritiloihin 
tehdyssä tallissa (joskin monet vastaajista ilmeisesti käyttävät kellarin autotallia varastona)
sekä kaksi tai kolme lisää pihalla. Autopaikkoja on siis Tapanilassa varsin runsaasti, sekä
yhteensä että kiinteistöä kohti. Parkkitilan runsaus yllättää puhuttaessa alueesta, joka 
on tiiviin joukkoliikenteen piirissä ja oikeastaan kävelyetäisyydellä keskustasta, ja jonka
ruokakunnista pääosa on kahden aikuisen tai kahden vanhuksen talouksia. Tilannetta kuvaa 
kenties parhaiten seuraava suhdeluku: 72:sta vastaajasta vain kahdella on ainoastaan yksi 
autopaikka pihassa, eli kaksi taloutta yli seitsemästäkymmenestä pärjää yhdellä autolla,
muilla on ilmeisesti käytössään enemmän autoja ja paikkoja niille. Kuudesta taloudesta
vastataan, että heidän autopaikkojen tarpeensa kasvaa tästä edelleen. Olkoonkin, että suurin 
osa näistä ”kasvamassa” vastauksen antaneista on isoja perheitä, esim. 2aikuista+3lasta, 
tai 3aikuista+2lasta jne., kaikilla näillä perheillä on kiinteistössään tällä hetkellä vähintään 3, 
enimmillään 7 autopaikkaa, ja silti kaikki ennakoivat tarvitsevansa pian lisää. Ylivoimainen
enemmistö ennustaa kuitenkin paikoitustarpeensa pysyvän ennallaan. Vain yksi vastaaja 
harkitsi paikkatarpeen vähenevän, mutta rasti kuitenkin varmuuden vuoksi myös vaihtoehdon 
”pysyy samana”. Autojen sijoittelussa ja säilytyksestä tärkeintä on vastaajien mielestä se, että
jatkossakin niitä saa säilyttää rajattomasti omalla pihalla, eikä ajoa rajoiteta (47% kannatus).
Hieman pienemmän kannatuksen saa vaihtoehto, jossa kaikki saavat ajaa pihoihin mutta vain
kävelynopeutta, 41%. Vain neljä vastaajaa, eli reilu 5% pitää tärkeimpänä autojen säilytystä 
poissa silmistä, kun taas noin 14% kannattaa pihalla säilytettävien autojen määrän rajoittamista
korkeintaan kahteen.  60% enemmistö vastaajista vastustaa pitkäaikaista pysäköintiä
kadulle. Lyhytaikaiseen käyttöön, esim. vieraille tai huoltoajoneuvoille se sen sijaan nähdään 
sopivana, jopa suotavana vaihtoehtona. Myös ajatuksia pienistä parkkialueista vieraille

6.4



39

tuotiin esille kommenteissa. Hajanaisissa kommenteissa käy myös ilmi, että monella on
suunnitelmissa autotallin tai –katoksen rakentaminen yhdelle tai kahdelle autolle. Autopaikoille
on siis yleisesti suuri tarve, kun taas suuri enemmistö (80%) vastaajista ei koe tarvitsevansa
erityisiä tiloja pyöräsäilytykselle tontilla.

Rakennuksen kerrosluku ei ollut aivan yksiselitteinen kysymys kaikille vastaajille
asukaskyselyn perusteella. Tai näin voidaan päätellä ainakin sellaisista vastausyhdistelmistä,
joiden mukaan talossa ilmoitetaan olevan kolme kerrosta, ja lisäksi listataan erikseen vielä
ullakon ja kellarin huoneet. Ihmisten käytäntö laskea kellari ja/tai ullakko rakennuksen
kerroslukuun vaihteli vastauksissa jonkin verran, ja tämänkin kohdan tuloksiin on
suhtauduttava pienellä varauksella, joskin jonkinlaisen kokonaiskuvan niidenkin valossa toki
alueesta saa. Alkuperäisen ruotsalaistalotyypin tapaan yksikerroksisia rakennuksia oli 15
vastaajalla 70:nestä (kaksi vastauslomaketta oli jätetty näiltä osin tyhjäksi), mikä tarkoittaa
noin 21,4% rakennuksista. Näistä voidaan kuitenkin pitää aidosti yhden tason rakennuksena,
tai mahdollisesti 1 asuinkerros+ullakkokerros –tyyppisenä ratkaisuna korkeintaan kahta,
todennäköisemmin vain yhtä kohdetta: vastaajan kellarikerroksen tilat-kohta oli jätetty
tyhjäksi ja täytetty siihen sen sijaan ”mitä asuinkerroksessa on”. Toinen vastaaja korosti talon
rossipohjaa eli kellarikerros lienee jäänyt rakentamatta. Kaksikerroksisia oli lähes puolet
vastaajien rakennuksista. Tämän kategorian vastauksia oli höystetty sellaisilla tarkennuksilla
kuten ”matala yläkerta”, ”2krs+rossipohjainen kellari” ja ”2krs+kellari”. Yhdellä lomakkeella 
eriteltiin talon olevan 2 ½ -kerroksinen. Kolmekerroksista taloa kertoi asuvansa 22,8%.
Ruotsalaistaloja ei siis vastausten perustella luultavasti ole juuri säilynyt alkuperäisessä
yksikerroksisessa muodossaan asumiskäytössä.

Valtaosaan kiinteistöistä on rakennettu talon alle kellarikerros, ja suurimmassa
osassa myös ullakko on remontoitu asuinkäyttöön tavalla tai toisella. Tyypillinen vastaus oli,
että kellarissa sijaitsee autotalli ja sen lisäksi joitain aputiloja, kuten tekninen tila tai varasto.
Tyypillistä vastauksille oli myös kellaritilojen suuri määrä, laaja kirjo ja korkea taso. Jo alueella
tehdyn kävelykierroksen perusteella oli selvää, että kellarikerroksia on rakennettu ahkerasti
alueen taloihin, mutta kyselystä selvisi, ettei kellarikerros pidä sisällään vain varastoja
ja teknisiä- ja aputiloja. Näiden lisäksi vastaajat kertoivat kellareissa sijaitsevan kaikkea

oli askartelutiloista kuntosaliin. Liki 80% vastanneista ilmoitti sijoittaneensa kellarikerrokseen
saunatilat. Moni kertoi kellarista löytyvän myös takkahuoneen, oleskelutiloja, sekä jopa
varsinaisia asuinhuoneita ja vierashuoneita. Muutama vastaaja täsmensi, ettei kellarissa
sijaitseva autotalli ole (tarkoituksenmukaisessa) käytössä, vaan pikemminkin varastona.
Muutenkin varastotilat löytyivät lähes jokaisen luettelosta: “Sauna, khh, takkahuone, iso
varasto, kellari”, kuten eräs hyvin tyypillinen vastaus rakentui.

Ullakkokerroksen käyttö ei ollut aivan yhtä yleistä tai moninaista kuin kellarin
hyödyntäminen. 60 vastaajaa 72:stä kuvaili ullakkokerroksensa käyttöä, 12 vastaajaa jätti siis
kohdan kokonaan tyhjäksi tai kommentoi ”ei ole”.  Pääosin ullakkoa käytettiin säilytykseen
(41,6%) ja majoitukseen (50%), vain neljällä vastaajalla oli vastausvaihtoehdoksi nostettu
askartelutila. Reilu neljännes vastaajista listasi kuitenkin muita käyttötarkoituksia ullakolle.
Sitä käytettiin esim. työtilana, ”vinttitilana” ja ”käyttöullakkona”. Asuintiloina ullakkohuoneet
palvelivat lähes viidesosassa talouksista, vaikka tätä olikin kuvailtu vastauslomakkeissa
hieman vaihtelevin sanankääntein: ”asuintilat”, ”makuuhuoneet”, ”se on se toinen kerros”,
”oleskelu”, ”huonetilat”, ”nyt remontissa, tulee asumiseen”. Kaksi vastaajaa kertoi ullakon
olevan vuokralla, toisessa täsmennettiin sen olevan ”vuokrattu asunto”. Ullakon käyttö 
tai sinne tehtävät toimenpiteet olivat ilmeisesti aiheuttaneet muutamalle vastaajalle
kädenvääntöä rakennusvalvonnan kanssa, ja kokemukset olivat jättäneet kurjia muistoja. 
Yksi vastaaja kirjoitti, että olisi halunnut korottaa talonsa kattoa 30 senttiä lisäeristekerroksen
vuoksi, mutta lupa evättiin. Toinen taas haki muutosta ullakon käyttötarkoitukseen, jotta olisi
saanut sinne kaksi asuinhuonetta, ja lupa evättiin. Vanhojen rakennusten harjakorkeudesta 
aiheutuva ongelma, yhden täysimittaisen asuinkerroksen ja matalan ullakkotilan yhdistelmä,
nousee näinollen yhdeksi keskeisimmistä haasteista alueelle istuvan täydennysrakennuksen
suunnittelussa. Miten vanhojen rakennusten ulkomitoista ja yleisestikin vanhasta
rakennuskannasta johdettavasta mittamaailmasta syntyy mielenkiintoista  ja toiminnallisesti
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asuinkerroksena, joten tila täytyy käsitellä jollakin muulla tavalla, ja täydennysrakennusta
suunniteltaessa tulee ottaa kantaa tähän ”puolikkaan kerroksen ongelmaan”.

Alueen remonttihistoria on hieman hankalasti tulkittavissa kyselyn perusteella, sillä 
moni vastaaja oli rastittanut useampia vaihtoehtoja. Lisäksi on mahdotonta sanoa miten laajasta 
remontista on kenenkin kohdalla kysymys, ja miten termit ymmärretään. Toinen voi laskea pikku
kunnossapidon piikkiin sen, mitä toinen pitää jo peruskorjauksena. Vastausten perusteella
voidaan yksiselitteisesti päätellä jotain lähinnä siitä, kuinka moni on tehnyt jonkinlaista
remonttia. Lähes 60% kertoo tehneensä rakennuksessa vain kunnossapitokorjauksia/
peruskorjauksen, lisäksi reilu kolmannes on hankkinut ilmalämpöpumpun. 27,7% suorittama 
”ulkonäköön vaikuttava energiaremontti”  on myös varsin moniselitteinen käsite, varsinkin
kun osa vastaajista ei aiempien kysymysten valossa laske esimerkiksi ikkunajaon tai –tyypin
muuttavan rakennuksen ilmettä merkittävästi. Mutta ilmeisesti vajaa kolmannes on ryhtynyt
jonkinlaisiin toimiin energia-asioiden vuoksi. 33,3% oli puolestaan laajentanut taloa lisäsiivellä, 
ja 11% turvautui erilliseen lisärakennukseen. Vain viisi vastaajaa (6,9%) kertoi purkaneensa 
alkuperäisen rakennuksen nykyisen tieltä, mikä vihjaisi, että suurin osa rakennuksista on
ainakin osittain alkuperäisiä, vaikka ne olisikin remontoitu julkisivun ja hahmon puolesta 
tunnistamattomaksi. Korjaustoimien yhteydessä vain 14% vastaajista tunnistaa

KUVA 17: ASUKASKYSELYSSÄ KYSYTTIIN MM. “HYVÄKSYTKÖ 
ALUEELLE LISÄRAKENTAMISTA?”

KUVA 18: RAKENNUSVUODET.
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A L U E E N  T U L E V A I S U U S 

Lisärakentaminen alueelle sai asukaskyselyssä tukea 72%:n enemmistöltä. Lisärakentaminen
merkitsi osalle ”omalle tontille tietyissä rajoissa” tehtävää rakentamista, osa käsitti sen
laajemmin, jolloin lisärakentamista toivottiin tehtäväksi harkitusti, mahdollisimman vähän, ja
erityisesti vanhaa kunnioittaen ja alueen henkeä noudattaen. Tonttien lohkomista vastustettiin,
ja Tapanilakodin ympäristön toivottiin pysyvän puistomaisena. Vastustajat perustelivat, että
lisärakentamiselle ei ole tilaa, eikä se tuo mitään lisäarvoa jo nyt täydelle ja hyvin tiiviille
alueelle. Erityisesti vastustettiin täydennysrakentamisen tuomaa rauhattomuutta, kerrostaloja 
ja kapeita tontteja, sekä pelättiin alueen slummiutuvan täydennysrakentamisen myötä. Vaikka
täydennysrakentaminen, suuret muutokset, liika nykyaikaistaminen ja liikenneongelmien
jatkuminen nähtiin uhkina alueen arvon säilymiselle, olivat kaikki vastaajat silti sitä mieltä, 
että alueen hyvä maine pitää pintansa tulevaisuudessakin. Kaksi pessimistisintä vastaajaa
rasti myös vaihtoehdon ei.

Mahdollinen Tapanila-tyyppitalo sai varsin sekalaisen vastaanoton asukaskyselyyn
vastanneiden kesken. Miltei 60% vastaajista ei osannut sanoa mitä mieltä tarjouksesta olivat,
ja kymmenkunta paperia jätettiin näiltä osin aivan tyhjäksi. Vain neljä vastaajaa eli reilut
6% äänestivät varauksetta kyllä, ja aavistuksen suurempi joukko lähtisi toteuttamaan taloa
pienin muutoksin. Osalle vastaajista tyyppitalon käsite oli ilmeisesti hieman vieras, ja kenties
uuden talon hankkiminen oli monen vastaajan näkökulmasta niin kaukainen vaihtoehto,
että asiaan oli senkin takia vaikea muodostaa kantaa. Mielipidettä saattaa myös olla vaikea
tehdä periaatetasolla näkemättä millainen tyyppitalo olisi, ja tietämättä miten se sopisi omaan 
tyyliin ja tarpeisiin. Muutama kommentoikin, että ”riippuu siitä, millainen se olisi”, ja ”en osaa
sanoa,  sillä en tiedä Tapanila-tyyppitalosta mitään”.  Luultavasti ainoa vastaajaryhmä, josta
tämän kysymyksen suhteen voidaan tässä vaiheessa päätellä ylipäätään mitään, ovat ne
16 vastaajaa (25,8%), jotka tyrmäsivät tyyppitalon suoralta kädeltä. Koska he kieltäytyisivät

kohdanneensa vaikeuksia uuden ja vanhan yhdistämisessä. Suurin murheenkryyni olivat
yleisimmin edellisen omistajan tekemät kelvottomat korjaukset. Kosteusvaurioita tavattiin
vain parissa kohteessa.

Uudisrakennuksen sijoittaminen tontille sen sijaan tuotti päänvaivaa lähes
viidennekselle vastanneista: tontin kapeus, mäkisyys ja sen tuottama pieni rakennusalue olivat
yleisimpiä ongelmia. Palomääräykset, talon sijoittuminen aivan kiinni katuun ja rakennusluvan
vaikea saaminen/viipyminen mainittiin myös kommenteissa. Vajaa 12% vastaajista koki, että 
viranomainen tms. on estänyt hänen korjaustarpeitaan. 9% vastanneista tunsi jääneensä vaille
tarvittavaa tietoa ja neuvontaa rakennusprojektissaan, mutta vain harva osasi sanoa millaista
neuvontaa olisi kaivannut ja keneltä. Muutama vastaajista kaipasi yleistä neuvontaa siitä mitä
rakennussuojelu on, ja mitä huonokuntoiselle talolle voi ja kannattaa tehdä: peräänkuulutettiin
käytännön neuvoja rakentamiseen ja puolueetonta tietoa vaihtoehdoista, myös ”vanhoista
konsteista”. Oman kiinteistön arvioinnissa suurin hajonta oli suhtautumisessa omaan
pihaan, mutta yleisesti 4 ja 5 olivat selvästi suosituimmat arvosanat kaikissa kategorioissa,
eli omaan kiinteistöönsä vastaajat ovat erittäin tyytyväisiä. Aidat ja portit saivat yllättävän
paljon huonoimpia arvosanoja. Lisäksi, kun otettaan huomioon, miten vuolaasti mäkistä
ja vehreää lähiympäristöä kehuttiin kyselyn alussa, on hieman kummallista että noin 30%
vastaajista arvioi ympäristöön avautuvat maisemat vain välttäväksi tai tyydyttäväksi.  24,5%
vähemmistö vastanneista kertoisi muuttavansa rakennusprojekteissaan jotain nykytietojen
valossa. Täydennysrakentamisen ja rakennussuojelun näkökulmasta mielenkiintoisimmat
kommentit tässä osiossa olivat ”pienempi talo, vähemmän asuinneliöitä” ja ”(rakentaisin) vielä
enemmän vanhaa kunnioittaen”.  Muuten haikaillut korjaukset olivat varsin sekalainen joukko.
Yksi vastaaja eristäisi enemmän, toinen ottaisi kaukolämmön, kun taas kolmas vähentäisi
sähkölämmitystä. Huonejärjestys tehtäisiin yhdessä kohteessa toisin, ja toisaalla toivotaan
kellaria ja ullakkoa asumiskäyttöön niissä kohteissa, missä niin ei jo ole.
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talopaketista tietämättä siitä mitään, oman ratkaisun suunnitteleminen ja toteuttaminen
saattaa olla tälle ryhmälle periaatekysymys, tai jostain muusta syystä erittäin tärkeää. Heitä
lienee vaikea houkutella tyyppitalon kannattajiksi oli suunnitelma millainen hyvänsä, sillä he
vastustavat jämäkästi jo pelkkää ideaa siitä. Yhteiset jätepisteet sen sijaan saavat yllättävän
reilun 57% kannatuksen vastaajilta. Lähes 47% kuitenkin vastustaa jätehuollon uudelleen
järjestämistä alueella, lisäksi 2 vastaajaa jätti kohdan tyhjäksi. Kannatus ei tule ehdoitta:
jäteastioiden tulisi olla vastaajien mukaan 50m säteellä jokaisen kotiovelta, joku taas tukee 
yhteisiä jätepisteitä vain osittain. Eräs kannattaja ei kuitenkaan latele ehtoja, vaan pitää 
ideaa järkevänä: ”Jäteastioille vaikea löytää paikkaa ->> pienet tontit.” Vastustajat haluavat
pitää ainakin energia- ja sekajätteen astiat omalla tontilla, ja yhteisjärjestelyn toimivuus
herättää epäilyksiä. Muiden jätteiden, kuten metallin ja lasin yhteisiä keräyspisteitä kuitenkin
kannatetaan.

Alueen viihtyvyyttä vastaajat parantaisivat katujen rauhoittamisella, paremmalla
katujen kunnossapidolla, Vasaroisten puistoa kohentamalla, sekä yhteisillä puistotapahtumilla
ja istutuksilla. Lisäksi moni toivoi alueen säilyttämistä ”ihan nykyisellään”, ja vanhojen 
rakennusten vaalimista. Suhtautuminen rakentamisen ja asumisen ohjeistukseen on hyvin
kahtiajakoista vastaajien kesken. Osa toivoo rakennustapaohjeita, kannustusta aikakaudelle
sopiviin värivalintoihin, alueelle sopimattomien rakennusten poistoa ja opastusta alueen
suojeluun. Osa vastaajista oli taas sitä mieltä, että virastoihmisten ei tule missään määrin
puuttua ihmisten asumiseen ja esimerkiksi talon väritykseen, ja alueen viihtyvyys paranisi
parhaiten sillä, että ihmisille annettaisiin vapaammat kädet remontoida talo asumistarpeitaan
vastaavaksi. Palveluista kaivattiin kioskia, apteekin ja pankkiautomaatin paluuta, sekä
ostoskeskukselle yleistä kohennusta. Kyselyyn suhtauduttiin pääosin positiivisesti lomakkeen 
päättävässä kommenttikentässä, ja muutamat vastaajat kiittelivät kyselyn järjestämistä ja 
asukkaiden mielipiteen kysymistä. Alueen suunnittelutyötä toivottiin jatkossakin tehtäväksi
aktiivisessa yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Tulevista remonteista ja muista rakennushankkeista kysyttäessä käy ilmi, että kaikki
suuret remontit alueella näyttävät olevan takanapäin ja tulevaisuudessa muutostyöt kohdistuvat
lähinnä julkisivuihin, sekä pihapiirin ilmeen muokkaukseen erilaisin keinoin. Suurella osalla 
vastaajista edessä on jonkinasteinen julkisivun huoltotoimenpide tai siihen liittyvä remontti
lähitulevaisuudessa, toisaalta niukka enemmistö ei suunnittele mitään.  Rakennuksen 
ulkonäköä kaavaillaan vastauksissa muutettavaksi monin eri tavoin. Suosituimpia
suunnitelmia ovat julkisivun maalaus tms. pinnan kohennus (18 rakennusta/33,3% vastaajista),
ulkoverhouksen uusiminen tai vaihtaminen kokonaan ja mahdollisesti lisäeristäminen tässä 
yhteydessä (7 rakennusta/12,9%), ikkunaremontti (6 rakennusta/11,1%), rappauksen ja/tai 
kivijalan ehostus (4 rakennusta/7,4%), sekä kattoremontti (3 rakennusta/5,5% vastaajista).
Loput remonttitarpeet ja toiveet ovat yksilötapauksia ja suunnitelmat vaihtelevat erkkeristä 
kuistiin ja pienempiin kunnostustöihin. Toisaalta kaksikymmentä kysymykseen vastanneesta 
54:stä asukkaasta tietää, ettei aio tehdä lähitulevaisuudessa minkäänlaista remonttia,
ja muutama ennakoi lisäksi vain minimaalisia ylläpitotoimia. Ainakin yksi vastaaja kertoo 
tulevaisuudessa uusivansa ulkoverhouksen rakennukseen, jonka nykyinen vuorilaudoitus
on 1940-luvulta. Toinen vastaaja kertoo vaihtavansa julkisivuihin vaakalaudat kelvottoman 
rimoituksen sijaan: tuo rimoitus on todennäköisesti myös alkuperäinen tai hieman myöhemmin
1940-luvun tyyliin tehty. Alkuperäisiä julkisivuja on siis vielä muutamia jäljellä - mutta niistäkin
pyritään paikoitellen nopeasti eroon.

Energiaremontit kiinnostavat vastaajia myös jonkin verran, eniten innostavat
aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumppu, 16% vastaajista harkitsee kumpaakin. Lisäeristys eri 
muodoissaan kiinnostaa muutamaa asukkaista, maalämpö, kaukolämpö ja ikkunaremonttikin 
ovat joillakin harkinnassa. 50:stä kysymykseen vastanneesta 17 (eli 34%) toteaa suoralta
kädeltä, että energiaremontti ei kiinnosta, ja 7 vastaajaa (eli 14%) ei osaa sanoa, tai ei
tiedä mitä kannattaisi tehdä. Huoli rakennusvirheistä ja ”muovipussitaloista” tulee esiin
vastauksissa. Varsinaiset tilantarpeet eivät juuri aja kyselyyn vastanneita Tapanilan asukkaita
remontin pariin enää tulevaisuudessa, sillä lähes kaikilla vastanneista on käytössään riittävästi
tilaa, yksin jääneillä vanhoilla asukkailla jopa liikaakin. 70 vastaajaa totesi nykyisten neliöiden
riittävän tarpeisiinsa varsin hyvin, vain kaksi vastaajaa kaipasi enemmän tilaa. Toinen näistä
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oli perheellinen pariskunta yksikerroksisessa rossipohjaisessa talossa, mutta he suhtautuivat
elämisen ahtauteen järkevän rauhallisesti: Kunhan lapset lentävät pesästä, talo on meille
kahdelle juuri sopiva, joten mitä turhia remontoimaan. Lisää tilaa ainakaan laajennusten
muodossa ei siis juuri kaivata. Monet eläkeikäisistä vastaajista päinvastoin päivittelivät, että
talo on liian suuri yhdelle tai kahdelle vanhukselle, eikä taloa voi taikoa pienemmäksi, vaikka
mieluusti asumista omassa kodissa jatkettaisiin aivan loppuun asti. Sukupolvenvaihdos
tulee luultavasti kiihtymään alueella vanhusten etsiessä pienempiä ja helppohoitoisempia
asuinratkaisuja muualta. Ainoat laajennukset joista haaveiltiin, olivat lasikuisteja, verantoja
ja terasseja (2 kiinteistöä). Asuintiloja ja ulkotilaa linkittävät tilat, kuten terassit ja kuistit,
tekevät näin tuloaan puutarhamaisemaan. Vain yhteen 80-luvulla valmistuneeseen taloon
kaavailtiin varsinaista päärakennuksen laajennusta. Uusi piharakennus tai autotalli on
suunnitelmissa 16:sta pihapiiriin (26,6% vastanneista), mutta suurin osa keskittää työintonsa
pihan kunnostukseen (40% vastaajista) ja pihan rakennelmiin, kuten aitoihin ja katoksiin
(31,6%). Tapanilassa rakentamisessa keskitytään tämän perusteella seuraavaksi erilaisiin
talousrakennuksiin, sekä muihin pihan rakenteisiin, joita uusitaan tulevaisuudessa paljon.
Vain 18% vähemmistö suunnittelee varsinaisia purkutoimenpiteitä kiinteistössään, ja
silloinkin se on tavallisimmin vanha ulkorakennus/puuliiteri uuden tieltä. Kolmessa taloudessa
kaavaillaan kuistin tai verannan purkua, joka voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi 
rakennusten ulkonäköön.

KUVA 19: VANHALLA PIENTALOALUEELLA VASTAAOTTOA PITÄVÄN 
HIEROJAN OPASTEKYLTTI MÄNTYHARJULLA. ASUINTILOJEN 
JOUSTAVUUS ESIM. KOTOA TYÖSKENTELYYN ON AJANKOHTAINEN 
HAASTE MYÖS TAPANILASSA.
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E S I L L E  N O U S S E E T  H A A S T E E T

Alkuperäisratkaisujen katoaminen katukuvasta on selkeä ongelma Tapanilan
pientaloalueella. Monet  ruotsalaistaloista ovat jo ainakin osittain hävinneet, ja hiljalleen
käsitys alkuperäisratkaisun kokonaisuudesta hämärtyy. Yhtenäisten lupakäytäntöjen
puuttuessa alkuperäiset rakennukset ja myös pienemmät detaljit ovat vaarassa kadota
alueelta yksi remonttikohde ja laajennus kerrallaan. Tapanilan rakennuskannan erityispiirteet
kärsivät tietoisuuden ja arvostuksen puutteesta, ja alueen talot luetaan helposti vain osaksi
jälleenrakennuskauden puutalokantaa. Tämän aikakauden puutaloja osaltaan ihaillaan
asumisen idyllinä, mutta toisaalta käsitellään joskus varsin säälimättömästikin, sillä niihin ei
vielä yleisesti liitetä samanlaisia suojelutarpeita kuin vaikkapa 200-vuotiaisiin talovanhuksiin.
Pahimmillaan jälleenrakennuskauden puutalojen kohtalo tuntuu olevan toimia vain tyhjänä
kankaana 2000-luvun rakentajalle. Varsinkin 40-luvun rakennukset ovat herkän luonteensa
vuoksi haastava ja tarkkuutta vaativa työmaa omistajalleen. 40-luvun aarteita saatetaan 
vähätellä siksikin, ettei niitä osata erottaa isosta, epämääräisestä jälleenrakennuskauden 
rakennusperinnön joukosta, jota puolestaan pidetään runsaslukuisuutensa vuoksi
loputtomana käyttöhyödykkeenä. Jälleenrakennuskauden tarkastelu on vielä oman 
lähihistoriamme tutkimista, jolloin tuon ajan esineistöä ja ratkaisuja on helppo pitää
ikäänkuin itsestäänselvyyksinä, asioina joita yksinkertaisesti on aina ollut. Aikakauden tyylille 
ominaiset yksityiskohdat voi siten ensisilmäyksellä helposti ohittaa aivan tavanomaisina
rakennusratkaisuina.  40-luvun kohdetta remontoidessa ja laajentaessa on siis käytettävä 
suurta harkintaa, jotta rakennusten ja paikan alkuperäinen henki ja erityispiirteet eivät jää
huomaamatta ja tuhoudu kunnostuksen yhteydessä. Erilaisten rakennustyylien, muotojen
ja massojen harkitsematon sekoittaminen synnyttää lisäksi lähtökohtaisesti hajanaista

alueella tärkeä ominaispiirre ja viehättävä voimavara, joten yhtenäisyyden säilyttämiseen 
olisi hyvä kiinnittää huomiota rakentaessa ja remontoitaessa. Alueen kehitystä tulisi
ohjata niin, että vanhoja ruotsalaistaloja ei enää ainakaan purettaisi, vaan niitä pyrittäisiin
säilyttämään mahdollisimman paljon. Paikalle ominaista vanhaa maalaismaista miljöötä
tulisi vaalia, sekä korostaa alkuperäisten suunnitteluratkaisujen, materiaalien ja detaljien
erityisyyttä edistämällä niiden näkyvyyttä katukuvassa. Lisäksi esimerkiksi rakennusalueen 
rajoja asemakaavassa määrittämällä voidaan pitää huolta alueelle soveltuvan pienirakeisen 
massoittelun toteutumisesta naapurustossa tulevaisuudessakin.

Suurin uhka ja mahdollisuus Tapanilan tulevalle kehitykselle tuntuvat kyselyn 
perusteella olevan alueen asukkaat. Tapanilan harjumaisemaa asuttavat ihmiset vaikuttavat
ilahduttavan kiinnostuneilta omasta lähiympäristöstään, alueella toimii aktiivinen kylämäinen 
asukasyhteisö, ja Tapanila paikkana tuntuu olevan monelle kodinomistajalle erityinen:
lähtökohdat asuinalueen kukoistavaan kehitystyöhön ovat siis tältä osin ensiluokkaiset. 
Tapanilan asukkailla näyttäisi kuitenkin olevan vain vaihtelevasti tietoa asuinalueensa
historiasta ja sen valtakunnallisesta arvosta. Oma haasteensa ovat myös asukkaiden hatarilta
vaikuttavat tiedot rakennussuojelusta, sen käytännön keinoista ja tavoitteista. Tällä hetkellä
suojelun mahdollisuus ja alueelle kenties tulevaisuudessa toteutettava lisärakentaminen 
herättävät kyselyn perusteella asukkaissa huolta, sillä ratkaisut pelätään tehtävän
asukkaita kuulematta. Monille on vastausten perusteella epäselvää, mitä rakennussuojelu
oikeastaan tarkoittaa, ja pahimmillaan se näyttäytyy yksittäisen kodinomistajan kannalta

asuinalue voi kuitenkin esimerkiksi nostaa kiinteistöjen arvoa ja houkutella alueelle 
samanhenkisiä asukkaita. Yhtenäiseen alueeseen pyrittäessä vältytään ympäristöön
sopimattomilta remonttitoimenpiteiltä tai uudisrakennuksilta, ja rakennusprojekteihin 
ryhdyttäessä pelisäännöt ovat selvät ja samat kaikille. Lisäksi yhtenäisellä alueella voidaan
harkita myös eriasteisia ryhmärakennusprojekteja: naapurit voisivat esimerkiksi yhdistää
voimansa teettäessään rakennushistoriaselvityksiä tai samankaltaisia remontteja ja jakaa 
näistä syntyvät kustannukset. Asukkaiden innostaminen Tapanilan suojelutyöhön on
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ensiarvoisen tärkeää, sillä ainutlaatuisinkin rakennus säilyy vain, jos sitä käytetään ja siitä
huolehditaan. Alueen historiallisten ulottuvuuksien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kokonaisuuden säilyminen tulevien sukupolvienkin iloksi riippuu viimekädessä siitä, onko
nykyisillä asukkailla osaamista, tietoutta ja halua vaalia niitä. Ihmiset voivat tehdä tiedostavia
ja oman asumisensa kaarta pidemmällä aikajänteellä vastuullisia ratkaisuja vain, mikäli heillä
on riittävästi tietoa.

Tietoisuuden lisääminen Tapanilan erityislaatuisesta historiasta, sekä alueen
hienovaraisista arkkitehtonisista erityispiirteistä ja tavoitteista niiden taustalla lienee
ensimmäinen askel kohti paikan hengen säilyttämistä. Jakamalla konkreettista tietoa alueelle
sopivista ja ominaisista rakenteista, väreistä ja muista ratkaisuista,  voidaan vaikuttaa 
suurestikin remonteissa tehtäviin valintoihin. Olisi  varsin otollinen hetki vaikuttaa  alueen
ilmeeseen yhtenäisellä ohjeistuksella, sillä useassa kiinteistössä on meneillään tai tulossa 
jonkinasteinen julkisivuremontti. Asukaskyselyn perusteella lähivuosina useammassakin
taloudessa kaavaillaan rakennettaviksi myös autotalleja ja muita piharakennuksia.
Ajantasainen rakennustapaohje, julkisivun korjausohje tai alueelle sopiva väripaletti olisivat
varmasti rakentajille hyödyksi. Selkeillä käytännön ohjeilla olisi nyt hyvä tilaisuus muokata
Tapanilan julkisivumaailmaa alkuperäisen, tai muuten soveliaan yhtenäisen ilmeen kannalta
oikeaan suuntaan, kun samankaltaiset remontit pyörähtävät käyntiin seuraavan viiden vuoden
aikana ympäri naapurustoa. Suositeltavien esimerkkiratkaisujen kirjoa voisi perustellusti
laajentaa koskemaan myös pihapiirin ratkaisuja rinnemaaston käsittelystä aitoihin ja
muihin pihan rakenteisiin, sillä suuret puut, perinnemaisemaan sopivat kasvilajit, rehevät
hyötypuutarhat sekä pihasuunnittelun talonpoikaismainen vaatimattomuus ja pengerryksistä
vapaana laskeutuva rinnemaasto ovat tärkeitä elementtejä Tapanilan ympäristössä. 
Tapanilan idylliin lähtemättömästi liittyvät maalaismaiset pihat ovat kuitenkin vaarassa 
vähitellen hävitä muodikkaampina ja helppohoitoisempina pidettyjen piharatkaisujen tieltä.
Pihojen suunnittelusta ja jäsentelystä puhuttaessa tulee kiinnittää huomiota myös autojen
ja autopaikkojen tuomiin ongelmiin alueella. Autojen määrää ja niiden säilytystä tonteilla
olisi aiheellista käsitellä alueen jatkokehitystyössä, sillä autopaikkoja on jo nyt Tapanilassa
runsaasti, eikä niiden määrä tulevaisuudessa ainakaan vähene asukaskyselyn vastausten
perusteella. Jalankulkijan perspektiivistä ja alueen yhtenäisyyden kannalta merkittävän
katujulkisivun puolelta tarkasteltuna olisi kenties järkevintä sijoittaa pysäköintipaikat tontin
perälle, jotta autot eivät olisi pääosassa katunäkymässä. Autotallien ja – suojien käyttöä
kannattaisi samasta syystä suosia ja edistää alueella. Kadunvarsipysäköinnin tai yhteisten,
pienten vierasparkkipaikkojen mahdollisuuksia kannattanee myös tutkia tarkemmin, sillä

KUVA 20: “MITÄ TOIMENPITEITÄ SUUNNITTELETTE KIINTEISTÖSSÄ 
SEURAAVAN 1-5 VUODEN AIKANA?”
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niillä voidaan tehokkaasti vastata tilapäisiin autopaikkatarpeisiin alueen yleisilmeen ja
yhtenäisyyden kärsimättä. Katutilaan lisättävissä autopaikkasuunnitelmissa tulee kuitenkin 
ottaa huomioon Tapanilan RKY-alueelle tyypillinen pihakatumainen, hienovaraisesti
avoimena jäsentyvä ja pienimittakaavainen katutilan luonne jalankulkuympäristöineen ja
kevyenliikenteenverkostoineen.

Miljöökokonaisuuden suojelua suojelukaavalla tulisi harkita aluekehitystyön
yhteydessä, sillä alueella on vielä paljon kaunista vanhaa rakennuskantaa, joka voisi 
hyötyä kaavatason suojelusta. Suojelun mahdollisuuksia ja tarpeita voitaisiin kartoittaa
tarkemmin teettämällä RKY-alueen käsittävä nykytilanteen inventointi, jossa ulkopuoliset

alueen rakennuksista saataisiin kiinteistökohtaisella rakennushistoriainventoinnilla. Virallisia
inventointeja tehdään tavallistesti yhteistyössä eri viranomaisten ja asukasyhdistysten kesken,
mutta myös pienempimittakaavaisesta ”hartiapankkivoimin” tehtävästä kiinteistökohtaisen
muutoshistorian selvittämisestä ja dokumentoinnista voisi olla huomattavaa hyötyä Tapanilan
nykyisille ja tuleville asukkaille. Yleisen alueen historiantuntemuksen ja 40-luvun arkkitehtuurin 
tyylipiirteiden havainnoinnin lisäksi tällaisesta kirjanpidosta voisi löytyä lisää kannustimia
ja työkaluja alueen historian vaalimiseen. Tapanilassa asuu kyselyn perusteella vielä tällä 
hetkellä useita ihmisiä, joilla on pitkän asumishistoriansa puolesta sekä alueen, että oman
kiinteistönsä vaiheista paljon yksityiskohtaista tietoa, jota ei välttämättä ole kirjattu muistiin. 
Alueella jo vähitellen alkanut kodinomistajien sukupolvenvaihdos tuo mukanaan riskin, ettei 
tällainen ”hiljainen tieto” välttämättä siirry kattavasti uusille omistajille. Tulevien remonttien
yhteydessä olisi luontevaa myös dokumentoida esimerkiksi valokuvin tai mallipaloin uuden
tieltä purettava rakenne tai peitettävä värisävy. Näin saataisiin paljon tietoa yksittäisten
rakennusten vaiheista, ja tulevaisuuden rakentajan olisi halutessaan helppo palata
alkuperäisen kaltaiseen tai jonkin aiemman muutosvaiheen ratkaisuun.

Asukkaiden sukupolvenvaihdokseen ja asukasyhteisön kehittymiseen liittyy
Tapanilassa tiedon katoamisriskin lisäksi toinenkin selvä haaste: miten sovittaa asukkaiden 
elinkaari ja sen aikana vaihtuvat tarpeet yhteen säilytettäväksi toivottavan vanhan rakennuksen
elinkaaren kanssa, ja edelleen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen aikajänteen kanssa. 
Näistä jälkimmäiset kun ovat ensimmäistä huomattavasti pitkäikäisempiä. Asukaskyselyn
tuloksista kävi ilmi, että alkuperäinen ruotsalaistalotyyppi saattaa helposti jäädä pieneksi
monilapsiselle perheelle ainakin pahimpina ruuhkavuosina, kun kaikki poikaset ovat vielä
pesässä saman katon alla ja ainakin vanhimmat lapsista kaipaavat omia huoneita. Vastaavasti 
neliöitä, sekä taloon ja pihaan liittyvää kunnossapitotyötä koetaan olevan liiaksikin, kun talo
jää myöhemmin yhden tai kahden vanhuksen käyttöön. Moni asukaskyselyn iäkkäämmistä
vastaajista kertoi jo etsivänsä pakon edessä helpompaa asumismuotoa, vaikka ei haluaisikaan
lähteä kodistaan tai Tapanilasta. Jotta alueella säilyisi elinvoimainen, moniääninen ja eri 
lähtökohdista toisiaan tukeva asukasyhteisö, olisi tärkeää etsiä alueelle sopivia asumisen
ja rakentamisen ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat sen, että tulevaisuudessakin Tapanilan
naapurustoon kuuluu ihmisiä eri ikäluokista ja elämäntilanteista. Miten sinkkujen,
uusioperheiden ja ikääntyvien ruokakuntien tilantarpeisiin voisi joustavasti vastata alueella,

talotyypin sanelemat rakennuksen mitat ja erityisesti katon harjakorkeus ovat osoittautuneet 
ongelmallisiksi: vanhaan mittamaailmaan mahtuu vain yksi riittävän korkea asuinkerros, 
jonka lisäksi asunnossa on korkeudeltaan vajaamittainen ullakkotila. Asukaskyselystä
välittyneen kuvan pohjalta voi päätellä, että lisätilaa on aiempien remonttien yhteydessä
etsitty pääasiassa kellari- ja ullakkokerroksista, mutta tilojen muutokset asuinkäyttöön eivät
ole sujuneet aina aivan mutkattomasti.

Olivat alueelle valikoituvat toimenpiteet lopulta mitä hyvänsä, olisi ensiarvoisen 
tärkeää ylläpitää ja kehittää eri tahojen yhteistyötä Tapanilan kehityksessä. Viranomais-
ja ammattilaistahojen tulisi pyrkiä tekemään yhdessä asukkaiden kanssa monialaista
yhteistyötä Tapanilan kehittämiseksi. Tällä tavoin voidaan vahvistaa alueen asemaa ”elävänä 
monumenttina”, eli alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti palvelevaa, aktiivisessa käytössä 

Asukaskyselyssä toivottiin, että aluetta kehitettäisiin asukkaita kuunnellen aktiivisessa
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vuoropuhelussa viranomaisten kanssa. Toisaalta taas vastaukset antoivat ymmärtää, että 
esimerkiksi rakentamiseen liittyvät lupaprosessit nähtiin alueella ajoittain hankalina ja
ristiriitaisina. Tämänkaltaisen vastakkainasettelun kehittyminen asukkaiden ja rakennus- sekä
museoviranomaisten välille olisi tärkeää katkaista alkuunsa, ja mahdolliset solmukohdat tulisi
saada purettua avoimen ja toimivan yhteistyön tieltä. Esimerkiksi rakennustapaohjeistuksesta
tai suojelukaavasta juonnettavat selkeät ja kaikille RKY-alueen kiinteistöille yhtäläiset
lupakäytännöt luultavasti vähentäisivät turhaa kitkaa rakennuslupien osalta. Kenties myös 
alueelle räätälöitävät, tavanomaisimpiin remontteihin sopivat detaljikirjastot hyödyttäisivät 

voitaisiin esimerkiksi tilata joltakin viranomaisten hyväksymältä arkkitehti- tai
insinööritoimistolta asukasyhdistyksen kautta, yhteisesti kaikkien RKY-alueen remontoijien 
käyttöön. Monen tilaajan kesken jaettuna kustannukset pysyisivät maltillisina, ja kaikki
saisivat asiantuntevat ja alueen henkeen istuvat ammattitaitoiset suunnitelmat. Myös 
suositukset Tapanilan erityisvaatimukset tuntevista suunnittelijoista ja muista rakennusalan 
toimijoista voisivat tehdä rakentamisesta ja remontoinnista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla
alueella helpommin lähestyttävää.

Nykyaikana tietoa ja materiaaleja on käytettävissä yltäkylläisesti Tapanilan 
syntyaikoihin eli sodanjälkeisiin vuosikymmeniin verrattuna. Uuden vuosituhannen 
suunnittelijoina, rakentajina, remontoijina ja asukkaina kaikilla osallisilla on tästä syystä 
mahdollisuuksia muuttaa ympäristöä rakennuksineen ennennäkemättömällä vauhdilla 
ja volyymilla. Tällaista valtaa tulisi käyttää viisaasti: menneiden vuosikymmenten työtä 
ymmärtäen, sen parhaita puolia vaalien ja harkiten mahdollisia puutteita korjaten. Paras 
lopputulos saadaan, kun korjataan vanhaa kunnioittaen ja vain silloin, kun jotain korjattavaa
todella on. Vanhasta talosta ei koskaan saa uudisrakennusta, eikä kulttuurihistoriallisesti 
arvokas miljöö välttämättä kestä kaikkia aikamme elintason tarjoamia rakennusratkaisuja.
Toivottavaa onkin, että Tapanilan kaltaisessa paikassa vanhat talot löytävät sellaiset 
asukkaat, jotka ovat kiinnostuneet vanhojen talojen asumisesta elämäntapana, ja kokevat
ne mielekkäiksi ilman dramaattisia muutoksia.

KUVA 21: MAHDOLLISISTA ONGELMAKOHDISTA HUOLIMATTA  
TAPANILAN PIENTALOALUE ON ERITTÄIN PIDETTY, JA SELVÄSTI 
SYDÄMENASIA MONELLE ASUKASKYSELYYN VASTAAJALLE.
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S U U N N I T T E L U T Y Ö N  L Ä H T Ö K O H D A T 
J A  T A V O I T T E E T

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN NÄKÖKULMASTA KESKEISIMMÄT 
HAASTEET JA KÄYTÄNNÖN TARPEET

Tapanilan alueen historian ja erityispiirteet huomioiden voidaan pitää edellä analysoiduista
haasteista kriittisimpinä, ja toisaalta esimerkkisuunnitelmien kautta parhaiten käsiteltävinä,
vanhan rakennuskannan ja modernien asumistarpeiden yhteensovittamista, alkuperäisten 
ruotsalaistalojen häviämistä katukuvasta, sekä 40-luvun arkkitehtuurin tyylipiirteiden
hämärtymistä. Tapanila on malliesimerkki historiallisesti arvokkaasta alueesta, jollaiset 
ovat kaikkein haavoittuvaisimpia muutosten edessä: alue on tyylillisesti ja asemakaavansa
puolesta hyvin yhtenäinen, sekä lyhyen ajanjakson sisällä rakentunut (Koponen 2006, 79).
Ensisijaisen tärkeää on siten määritellä paikkaan soveltuvan täydennys- ja lisärakentamisen 
yleinen luonne ja volyymi, sekä uudisrakennusten tavoiteltava sopeutumisaste suhteessa 
vanhaan ympäristöön. Kuten edellä on useasta näkökulmasta ja lähteestä tullut esille, vanhaa 
rakennuskantaa ja yhteyttä historialliseen ympäristöön on suositeltavaa vaalia – ja tämä
korostuu erityisesti Tapanilan kaltaisessa moniulotteisesti arvokkaassa ympäristössä. Alueella 
jo käynnistynyt sukupolvenvaihdos korostaa entisestään sitä, että täydennysrakentamisen 
tulisi tukea jatkuvuutta ja historian välittymistä. Vanhoja ruotsalaistaloja tulisi pyrkiä
säilyttämään alueella mahdollisimman paljon, mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman
alkuperäisessä tai ainakin sitä kunnioittavassa muodossa. Rappeutuvaan arvokkaaseen 
rakennuskantaan voidaan yleisellä tasolla suhtautua useammalla tavalla. Rakennus voidaan 
kunnostaa entiselleen tai korjata täysin toisenlaiseksi, kuin mitä se alun perin oli. Rakennus
voidaan purkaa pois ilman uuden talon suunnittelemista, tai purkaa ja siirtää muualle. 
Puretun tilalle voidaan pystyttää uusi rakennus, joka voi olla aivan omanlaisensa, tai
sitten alkuperäisen kaltainen. Tontille voidaan joissain tapauksissa myös siirtää toinen,

ovat seinärakenteensa, perustustapansa ja suurten hormistojensa vuoksi vaikeita tai jopa 
mahdottomia siirrellä, toisin kuin esimerkiksi vanhat yksiaineiset hirsirakennukset, jotka
voidaan purkaa ja taas koota kohdetontille uusille perustuksille, talon rungon juuri kärsimättä
operaatiosta. Tapanilan ruotsalaistalot ovat lisäksi syntytapansa vuoksi ainutlaatuisia, eikä
korvaavia rakennuksia purettujen tilalle siten olisi edes siirrettävissä.

Täydennysrakentamisen strategian määrittelyn lisäksi tarvitaan selkeää 
ruohonjuuritason ohjeistusta alueen lisä- ja korjausrakentamiseen. Lainsäädännön ja 
viranomaistoiminnan näkökulmasta Tapanilan jatkokehityksen pohjana ovat valtakunnallisesti
merkittävän RKY-alueen asema, mutta miljöötä tai yksittäisiä rakennuksia ei ole suojeltu 
erikseen suojelukaavalla. Tähänastisissa korjaus- ja lisärakennushankkeissa noudatetut 
käytännöt ja sallitut suunnitteluratkaisut ovat olleet vaihtelevia, mikä on paikoin johtanut 
alueen yhtenäisyyttä murentaviin ratkaisuihin. Käytäntöjen kirjon vuoksi asukkaat mieltävät

epäoikeudenmukaiseksikin. Mahdolliseen lisärakentamiseen suhtaudutaan varauksella, 
sillä Tapanilan viehättävän miljöön pelätään joutuvan tehokkuusajattelu edellä ja
asukkaita kuulematta tapahtuvan jatkokehityksen jalkoihin. Ohjauksen ja lainsäädännön

7
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näkökulmasta voidaan siis todeta, että suunnitelman tulisi tarjota konkreettisia esimerkkejä
alueelle sopivista rakenteista, materiaaleista ja väreistä: kokonaisuutena tyylistä, joka sopii
RKY-alueen kehykseen ja tukee sitä.

Läpi täydennysrakennuksen suunnitteluprosessin tulee huomioida laajemmalla 
kaavatasolla tehtävä rakennussuojelutyö ja uudisrakennuksen ratkaisujen vaikutus tähän, 
vaikka työssä luonnostellaankin näennäisesti yksittäistä rakennusta.Tapanilan miljöön ja
yksittäisten rakennustenkin säilyttäminen alkaa kaavatasolta. Asemakaava on rakennus-
suojelutyön keskeisin päätösmittakaava, ja siten onnistuneen täydennysrakennuksen
kannalta merkittävimmät linjaukset tehdään kaavoituksen keinoin (Koponen 2006, 13). 
Kaavassa tehtyjen määrittelyjen epäonnistuessa saatetaan alueelle luoda vanhan miljöön
suhteen hyvin ristiriitaista uutta rakennuskantaa, joka vaikuttaa ympäristöön vuosikymmeniä.
Asemakaava voi myös joissain tapauksissa houkutella hyväkuntoistenkin historiallisten
rakennusten purkamiseen, jos kaava sallii vanhaa rakennusta suuremman rakennusoikeuden

vaarat ja kaavatasolta lähtien tukea sitä, että vanhat ruotsalaistalot eivät jää nykyrakentamisen
varjoon. Kaavoitusratkaisuissa keskeisintä on paikkaan sopivan massoittelun ja mittakaavan
saneleminen, sillä asemakaavassa määritetään rakentamisen ja ympäristön suhde (Koponen 
2006, 34). Mahdollista kaavamuutosta ja lisärakentamista varten esimerkkisuunnitelmien
kautta tulisi tavoittaa alueelle soveltuvan, esimerkiksi puretun talovanhuksen paikalle
rakennettavan uudisrakennuksen mitat, sovelias suuruusluokka rakennusalalle tontilla, sekä
vanhan pientaloalueen rytmiä mukaileva rakennusten sommitteluperiaate. Rakennusalan ja 
sen tontille sijoittumisen, sekä massoittelun ja pihan jäsentelyn kautta täytyy suunnitelmassa
ottaa kantaa myös autopaikkojen käsittelyyn alueella. Elämäntyylin muutokseen liittyvä
autopaikkojen tarve ei näytä vähenevän, mikä on selkeä solmukohta niin aluesuunnittelun
mittakaavassa kuin yksittäisten kiinteistöjenkin tasolla. Alueen jatkokehityksen kannalta
olennaista on tutkia kuinka ja missä määrin voidaan lisätä autoja vanhaan ympäristöön
siten, että auton käyttö on tarvittaessa sujuvaa, mutta miljöökokemus säilyttäisi vehreän ja
talonpoikamaisen henkensä. Entä miten autojen säilytys tulisi hoitaa, ja miten säilytyspaikat

Tapanilassa luonto ja kaupunki yhdistyvät mielekkäällä tavalla. Keskustan palvelujen
ja pääliikenneväylien saavutettavuus on erinomainen niin ajoneuvo- kuin kevyenliikenteen 
käyttäjänkin näkökulmasta, ja yhteyksiltään alue on monenlaiseksi kehitettävissä. Asuinalueen 
sijainti harjumaaston luontoaarteiden välittömässä läheisyydessä ja upeiden maisemien
äärellä on ainutlaatuinen. Sosiaalinen ympäristö on kuitenkin jyrkkää harjumaastoakin
haastavampi pohja täydennysrakentamiselle ja siihen liittyvälle rakennussuojelun
edistämistyölle Tapanilassa. Asenneympäristö suojelutoimenpiteitä kohtaan ja asukkaiden
suhtautuminen vanhoihin rakennuksiin on vaihtelevaa, ja 40-luvun tyylipiirteet ovat vaarassa
hiljalleen kadota alueelta alkuperäisen rakennuskannan mukana remontti kerrallaan.
Yhteiskunnan ollessa varsin erilainen kuin ruotsalaistalojen syntyvuosikymmenellä, moderni
elämäntyyli on helposti törmäyskurssilla 40-luvun ratkaisujen kanssa. Nykyinen elämäntyylien
kirjo aiheuttaa monenlaisia muutospaineita historiallisen ympäristön puitteille. Esimerkiksi
runsaslukuinen ikääntyvä asukaskunta tulee ottaa huomioon suunnittelussa: kaivataan yhä
enemmän esteettömiä ja tilallisesti joustavia asumisen ratkaisuja, joiden turvin jokainen voisi
asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Esimerkkisuunnitelmien avulla tulisi tutkia
ja havainnollistaa, että vanhan rakennuskannan mittakaava ja nykyaikainen elämäntyyli eivät
sulje toisiaan pois.  Parhaassa tapauksessa rakennussuojelu nähdään tulevaisuudessa
alueella kulttuuritekona, mutta myös laajana kestävän kehityksen mukaisena omistamisen
prosessina,  ja vanhan talon asuminen tuo lisäarvoa paitsi omistajansa elämään, myös
asuinalueelle laajemmin (Aho 2011, 132).

Autosäilytyksen ohella täydennysrakennusesimerkiltä kaivataan kannanottoja
konkreettisiin tilatarpeisiin myös asuinrakennuksen sisällä. Yksi tähdellisimmistä kysymyksistä
on vanhan rakennuskannan harjakorkeudesta juontuva ”puolentoista asuinkerroksen”
ongelma. Asukaskyselyn perusteella moni vastaaja oli tuskaillut vähintään jonkin verran
muuttaessaan vanhojen ruotsalaistalojen kylmää ja varsinaiseksi asuintilaksi hieman liian
matalaa ullakkoa hyötykäyttöön. Ullakkotilaan ei tulisi väkisin yrittää sovittaa toimintoja, jotka
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eivät sinne mahdu, vaan uusia suunnitelmia tehtäessä ullakkotilan käyttöön tulisi etsiä jo
tilakonseptin tasolla erilaisia ratkaisuja. Ullakon erikoinen luonne saisi parhaimmillaan korostua 
tuoden asumiskokemukseen ja tilankäyttöön jotakin uutta. Ullakko- ja autopaikkaratkaisujen
lisäksi alueen asukkaat kaipaavat erilaisia sisä-ja ulkotilaa yhdistäviä tilaratkaisuja, sekä
toiminnoiltaan moneksi muuntuvia piharakennuksia. Saunan sisällyttäminen uuteen
täydennysrakennukseen tulee myös tutkia, sillä sauna on edelleen monelle suomalaiselle
tärkeä osa kodin kokemusta. Asumistottumusten kehittymisestä ja saunan tarpeellisuudesta 
voi tietenkin olla montaa mieltä, mutta kansallisromanttisena ja perinteisenä nähty sauna
oli arvostettu tila 40-luvun arkkitehtuurissa, joten se on perusteltua sisällyttää suunnitelmiin 
ainakin jossain muodossaan (Soininvaara 1994, 128). Uudenaikaista tilasuunnittelua tarvitaan
siis alueelle paljon, mutta haasteena on vastata tarpeisiin lisäämällä uudet toiminnot ja tilat 
ympäristöön vanhaa kunnioittaen ja päämäärätietoisesti aluetta eheyttäen.

TÄRKEIMMÄT HISTORIALLISET LÄHTÖKOHDAT
SUUNNITTELUSSA

Uuden täydennysrakennuksen suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida paikan syntyhistorian 
erityislaatuisuus ja juuri Tapanilalle ominaisten ruotsalaistalojen vahva arkkitehtuuri, sillä 
rakentamisen tulisi perustua kohteena olevan paikan historiaan (Koponen 2006, 17).
Jälleenrakennuskauden ja erityisesti 40-luvun tyylipiirteet tulee kuitenkin huomioida myös 
laajemmin, sillä Tapanilan rakennuskanta on käytännössä varsin monenkirjava kokonaisuus.
Alue pitää sisällään niin syntyhistoriansa puolesta erityisen kiinnostavia ruotsalaistaloja
eriasteisesti remontoituina ja laajennettuina, kuin useita muita jälleenrakennuskauden
puutalojakin, jotka on pystytetty ruotsalaistalo- ja muista aikakauden tyyppitalosuunnitelmista
poiketen. Tapanilan pientaloalueelle ominaista on 40-luvun suunnitteluperiaatteiden mukaan
rakentunut luonnonmukainen miljöö: kaarevat kadut myötäilevät harjumaisemaa ja suuret
rinnetontit polveilevat vapaasti maastonmuotojen mukaan. Katutila on pienimittakaavaista, 
pihakatumaista sekä yleisvaikutelmaltaan vehreää, ja asuinrakennukset on sommiteltu
aina kulmittain katuun nähden. Vanhojen tyyppitalojen toistuvuus, tasakokoiset tontit ja
rakennusten ankara järjestys ovat näkyvimmät esimerkit 40-luvun suunnitteluperiaatteista,
ja niistä juontuva alueen yhtenäisyys ja rytmi luo mielenkiintoisen vastineen villinä
kohoilevalle harjumaisemalle ja ravinteikkaan peltomaan reheville puutarhoille. Puutarhat
sekä niiden kotikutoinen ja rönsyilevä olemus ovat niin ikään historiallisesta näkökulmasta 
tärkeä Tapanilan ominaispiirre, sillä suuret pihat tarkoitettiin alun perinkin omavaraisuuteen
tähtäävää pienviljelyä ja evakkoon joutuneita maatilallisia varten. Pihamaiden yleisilme on 
pikemminkin luonnonmukainen kuin ankaran järjestäytynyt, ja pihojen materiaalimaailmaan
kuuluvat nurmikon ja istutusten ohella hiekka, maapintaiset polut ja liuskekivet. (Helamaa 
1983, 74, 122; Kummala 2005, 8; Nikula 1993, 138.)

sijoittelussa, tietenkin myös massoittelussa, materiaaleissa ja muodoissa alueella.
Rakennusten muotokieli on niukkaa ja yksinkertaisuudessaan kaunista sotienjälkeisen ajan 
ihanteiden mukaisesti. Asuinrakennukset ovat selvärajaisia erillisiä massoja, ja pihapiiriin
kuuluu tavallisesti myös piharakennuksia, jotka ovat niin kooltaan kuin materiaaleiltaan ja
yksityiskohdiltaankin selvästi päärakennukselle alisteisia.  Aikakaudelleen uskollisesti 
Tapanilan talot ovat suorakulmaisia, harjakattoisia, korkean kivijalan varassa kohoavia
puolentoista kerroksen asuintaloja, joissa vaatimattomasti mitoitetut huoneet kiertävät keskelle 
muurattua tulisijaa (Nikula 2005, 150; Kilpinen 1994, 61,121). 40-luku oli puurakentamisen
valtakautta ja aikakauden tyyppitaloissa yhdistyivät olosuhteiden pakosta uudet
rakennustekniikat ja vanha käsityöläisosaaminen, mistä kaikesta on myös nähtävissä viitteitä
kävelykierroksella Tapanilan miljöössä. 40-luvun materiaaleihin lukeutuvat monimuotoinen
puu, niin rakenteissa kuin julkisivujen (rima)laudoituksissakin, karkea rappaus, liuskekivet ja
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huopakatot (Helamaa 1983, 124-126; Standertskjöld 2008, 84, 86). Aikakauden
materiaalipaletti on remontoinnista ja muista julkisivun toimenpiteistä huolimatta edelleen
verrattain hyvin edustettuna Tapanilassa.

Suunnittelutyön yksi lähtökohta ylitse muiden ovat Tapanilan ruotsalaistalot.
Kyseisessä talokannassa korostuvia ominaispiirteitä ovat pelkistettyä rakennusmassaa
rikastavat epäsymmetrisesti sommitellut päätykuistit, joissa on paikoin vielä säilynyt 40-luvun
käsityöläistyyliin nikkaroituja koristeita, kuten erikoisia kaidepuita ja ovenripoja. Lisäksi  
huomionarvoista näissä Tapanilan rakennuskannan arkkityypeissä ovat pienet, kapeat
päätyikkunat, sekä harjakattoja halkovat leveät hormit. Ruotsalaistalojen joukossa on kuitenkin
edustettuna useampaakin talotyyppiä, sillä alueelta löytyy sekä kompaktimpaa kaupunkitaloa,
että neliöiltään runsaampaa maaseudulle tarkoitettua talotyyppiä, joista jälkimmäiset ovat
alueella huomattavasti yleisempiä (Anttila ym. 1980, 179). Arkkitehtiylioppilas Paavo H.
Salmisen signeeraamista tyyppipiirustuksista käyvät ilmi huonetilojen järjestys, sekä ainakin
tämän yhden alkuperäistyypin tarkka mitoitus. Vaikka nämä ”PHS3” ja ”PHS4” -tyyppitalot
ovat vain yksi esimerkki alueella esiintyvistä tyyppitaloista, ne voidaan perustellusti nostaa

KUVA 22: TAPANILAN PIENTALOJEN ALKUPERÄISISSÄ TYYPPIPIIRUSTUKSISSA 
ON NÄHTÄVISSÄ PALJON 40-LUVUN ARKKITEHTUURILLE LUONTEENOMAISTA 
DETALJIIKKAA JA MATERIAALEJA.
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lähtökohdaksi uuden täydennysrakennuksen suunnittelulle. Talotyyppiä edustaa enemmistö
RKY-alueen ruotsalaistaloista, ja lisäksi niitä on paljon erityisen eheinä säilyneillä alueen
osakokonaisuuksilla, kuten Tarjantiellä ja Hiihtäjäntiellä, joiden ympäristö sai kehuja myös 
asukaskyselyssä. Lisäksi piirustuksista on saatavilla tarkkaa tietoa alkuperäisistä mitoista 
ja rakenneratkaisuista, mikä on luonnollisesti avuksi varsinaisessa suunnittelutyössä. PHS3
ja PHS4- talotyypeissä on myös alkuperäismuodossaan säilyneinä tai vaihtoehtoisesti
asiantuntevasti kunnostettuna paljon aineksia arvorakennuksiksi, sillä ne ovat oman
kapearajaisen tyylikautensa selviä edustajia. Niin ikään näiden ruotsalaistalojen 
suunnittelijoiden vähälukuisuus, rakennusten alkuperäisyyden aste ja alkuperäistä 
kokonaisuutta kuormittavien ja muuttaneiden rakennushistoriallisten kerrostumien vähäisyys 
ovat eduksi rakennuksen arvolle (Koponen 2006, 28).

KUVA 24: TALOTYYPIN PHS4 POHJARATKAISU.

KUVA 23: TALOTYYPIN PHS3 POHJARATKAISU.



KUVA 25: PHS3-TALOTYYPIN ETELÄJULKISIVU AKVARELLIMAALAUKSENA,
MITTAKAAVASSA 1:50



KUVAT 26-27: PHS3-TALOTYYPIN PÄÄTYJULKISIVUT AKVARELLIMAALAUKSENA,
MITTAKAAVASSA 1:50
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TÄYDENNYSRAKENTAMISEN 
LÄHESTYMISTAVAT 

Uudisrakennuksen suunnitteleminen osaksi vanhaa ympäristöä on varsin erilainen
toimeksianto kuin suunnitteleminen kokonaan uudelle alueelle tai muulle vastaavalla
tavoin ”tyhjälle kankaalle”, vaikka tontti ja rakennuspaikka laajemminkin ovatkin tietysti
aina kiinteä osa rakennuksen ammattitaitoista suunnittelua. Täydennysrakennuksessa
naapurirakennukset ja alueen omaleimaisuus tulee huomioida erityisen tarkasti. Näin on
myös vanhaa taloa remontoidessa tai laajentaessa, vaikka varsinaista suojelukaavaa
alueella ja talolla ei olisikaan. Rakennussuojelun toteuttamiseen on erilaisia näkökulmia ja
toteutustapoja, ja lisäksi täydennysrakentaessa tasapainotellaan usein rakennussuojelun
kokonaisnäkemyksen ja taloudellisten hyötynäkökulmien välillä, jolloin kustannukset ohjaavat 
osaltaan päätöksentekoa projektissa. Yleisesti rakennussuojelun tavoite on mahdollisimman
monen arvokkaan rakennuksen säilyttäminen autenttisena kokonaisuutena (Koponen 2006,
14). Suojelu perustuu sille ajatukselle, että hyvin tehtyä ympäristöä ei tuhota, eikä rajulle,
itseisarvoiselle uudistamiselle ole tarvetta, kun paikan ja suunnittelun peruselementit löytyvät
jo ympäristöstä. Säilyttävä suhtautuminen onkin tavallisesti paikallaan, sillä historiallista
ympäristöä syntyy vain ajan kulumisen kautta, eli sitä ei voida enää luoda uudelleen, eikä
kerran menetettyä enää saada takaisin. (Miettinen 2011, 73; Raimoranta 2011, 37.) Käsitys
rakennussuojelutyön prioriteeteista ja parhaasta menettelytavasta rakennusperinnön suhteen
on kuitenkin vaihdellut suurestikin asiantuntijakentän laajentuessa ja kehittyessä.

Tapanilan pientaloalueen syntyaikoihin vanhoja rakennuksia saatettiin purkaa
heppoisinkin perustein uuden tieltä, sillä jälleenrakennuskaudella menneitä ei juuri haikailtu.
Rakentamisen tarve oli valtava, samalla kun asuntojen varustelussa tehtiin valtavia
harppauksia, ja uudistuotannossa ihannoitiin ilmavaa ja valoisaa moderniutta (Anttila ym.
1980, 103, 180, 183). 1960-luvulla myös tehokkuusvaatimusten ja elementtitekniikan
kehittyminen muokkasivat asenneilmastoa, ja paljon vanhaa rakennuskantaa menetettiin. 
Kansainvälinen julistus arvorakennusten ja muidenkin historiallisten monumenttien
suojelusta saatiin kuitenkin samalla vuosikymmenellä, kun 1964 julkaistiin niin sanottu
Venetsian julkilausuma. Tämä linjasi rakennukset osaksi kulttuuriperintöä, ja niiden suojelun
seuraavia sukupolvia varten velvollisuudeksi, johon tuli suhtautua vakavasti. Julkilausumassa
asetettiin suojelutyölle myös erilaisia eettisiä ja moraalisia ohjeita (Koponen 2006, 15).
60-luvulla suojelun lähtökohtana pidettiin ensisijaisesti kohteen rakennustaiteellista ja
kulttuurihistoriallista arvoa, ja ajan korjausperiaate oli toiminnallisuuden parantaminen uutta 
vastaavalle tasolle, uusin menetelmin ja materiaalein. Vanhoja rakennuksia ei huomioitu
rakentamisen normi- ja lainsäädännössä, mikä teki korjausrakentamisesta ongelmallista.
Käytännöt kohentuivat vasta 1980-luvulla, jolloin alettiin painottaa peruskorjauksesta vanhan
rakennuksen ehdoilla ja rakennusten ominaisten piirteiden säilyttämisestä. Peräänkuulutettiin
vain kaikkein tarpeellisimpien korjaustoimenpiteiden suorittamista ja vanhojen rakennusosien
säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan, ja rakennuskannan dokumentointi ja inventointi

Tiettyjen aikakausien priorisoinnista luovuttiin 80-luvun puolivälin paikkeilla
(Koponen 2006, 14). Säilyttämisen arvoisiksi alettiin käsittää näin myös aiemmin arkisiksi
koetut rakennukset ja uudempi arkkitehtuuri (Nummelin 2011, 27). Sittemmin moni
moderni rakennus on jo luettu arvorakennusten piiriin, mutta esimerkiksi juuri Tapanilan

tuloaan (Jääskeläinen 2011, 98; Pentti 2011, 134). 90-luvulle tultaessa täydennys- ja

aitoutta. Tärkeänä pidettiin toisaalta ajallisen kerrostumisen näkymistä ja rakennuksen

7.3
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historian kertomista, toisaalta taas uusien elementtien ja ajanmukaisen tekniikan rehellistä

Nykyisin suositun näkemyksen mukaan suojelun painopiste tulisi olla pelkkää 
historianäkökulmaa laajemmissa kokonaisuuksissa, jotta suojelukohteen kompleksisuus 
ja moniulotteisuus tulee huomioitua. Suojelussa pyritään nykytilanteessa keskittymään
kaupunkirakennustaiteellisiin kokonaisuuksiin yksittäisten rakennusten sijaan.
Pienemmissäkin suojelukohteissa rakennuspaikan olennaisia ominaisuuksia kehotetaan
tarkastelemaan yksittäistä rakennusta laajemmin, sillä ympäristöstä johdettujen 
ominaisuuksien ohella onnistuneen suunnittelun katsotaan vaativan laaja-alaista sitoutumista 
paikan kulttuuriin. (Koponen 2006, 8, 13, 22, 94, 217.) Alueen omaleimaisuus rakentuu
syntyhetkellä rakentumiseen vaikuttaneista olosuhteista, kuten paikallisista perinteistä ja
aikakauteen sidoksissa olleista arkkitehtonisista tyylipiirteistä. Kunkin aikakauden tyyliin
vaikuttavat aikansa taiteellisten pyrkimysten lisäksi saatavilla olleet tekniset mahdollisuudet, 
sekä vallitseva henkinen ilmapiiri, ja jopa uskonto. Suomen rakennushistoriassa tyylien
vaihtelut eivät useinkaan ole niin räikeitä kuin esimerkiksi Euroopassa. Usein tyylikaudet
ovat myös eläneet päällekkäin ja rinnakkain, eikä rajanveto tyylien välillä ole välttämättä
lainkaan yksinkertaista. Ajan myötä useat rakennustyylit ovat tavallisesti myös sekoittuneet
yhteen yhdessä kiinteistössä. Tavallista on, että jokainen uusi sukupolvi muuttaa rakennusta 
ja sen julkisivuja muodissa olevien virtausten mukaan. Jopa arkipäiväisestä ja aktiivisesta 
käytöstä poistetut rakennusmuistomerkit ja monumentit, jotka ovat luonteeltaan paikoista 
pysähtyneimpiä ja mahdollisimman autenttisena säilytettyjä tai rekonstruoiden korjattuja, 

lisääntynyt, ja vanhojen aluekokonaisuuksien yhtenäisenä säilyttämisen imagohyöty ja muut
edut tunnustetaan jo laajasti (Nummelin 2011, 29).

Niinsanotun sopeutumisasteen arvioinnin kautta voidaan vertailla erilaisia
täydennysrakentamisen tekniikoita puuttumatta esimerkiksi niiden edustamiin erilaisiin
tyyleihin tai suunnitelmien arkkitehtoniseen laatuun. Sopeutumisaste käsittelee vain
rakennuksen istuvuutta paikkaan, sillä muiden näkökulmien arvioinnissa mielipiteillä on suuri
merkitys ja selkeitä vertailtavia ominaisuuksia on siten usein vaikea eristää tarkasteltavasta
kohteesta. Rakennuksia ei pyritä arvostelemaan, vaan tutkimaan mitattavien ja vertailtavien,
konkreettisten asioiden kautta, kuinka poikkeavia tai samankaltaisia uudisrakennukset ovat. 

ominaisuuksien valossa, mutta vaikuttavimpia tekijöitä ovat julkisivun jaottelu ja aukotuksen 
suunta. Näiden lisäksi merkittäviä ovat rakennuksen muoto, koko, korkeus, kattokulma,
käytetyt materiaalit ja pintastruktuuri, sekä ikkunan puitejako ja julkisivun detaljoinnit. Mitä
useampia yhtäläisyyksiä uuden ja vanhojen rakennusten kesken on, sitä sopeutuvampana

sopeutuminen on täydennysrakentaessa tavoiteltavaa, sillä yhteyttä vanhaan tulee tukea,
mikäli halutaan säilyttää paikan henki ja vanhan alueen luonne. Ympäristöön sopeutuminen
jää kuitenkin usein omaleimaisuuden ja erottuvuuden tavoittelun varjoon uudisrakennusta
pystyttäessä. Vanhasta piittaamattomat, holtittomat korjaukset ja lisärakennukset luovat 
pirstaloitunutta ympäristöä (Koponen 2006, 37). Erilaisten tyylien ja muotojen sekoituksesta 
syntynyt kaupunkikuva välittyy usein kokijalle vaikeasti käsitettävänä tai muuten
epämiellyttävänä. Tämänkaltaisen hallitsemattoman kehityksen vastareaktiona onkin alkanut
yleistyä uusvanha-, sekä historisoiva rakentaminen, eli paluu aiempien tyylikausien äärelle
ja vanhojen ratkaisujen ainakin osittainen kopioiminen nykyaikaisen rakennustekniikan
keinoin, ja jopa vanhojen rakennusten suora kopiointi. Ympäristön tyylin ja paikallisten
erityispiirteiden tulisi näin ollen painaa enemmän täydennysrakennuksen suunnittelussa, kuin

Täydennysrakentamisessa tulee siis aina huomioida naapurirakennusten koon,
muodon ja julkisivujen jaottelun lisäksi materiaalit, väritys sekä rakenteissa käytetyt detaljit 

yhtä oikeaa kaavaa, vaan monia erilaisia lähestymistapoja ja koulukuntia, joista taitavasti 
toteutettuna jokainen puolustaa asemaansa arkkitehtuurin kentässä. Kuhunkin kohteeseen
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sopiva täydennysrakennustapa riippuu suojelukaavan kaltaisten rajoitteiden lisäksi
tavoitellusta sopeutumisasteesta ja myös rakennusprojektiin ryhtyvien parhaaksi
katsomasta suunnitteluotteesta. Täydennysrakennukset voidaan jakaa kuuteen
luokkaan, joista ensimmäinen ja sopeutumisasteeltaan yksi ääripää ovat rekonstruktiot 
(1) eli uudelleenpystyttämiset, joiden sopeutumisaste on 100%. Ensimmäiseen 
täydennysrakennusluokkaan kuuluvat myös tarkoituksenmukaisesti puretut ja uudelleen
pystytetyt rakennukset, sekä tontille muualta siirretyt, tontilla aiemmin sijainnutta
vanhaa rakennusta vastaavat vanhat rakennukset. Luokan rakennukset ovat kokonaan 
tai osittain esikuvanaan toimineen aidosti vanhan kohteen tarkkoja kopioita. Tähän
täydennysrakentamisen yhteen äärimuotoon turvaudutaan tavallisesti muistomerkkien

täydennysrakennukset ovat tavallisesti laadultaan korkeatasoisia. Usein jäljittely viedään
niin pitkälle, että alkuperäisen onnistuu erottamaan kopiosta vain harjaantunut tutkija tai

huolimatta rekonstruktioihin liittyy kuitenkin olennaisesti pohdinta aitoudesta, sen
muodostumisesta, sekä suoraan kopiointiin sortumisen ongelma: yksi aiheellinen näkökulma
on, että kerran tuhoutunutta ei tulisi rakentaa uudelleen, sillä lopputulos on pelkkä kopio
(Roos 2011, 157). Rekonstruktioita suunniteltaessa tulisi myös huomioida, että rakennuksen
luonnollinen ikääntyminen, ajan patina ja iän tuntu paikassa ovat keskeisiä ominaisuuksia 
autenttisuuden kokemuksen kannalta (Koponen 2006, 20).

Historisoivat täydennysrakennukset (2) näyttävät nekin pitkälti vanhoilta
esikuviltaan, ja näissä kahdessa on nähtävissä monia samankaltaisuuksia mittakaavan
lisäksi myös materiaalien ja detaljiikan suhteen. Tällaiset täydennysrakennukset ammentavat
runsain mitoin kohdeympäristön historiallisesta tyylistä, ja sulautuvat hyvin vanhaan
ympäristöön. Historisoivaan täydennysrakentamiseen liittyy osaltaan myös uusvanhan
käsite, jolla viitataan uudella rakennustekniikalla tuotettuihin vanhojen rakennusten
jäljitelmiin.  Uusvanhat jäljitelmät poimivat huonoimmissa tapauksissa piirteitä esikuvistaan
löyhästi ja epäjohdonmukaisesti, jolloin uusi täydennysrakennus koetaan pahimmillaan
epäaitona leikekokoelmana, ympäristöön istuvan historiallisen kopion sijaan. Historisoiva
rakentaminen on noussut laajasti hyväksytyksi täydennysrakentamisen taktiikaksi
monissa Länsi-Eurooppalaisissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa.
Onnistunut lopputulos vaatii kuitenkin asiantuntemusta niin tyylien kuin detaljiikankin
suhteen ja ympäröivän mittakaavan erityisen herkkää havainnointia, sekä panostusta

38.) Analogiset täydennysrakennukset (3) puolestaan noudattavat ympäröivien vanhojen
rakennusten mittakaavaa ja julkisivun jaottelua, ja usein myös julkisivun materiaali on
sama kuin naapurirakennuksissa. Nämä uudisrakennukset kuitenkin erottuvat vanhasta
rakennuskannasta selvästi omaleimaisen muotokielensä kautta, eivätkä siis pyri historiallisen
ympäristön kopiointiin. Tällainen täydennysrakennus vastaa kenties parhaiten tällä hetkellä
vallitsevaan suunnittelunäkemykseen, jossa uudisrakennuksen omaleimaisuutta pidetään

1990, 34, 38.)
Neutraalit (4) täydennysrakennukset välttävät nimensä mukaisesti kaikenlaisia

erikoispiirteitä, sillä yhden suunnittelunäkemyksen mukaan vanhaan ympäristöön rakentaessa
uudistuotannon ei tulisi sen paremmin toistaa vanhoja tyylipiirteitä, kuin tuoda ympäristöön
viitteitä oman rakennusaikansa tyylistäkään.  Tämän luokan rakennukset ovat tavallisesti
hyvin yksinkertaisia, ja usein rakentamisen teknistä puolta painottaen suunniteltu. Neutraalit
rakennukset ovat teoriassa ympäristön suhteen hienovaraisia ja sopeutumisskaalan
keskikastia. Ongelmallista suunnitteluotteessa on, että neutraalikin täydennysrakennus on
aina oman aikansa tuote ja erottuu väkisinkin vanhasta rakennuskannasta, sillä vanhan
ja uuden yhdistäminen luo ympäristöön poikkeuksetta jonkinlaista kontrastia. Neutraalin
luokan täydennysrakennukset eroavat vanhoista vierustovereistaan erityisesti materiaalien,
julkisivujen jaottelun ja ikkunoiden osalta. Neutraalit rakennukset voivat ikään kuin tahattomasti
olla hyvinkin poikkeavia ja sopeutuvuutensa puolesta ne saattavat vertautua pikemminkin 
poikkeaviin (5)
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ovat omaleimaisia ja erottuvat selvänä poikkeamana vanhalla alueella. Luokan rakennuksissa 
on kursailematta esillä oman aikansa arkkitehtoninen tyyli, ja monet suunnittelijat pitävätkin
tätä otetta ainoana aitona suunnittelutapana, myös vanhassa ympäristössä toimittaessa. 
Poikkeavan tyylin rakennukset kuitenkin syleilevät ympäristöä ja kommunikoivat vanhojen 
rakennusten kanssa noudattamalla esimerkiksi naapurirakennusten mallia ja harjakorkeutta. 

kontrastirakennukset (6), jotka pyrkivät erottumaan ympäristöstä mahdollisimman hyvin. 
Nämä täydennysrakennukset poikkeavat vanhasta rakennuskannasta kuten luokka 5, mutta
kontrastirakennukset voivat erottua joukosta myös muotonsa, korkeutensa ja kattokulmansa 

KUVA 28: TAITAVAN JÄLJENNÖKSEN JA AIDOSTI VANHOJEN RAKENTEIDEN    
EROTTAMINEN TOISISTAAN VOI JOSKUS OLLA HAASTEELLISTA 
AMMATTILAISELLEKIN, ESIMERKIKSI REKONSTRUKTIORAKENNUSTA 
TARKASTELTAESSA. KÄYTETYT MATERIAALIT, TYÖTAVAT JA JOPA RUUVIN 
KANTOJEN KALTAISET YKSITYISKOHDAT SAATTAVAT ANTAA VIHJEITÄ 
KOHTEEN IÄSTÄ.
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Y LEISET SUUNNITTELUPERIAATTEET

Tapanilan RKY-alueella paikan hengen ja  yhtenäisyyden säilyttäminen, sekä vanhan ja
uuden rakentamisen nivoutuminen sulavasti yhteen on erityisen tärkeää, sillä sekä alueen
että yksittäisten rakennusten mittakaavassa toistuvuus ja yhtenäisyys on syntyhistoriasta
kumpuava voimavara ja merkittävä osa paikan omaleimaisuutta (Niskanen 2000, 187).
Alueen vanhaa rakennetta on syytä varjella siksikin, että samanlaista ympäristöä on
hyvin vaikea kopioida tai luoda enää nykyaikaisen suunnittelun keinoin. Alueen syntyyn
vaikuttaneet yhteiskunnalliset olot, paikalliset tarpeet, saatavissa olleet materiaalit ja tuolloin
vallinneet asumistottumukset eivät ole enää relevantteja, joten niiden suora toistaminen  

suhteessa Tapanilaan kehiteltävän täydennysrakennuksen tulee toimia suunnannanäyttäjänä
ja toivottujen arvojen havainnollistajana alueella niin, että uudisrakennus tukee vanhan
ympäristön säilyttämistä. Vanhasta rakennuskannasta johdettuja elementtejä ei voida jättää
koristeiden ulkokultaiselle tasolle, vaan näiden kautta tulee sisällyttää suunnitelmaan alueen 
historiaan liittyvää informaatiota syvällisemmin.   Täydennysrakennus voidaan näin nähdä
työkaluna ja merkittävänä osana rakennussuojelutyötä. Yksittäisen uudisrakennuksen
sijaan täydennysrakennus on osa laaja-alaisempaa aktiivista toimintaa, jolla pyritään
kunnostamaan ja ylläpitämään vanhaa arvoympäristöä. Täydennysrakennuksella
voidaan tuoda näkyviksi ympäristön periaatteita ja arvoja, sekä tukea vaikutelmaa
alueen syntyvuosikymmenen kaupunkikuvasta. Täydennysrakentaminen on aina jonkin
historiallisen kaupunkirakennustaiteellisen ratkaisun täydentämistä, ja pirstoutunutta
ympäristöä eheytetään aina jonkin aikakauden ideaalin suuntaiseksi. (Koponen 2006, 
9, 14, 39.)  40-luvun miljöön nostaminen ratkaisujen pääasialliseksi esikuvaksi ja siihen
”pysähtymään” kannustava suunnittelu on perusteltavissa alueen erityislaatuisen ja
valtakunnallisestikin merkittävän syntyhistorian vuoksi. Täydennysrakennusesimerkin kautta
voidaan havainnollistaa kohdealueelle soveltuvia ratkaisuja konkreettisesti ja myös opastaa
nykyaikaisten asumistarpeiden käsittelyyn vanhaa kunnioittaen. Uudet täydennysrakennukset
voivat näin vaikuttaa myös nykyisten rakennusten remonteissa tehtäviin ratkaisuihin ja
siten auttaa eheyttämään Tapanilan pientaloaluetta. Vanhan ympäristön tukeminen ja jopa
osittainen eheyttäminen kirjavien remonttien jäljiltä edellyttää täydennysrakennukselta 
suurta sopeutumisastetta vaalittavana pidettyjen piirteiden ja RKY-alueen henkeä edustavan
olemassa olevan rakennuskannan kanssa.

Vanhojen rakennusten kanssa työskennellessä on hyvä arvostaa kohteen ajallista
kerrostuneisuutta ja vähintäänkin olla tietoinen eri aikakausien ja tyylien vaikutuksista
alkuperäiseen kokonaisuuteen. Historian jokaisella ajanjaksolla voidaan nähdä olevan
oma itseisarvonsa. Siten myös jokainen uusi korjauskerros ja jokainen alkuperäisratkaisun
jälkeen tehty muutos korjattavassa rakennuksessa tai täydennettävässä alueessa voidaan
nähdä arvokkaana. Tämä ajattelutapa voidaan liittää esimerkiksi 30-luvulta lähtien hiljalleen
voimistuneeseen näkemykseen ja kulttuurihistoriallisen tutkimuksen suuntaukseen,
jossa teosta pyritään ymmärtämään analysoimalla sisällön ja muodon suhdetta: taidetta,
historiallista tapahtumaa, tyylisuuntaa tai vaikkapa rakennusta tutkitaan pyrkimällä
ymmärtämään siihen liittyvää maailmankatsomusta ja sen yhteyttä yhteiskuntaan. Tällaisen
analyysin pyrkimyksenä on irtautua arvottavasta periaatteesta, jonka mukaan toiset
aikakaudet ja taideteokset olisivat lähtökohtaisesti arvokkaampia kuin toiset. (Virtanen 1987,
75.) Korjaus- ja täydennysrakentamisen kentässä tätä voidaan soveltaa siten, että kaikkia
rakennuskerroksia voidaan pitää suojelun ja säilyttämisen näkökulmasta yhdenvertaisena

7.4
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alkuperäisen rakennuksen kanssa. Vaikka alkuperäistä rakennuskautta seuranneilla
muutostöillä ja aikakausilla on siis oma arvonsa, alkuperäistä kokonaisuutta voidaan myös
perustellusti arvostaa korkeammalle kuin sitä seuranneita ajallisia kerrostumia. Alkuperäinen 
luomus ja siihen liittynyt toiminta ovat tärkeintä minkä tahansa tutkittavan kohteen todellisen
olemuksen ja merkityksen ymmärtämiseksi: Aikojen kuluessa rakennuksen käyttö ja sen
palvelemat sosiaaliset rakenteet voivat muuttua, mutta merkityksen ensisijainen lähde on 

muidenkin ihmisten muovaamien esineiden taustalla on aina jokin idea (Virtanen 1987, 31). 
Parhaiten ja puhtaimmassa muodossaan tämä rakennuksen ”punainen lanka” on esillä 
juuri alkuperäisessä suunnitelmassa. Alkuperäinen rakennus on aina aikakautensa vilpitön
tuote. Se on eheä, itsenäinen, tarkoituksensa mukainen kokonaisuus ja sellaisenaan riittävä
ja täydellinen. Myöhemmät muutokset sen sijaan ovat vain lisäyksiä tai irrallisia liitteitä
alkuperäiseen arkkitehtoniseen teokseen. Niitä ei olisi ilman alkuperäistä rakennusta, ja 
näiden lisäysten merkitys ja arvo johtuu monesti vain siitä, mitä ne merkitsevät suhteessa
alkuperäiseen rakennukseen tai mitä ne aiheuttavat siinä. Tapanilan tapauksessa
alkuperäisten suunnitelmien arkkitehtuurilla on lisäksi erityistä arvoa 40-luvun muiden
tapahtumien merkityksellisisyyden näkökulmasta. Alueen erikoinen syntyhistoria on 
yhteydessä Suomen itsenäistymisen ensiaskeleisiin ja jälleenrakennuskauden ponnistuksiin,
ja sellaisenaan ainutlaatuinen verrattuna rauhanajan lukuisiin korjauskerroksiin.
Alkuperäisten aluesuunnitelmien ja talotyyppien toistosta kumpuava yhtenäisyys on lisäksi
alueen keskeisimpiä piirteitä. Tästä johtuen Tapanilan täydennysrakennuksen suunnittelussa 
lähtökohdaksi nousee Paavo H. Salmisen signeeraama alkuperäinen ruotsalaistalo 
sellaisenaan, ilman myöhempiä rakennusvaiheita ja lisäyksiä.

Suunnittelun esikuvaksi valikoituneen PHS3-ruotsalaistalotyypin suora kopiointi tai 
sitä muuten pitkälti imitoiva uusvanha rakentaminen ei kuitenkaan tule kysymykseen, sillä 
yksinomaan aikaisempiin tyylikausiin nojaavasta suunnitelmasta jää puuttumaan aikakausien
välinen dialogi ja nykyhetken rehellinen kädenjälki. Tapanilan vanha miljöö on konkreettista 
historiaa, jota tulee pyrkiä vaalimaan. Se on kuitenkin myös nimenomaan elävää ja
aktiivisessa käytössä olevaa historiaa, jota on jo muokattu ja tullaan muokkaamaan edelleen 
sen mukaan, mitä alueen alkuperäinen ja aito käyttötarkoitus eli ajanmukainen, kodikas
asuminen vaatii. Vanhat talot edustavat toisaalta omaa mennyttä aikakauttaan, ja toisaalta
taas niissä historia siirtyy pienin muutoksin yhä uusille vuosikymmenille ja uusien asukkaiden
ulottuville: vanhat talot ovat siis ennen kaikkea myös jatkuvuuden ja kehityksen elementtejä

täydennysrakennuksen suunnittelussa ei näin ollen tunnu sopivalta. Alkuperäisen tyyppitalon
kopioiminen nykyaikaisilla materiaaleilla ja rakenteilla saattaisi hyvästä yrityksestä huolimatta
kuitenkin olla valmistuessaan vain esikuvansa kömpelö irvikuva ja kokoelma kompromisseja: 
aitoa 40-lukulaista on mahdotonta luoda uudestaan jälkikäteen. Alkuperäistä kunnioittava,
mielekäs näköispainos saattaisi onnistua, mutta sekin olisi kovan työn ja monien tilaustyönä
teetettyjen detaljiratkaisujen takana. Rakennuksen tulisi myös edustaa ja ilmentää niitä

että 40-luvun suunnitelma sellaisenaan vastaisi tämänhetkisen elämäntyylin tilatarpeisiin, ja
toisaalta ylimielistä kuitata vanhaan taloon sopimattomat toiminnot ja asumistoiveet suoralta
kädeltä yhdentekeviksi ja karsiutumaan joutaviksi. Vanhaa kopioivassa suunnittelussa
jouduttaisiin myös pohtimaan, riittääkö aidon näköinen lopputulos. Vai lasketaanko myös
alkuperäisille materiaaleille, ajan patinalle sekä oman aikansa rakennusosille tai työtavoille 

Vanhan ja uuden välinen ristiriita on tällöin suuri valmiissa rakennuksessa. Samoin käy 
niin kutsutussa ”kulissiarkkitehtuurissa”, jossa vanhan rakennuksen julkisivut säästetään
kulissiksi, vaikka rakennus muuten puretaan täysin ja seinien sisään suunnitellaan uusi,
aivan nykyaikainen rakennus. Syntynyttä kokonaisuutta voidaan perustella epäaidoksi, mutta
kulissiarkkitehtuuri lunastaa paikkansa tuottamalla ulkonaisesti ehyitä täydennysrakennuksia
kohteissa, joissa kaupunkikuvan ehdoton säilyminen on tärkeää, tai kun julkisivut ovat ainoa
kuntonsa puolesta säilytettävissä oleva rakennusosa, tai muulla tavoin erityisen arvokkaat. 
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Parhaiten Tapanilan kohdealueen tarpeisiin soveltunee historioivien- ja analogisten
täydennysrakennusten välimaastoon sijoittuva suunnitelma. Ruotsalaistalojen mittakaavaa,
sommittelua ja julkisivumateriaalia mukaillen voidaan tehdä jo selkeitä ja tuntuvia rajauksia
siihen, millainen rakentaminen alueelle sopii. Harmonisen lopputuloksen aikaansaamiseksi ei
tarvitse alistua vanhojen rakennusten suoraan kopiointiin, mutta alueen pienen mittakaavan 
ja yhtenäisyyden tavoittelun vuoksi myös tämänhetkisten muotivirtausten mukaista tai
muuten hyvin omaleimaista muotokieltä kannattanee käyttää varoen:  50-200 metrin
etäisyydeltä kulkija havaitsee rakennukset tarkasti ja yksityiskohtien merkitys kasvaa

Tapanilan tiiviillä RKY-alueella rakennukset ovat monin paikoin aivan kadun tuntumassa,
joten julkisivujen yksityiskohdat tulevat myös merkittäväksi osaksi katutilaa ja sitä kautta
liittyvät alueen yhtenäisyyden kokemukseen. Kun lisäksi huomioidaan, että yhdestä
pisteestä käsin on mahdollista havaita jopa kymmenkunta rakennusta yhdellä kertaa,
ympäristön tyyli ja uudisrakennuksen sopeutuvuuden merkitys kasvaa entisestään. Vanhan
ja uuden yhdistäminen luo aina jo itsessään jännitteitä ja kontrastia. Uusia rakennuksia tai 
rakennusosia ei ole tarpeen erityisesti korostaa mielenkiintoisen yhdistelmän tavoittamiseksi,

12, 21.) Suunniteltavan täydennysrakennuksen tavoitteeksi voidaan siis tiivistetysti ottaa 
historiallista ympäristöä osittain mukaileva uudisrakennus, joka suhtautuu ympäristöönsä
sopeutuvasti ja nöyrän alisteisesti korostaen esikuviensa parhaita puolia. Rakennus tulee
kuitenkin koostaa niin, että alaa tuntematonkin katsoja erottaa täydennysrakennuksen aidosti
vanhoista naapureistaan lähempää tarkasteltuna. Paikallisen rakentamisen erityispiirteet
ja 40-luvun arkkitehtuuri tulee ottaa aidosti osaksi suunnitelmaa, mutta nämä historiasta ja
ympäristöstä poimitut aiheet tulee suunnitelmassa käsitellä nykyaikaisesta näkökulmasta tai
jollakin uudella tavalla suoran kopioinnin sijaan.

SUUNNITTELUN TAVOITTEET: 
YKSISTÄ KEHYKSISTÄ MONEKSI

Suunnittelutyön muodossa jatkettavan tutkimuksen tavoitteena on edellä
kuvatuista lähtökohdista ponnistaen esittää Tapanilan RKY-alueelle soveltuva
täydennysrakennusesimerkki, joka vastaa konkreettisesti analyysissa esiin tulleisiin
haasteisiin ja tarpeisiin alueella. Tapanilaan istuvan uuden tyyppitalon tulee korostaa
paikan historiallisia lähtökohtia ja omalaatuisen tunnelman kannalta tärkeitä ympäristön
ominaispiirteitä alueella. Työllä on tässä suhteessa myös tiedottava ja ohjaava motiivi:
Suunnitelman tulee ottaa kantaa alueelle soveltuvaan täydennysrakentamiseen ja 
pyrkiä esimerkin kautta määrittelemään toivottavaa sävyä lisä- ja korjausrakentamiselle
naapurustossa yleisemminkin. Rakennussuojelutyön edistämisen näkökulmasta
suunnitelman on tärkeintä ottaa kantaa ympäristön yhtenäisyyden ja ominaispiirteiden
kannalta merkittävimpiin suunnittelukysymyksiin. Yhtenäisyydestä arvoaan ammentavan
Tapanilan tapauksessa tällaisia ovat uudisrakennuksen koko, massoittelu, muotokieli ja
tontin jäsentely. Soveliaan massoitteluratkaisun ja muuntautumiskykyisten ulkomittojen
tavoittaminen on tärkeää myös tulevan kaavamuutostyön tueksi. Uudisrakennuksen
käyttötarkoitus (ajatustasolla) on korvata mahdollisesti purettavia alkuperäisrakennuksia
alueella, vaikka 40-luvun alkuperäisten talojen purkuun ryhdytäänkin toivottavasti vain
aivan viimeisenä vaihtoehtona. Täydennysrakennukseksi suunniteltu uudisrakennus istuisi
tietenkin myös uusille, vasta kaavoitettaville tonteille, jolloin naapurusto laajenisi vanhaa
miljöötä tukien. Tarkan rakennuspaikan tai kohdetontin puuttuessa suunnitelma tulee
muodostaa sijaintipaikasta riippumattomaksi, jotta se on tyyppitalojen tapaan toteutettavissa
useisiin eri paikkoihin. Rakennuksen sijaintia ei siis määritellä, vaan suunnitelman pohjana

olevaa tonttia harjumaiseman todelliset haasteet tulevat käsitellyiksi suunnitelmassa.

7.5
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Täydennysrakentamisen kehyksen eli rakennuksen sopivien ulkomittojen selvittämiseksi
suunnitelmassa käydään ideatasolla läpi useita erilaisia asuntoratkaisuja. Työssä
syvennytään lopuksi tarkemmin yhteen ratkaisuvaihtoehtoon, jossa suunnitelma 
viedään rakenne- ja detaljitasolle. Suunnitelmakokonaisuus käsittää asuinrakennuksen
lisäksi muunneltavissa olevan piharakennuksen.  Erilaisia  asumisen  vaihtoehtoja 
suunnitelmien kautta tutkien voidaan määrittää täydennysrakentamiselle riittävän
yleispätevät raja-arvot ja moneksi muuttuva mittamaailma. Päätelmäksi saadun mitoituksen
tulee olla sisällöltään riittävän monipuolinen, eli valikoituneiden mittojen tulee sallia 
erilaisia asumisratkaisuja.  Uudisrakennuksen tulee muuntua moneksi valikoitujen mittojen 
lähtökohdista, sekä mahdollistaa erilaisia toimintoja, perhekokonaisuuksia ja elämäntilanteita.
Asuntosuunnittelussa on kaikissa ratkaisuesimerkeissä pyrittävä nykyaikaisiin, joustavasti
muuntuviin ja esteettömiin ratkaisuihin. Tilojen ja toimintojen osalta tavoitteena on suunnitella
sitä, mitä alueelta puuttuu. Tilasuunnittelun tulee vastata asukkaiden aitoihin tarpeisiin,
joista välittyi ensikäden tietoa asukaskyselyn kautta. Tilasuunnittelun tärkeimmät teemat
ovat asuinrakennuksen matalan ullakkotilan käsittely, ulko- ja sisätiloja yhdistävät ratkaisut,
sekä piharakennukset ja autosäilytyksen ratkaiseminen pihapiirissä. Autopaikkaongelman
käsittelyn ohella pihasuunnittelun päätavoitteeksi suunnitelmassa nousee katutilan luonteen
tukeminen, sekä kadun ja pihan vuorovaikutuksen tiedostava pihapiirin sommittelu. 
Tärkeää on myös miljöölle leimallisen kasvimaakulttuurin ja 40-luvun vaatimattomaan
talonpoikaistyyliin soveltuvan pinta- ja materiaalimaailman alleviivaaminen. Rakennuksissa 
on niinikään tavoiteltavaa suosia 40-luvun arkkitehtuurista tuttuja materiaaleja, kuten puuta,
karkeaa rappausta ja huopaa. Materiaalit, kuin myös  muut 40-luvun ja Tapanilan erityispiirteet 
käsityöläisdetaljiikasta aina rakennusten hahmoa hallitseviin leveisiin savupiippuihin, tulevat
parhaassa tapauksessa merkitykselliseksi osaksi uudisrakennuksen arkkitehtuuria ja liittyvät
täydennysrakennukseen syvemmin kuin itsetarkoituksellisina koristeina.
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S U U N N I T E L M A N  K U V A U S

MASSOITTELU JA MITOITUS

Tavallisimpia syitä täydennysrakennusten ja ympäristön ristiriitaisuuteen on 
uudisrakennusten liian suuri koko vanhaan rakennuskantaan verrattuna. Eheän 
kokonaisuuden saavuttamiseksi rakennuksen muodon, koon ja korkeuden tulisi

Tapanilassa täydennysrakennuksen volyymi ja muoto on helposti johdettavissa 
verrattain yhdenmukaisesta ympäröivästä rakennuskannasta. Massoittelun 
suunnittelussa kohdealuetta on kuitenkin aiheellista analysoida hierarkkisesti 

saattaa kohteesta riippuen olla hyvinkin vaihtelevaa, jolloin alueelle ominaisia 
yhteisiä tekijöitä on vaikea määrittää ja poimia uudisrakennuksen massoittelun 
avuksi pelkästään välitöntä lähiympäristöä havainnoimalla. Hierarkkisessa 
lähestymistavassa analysointi alkaa alueen kokonaisvaltaisesta struktuurista,
jonka jälkeen edetään katuympäristön ja edelleen lähinaapureiden mittakaavaan

samankaltaisuus välittyy erittäin selvästi rakeisuuskartan tasolla tarkasteltuna. 
Massoittelun päällimmäiseksi lähtökohdaksi nousee PHS3-talotyypin 

muoto ja korkeus. Rakenteiden ja tilojen suunnittelu etenee työssä näiden
asettamissa rajoissa. Näin suunnitteluprosessi suuntautuu ikään kuin ulkoa 
sisälle, sillä työn kaikkia työvaiheita määrittävät tekijät ovat lähtöisin ympäristön 
sanelemista mittojen ja muotojen raja-arvoista. Täydennysrakennusta ei voi lähteä
massoittelemaan nykyaikaisiin rakenteisiin, normienmukaisiin huonekorkeuksiin 
ja eristepaksuuksiin pohjautuen, vaan täytyy pikemminkin tutkia mitä vanhoista

KUVA 29: RAKENNUSKANNAN ULKOMITTOJA TAPANILASSA. 
UUSI TÄYDENNYSRAKENNUS MUKAILEE PÄÄMITOISSAAN 
VANHOJA RAKENNUKSIA.

UUSI
TÄYDENNYS-
RAKENNUS

8

8.1
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rakennuksista johdettujen ulkomittojen sisään voidaan mielekkäästi mahduttaa. Vanhojen
rakennusten korkeutta on tarkoituksenmukaisempaa käsitellä metreissä kerroslukujen

talotyypin mukaan hieman alle kuusi metriä, mitattuna sokkelin ja julkisivulaudoituksen
rajapinnasta harjalle. Rinnetonttien maasto ja kellarikerrokset luovat suurta vaihtelua sokkelin
korkeuteen julkisivuissa, joten sokkelin ja julkisivun raja on toimiva ”nollataso” rakennusten 
korkeusvertailuun. Aluksi suorakulmaisen rakennusmassan sivujen mitoissa oli niinikään
lähtökohtana PHS3-talotyypin 10,68mx8,20m yhdistelmä, johon ensimmäiset luonnokset
pohjautuivat. Alueen rakennuskannasta paljastui kuitenkin laajemmin tarkasteltuna monia
näistä mitoista poikkeavia rakennuksia. Havaittu vaihtelu otettiin huomioon myöhempien
luonnosten mitoissa, jotta täydennysrakennus olisi paremmin yhteydessä myös muuhun
rakennuskantaan alueella PHS3-tyypin talojen lisäksi. Täydennysrakennuksen pohjan
ulkomitat vakiintuvat työssä lopulta 10,5mx7,9m kokoiseen kompromissiin. Selvä valinta
Tapanilaan tehtävän uudisrakennuksen kattomuodoksi puolestaan on ympäröivän
rakennuskannan mukaisesti loiva harjakatto, jossa harjan suunta tulee linjata rakennuksen
pitkän sivun suuntaisesti. Kohteen kaltaisella väljästi rakennetulla, matalien rakennusten
muodostamalla alueella kattomuoto ja harjan suuntaus ovat erittäin tärkeässä asemassa

laajennusten kirjottua Tapanilan 40-lukulaista miljöötä varsin erilaiseksi alkuperäiseen
hahmoonsa nähden, on nyt uusia lisäneliöitä suunniteltaessa perusteltua alistuvasti mukailla
uudisrakennuksissa vanhoja tyyppitaloja ja  korostaa  näiden alkuperäistä muotoa toiston
keinoin. Tästä näkökulmasta vanhan rakennuksen perusmuotoa ei tulisi muuttaa siihen
kiinteästi liittyvillä laajennuksilla,  vaan lisätilantarpeet kannattaisi mahdollisuuksien mukaan
pyrkiä toteuttamaan erillisinä massoina. Ahkerimmalla käytöllä olevat asumisen ydintilat
olisi tietenkin suotavaa pystyä sovittamaan päärakennukseen sujuvan arjen ja käytännön
vuoksi. Mittakaavan tukemiseksi ja struktuurin ylläpitämiseksi naapurustossa tulee kuitenkin 
tutkia voisiko joitakin tiloja tai toimintoja toteuttaa mielekkäästi esimerkiksi erillisissä
piharakennuksissa, joiden koko ja muoto tukevat perinteistä pihojen ja rakennusmassojen 
sommittelua alueella. Piharakennusten suunnittelussa voitaneen ottaa asuinrakennusta
rohkeammin vapauksia ilman, että alueen yhtenäisyys kärsii liikaa, kunhan apurakennukset
säilyvät kuitenkin selvästi päämassaa pienempinä ja jäävät muutenkin näyttävyydessä sen
tasosta. Aluekokonaisuuden kannalta lienee toisaalta aina parempi, mitä samankaltaisempi
koko ja massa näissä pihapiiriin lisättävissä tilapalikoissa saavutetaan vanhoihin
piharakennus-esikuviinsa verrattuna. Huolimatta mahdollisista tyylillisistä vapauksistaan tai 
muusta poikkeavuudestaan piharakennukset tulee ehdottomasti sijoittaa alueelle ominaisen
järjestyksen mukaan tontin perälle ja sivuun katulinjan välittömästä yhteydestä: näin katutilan
ominainen luonne ja rytmi säilytetään.

Alkuperäiset jälleenrakennuskauden piharakennukset ovat kooltaan hyvin
vaatimattomia. Muutamat Tapanilankin vanhoissa pihapiireissä vielä säilyneet esimerkit
näyttävät ajan piharakennusten olleen tavallisesti myös varsin kevytrakenteisia: käytännössä
vain säältä suojaavia varastosoppia polttopuille tai puutarhan työkaluille. Joihinkin näistä
vajoista on ehkä aikanaan ajateltu mahtuvan tarvittaessa myös auto, sillä piharakennus
sijaitsee usein ajotien päässä pihan perällä. Asukaskyselyn perusteella monessa alueen
pientalossa autosuoja on toisaalta sijoitettu asuinrakennuksen kellariin.  Autot olivat
jälleenrakennuskaudella ylellisyyttä ja harkiten käytettyjä, sekä kokonsa puolesta nykyisiä
henkilöautomalleja pienempiä. Pienen vajan kelpuuttaminen autosuojaksi selittynee
näin, vaikka tallinurkkauksen matala, ahdas tila kysyisikin nykykuskilta kärsivällisyyttä ja
täsmällistä pysäköintitaitoa jopa kompaktin ajokin kanssa.  Vanhojen piharakennusten
tyypillinen edustaja Tapanilassa on perinteisen ”puuliiterin” malliesimerkki, jonka ulkosivujen 
mitat ovat noin 5,4m x 2,86m. Vajan loivan harjakaton räystäs on 1,6m korkeudella ja 
harjan huipullakin korkeutta on vain kaksi metriä. Asuinkäytössä olevaa lisätilaa ajatellen
vanha piharakennus on siis mitoitukseltaan aivan liian niukka. Lisäksi Tapanilan alueella 
ilmenneen autojen säilytysongelman vuoksi piharakennuksen tulisi kokonsa puolesta 
taipua myös ajoneuvon suojaksi, mihin vanhan liiterin mitat ovat myöskin riittämättömät.
Suomen Rakennusmääräyskokoelma esittää toimivan, talliin tai katokseen sisällytetyn eli
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KUVA 31  : ALUEELLE SOPIVA,VANHAN RAKENNUSKANNAN RYTMIÄ 
KUNNIOITTAVA TAPA LISÄTÄ RAKENNUSMASSSAA.

seinien vierustaman autopaikan pituudeksi vähintään kuutta metriä,  ja leveydeksi minimissään
2,7m. Sisäänajoaukon ja säilytystilan vapaan korkeuden tulisi lisäksi olla suositusten
mukaan vähintään 2,4 metriä. (RT 98-10541 1994, 2.) Suunnittelutyöllä ratkaistavaksi
tarkoitetuista tilatarpeista johtuen piharakennuksen kohdalla ei siis ole tarkoituksenmukaista 
tai edes mahdollista pitää kiinni vanhan piharakennuksen mitoituksesta. Uudet toiminnot
ja rakennusmääräykset huomioiden piharakennus kuitenkin voidaan ja tuleekin tiivistää
mahdollisimman pieneksi, jotta alkuperäinen piharakennus ja etenkin sen kokosuhde 
päärakennukseen tulee esille täydennysrakentamisessa.

SIJOITTUMINEN TONTILLE: SUHDE KATUTILAAN

Säilytettäväksi toivotun vanhan miljöön mukainen ratkaisu on toimiva ja suositeltava
menettelytapa myös uudisrakennusta tontille sijoitettaessa. Lisäystä vanhaan ympäristöön
suunniteltaessa lähtökohdaksi on kuitenkin suositeltavaa ottaa yksittäistä tonttia laajempi 
katukuva-analyysi, jossa tutkitaan perusteellisesti katupoikkileikkauksen rakennetta, 

rakennuksen sijoituspaikka on lähellä katulinjaa ja kulmittain tieväylään nähden. Alueelle 
leimallista on avoin rakennustapa, jossa suurista tonteista johtuva väljyys ja rakennusten
väleihin jäävä ”tyhjä tila” korostuvat. Kulmittain ja siten lyhyt pääty katulinjaa kohti asetellut
rakennukset alleviivaavat järjestystä sekä rakennusten ja puutarhojen vuorottelevaa rytmiä
entisestään. Alueen siluetissa harjumaisema erottuu selvänä selkärankana ja talojen
harjakatot nousevat maisemasta esiin jonkin verran, mutta vanhat rehevät puut ovat 
naapuruston korkeimpia elementtejä. Yksikin iäkäs pihapuu vaikuttaa näin ollen
koko kadun ja jopa koko naapuruston näkymiin, eikä niitä siis tulisi harkitsemattomasti 
kaataa. Avoimen rakennustavan vuoksi puutarhat tulevat erottamattomasti osaksi
katutilaa, ja alueen yleisilme on vihreä ja kodikas. Vanhat puutarhat ja kasvimaat tuntuvat 
määrittelevän alueen sommittelua ja hallitsevan jopa rakennuksiakin, jotka on helppo mieltää
elementteinä pysyvämmiksi ja kaiken kaikkiaan tavallisesti määräävämmiksi maiseman 
suhteen. Tapanilan miljöössä dominoiviksi elementeiksi nousevatkin kasvimaat ja puutarhat, 
sekä rakennusten välinen tila pihapiireissä muutenkin, huolimatta näiden herkästä luonteesta,
sekä rakennuksiin verrattuna ailahtelevaisesta aikajänteestä, joka muokkautuu viljelykausi tai 
vuodenaika kerrallaan.

Tapanilan tyypillinen katutila on hyvin pienimittakaavaista ja järjestykseltään
pikemminkin pehmeän epämääräistä kun ankaran järjestäytynyttä. Kadun leveyden suhde
reunustavien rakennusten julkisivuihin on kaupunkikuvan kannalta erittäin merkityksellinen

paikoin hyvinkin lähelle katulinjaa. Jalkakäytävää ei ole alueella erotettu ajoväylästä, ja 
katujen tunnelma on kokonaisuudessaan muutenkin hyvin pihakatumainen. Katua pihoista

8.2
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KUVA 33: TYYPILLINEN KATUTILAN LEIKKAUS TAPANILASSA. ALLA VINJETEIN KATUTILAN 
PINTOJEN JA RAKENTEIDEN MATERIAALIT: TONTTEJA REUNUSTAVAT TAVALLISESTI PERINTEISET 
PUUAIDAT TAI ERILAISET KASVIAIDANTEET. ASFALTTISEN AJORADAN REUNOJA EI OLE KIVETTY, 
VAAN KATUA REUNUSTAA VIIMEISTELEMÄTÖN ASENNUSSORAN/PINTAMAAN ALUE. AJORADAN JA AIDAN 
VÄLISSÄ ON LISÄKSI NURMIKAISTALE.

KUVA 32: PERIAATEKUVA UUSIEN JA VANHOJEN PIHA-
RAKENNUSTEN KOOSTA SUHTEESSA TOISIINSA, SEKÄ ALUEELLA 
TAVANOMAISTEN ASUINRAKENNUSTEN MASSOIHIN, 1:75.

erottavat  tyypillisesti erilaiset matalahkot puuaidat, pensasaitarivistöt tai muut istutukset.
Yhteistä näille erottaville elementeille alueella on, että ne eivät ole luonteeltaan
läpitunkemattomia ja muurimaisia, vaan materiaaliltaan ja/tai muodoltaan luonnollisia.
Aidanteiden olemus on tyypillisesti myös hieman läpinäkyvä siten, että kadulle avautuu
vähintään pilkahduksittain kauniita näkymiä yksityisistä puutarhoista pihojen perällä.
Pihapiirien tavoin nämä jakavat elementitkin ovat Tapanilan pientaloalueella parhaimmillaan
kodikkaita, tyyliltään perinteisiä ja tuovat katutilaan materiaalien ja yksityiskohtien kirjoa.

Pienimittakaavainen alue sopii jalankulkijan liikenopeudelle erinomaisesti. Kaartuvat
kadut ja harjumaiseman mukana kohoilevat vinosti sommitellut talot luovat mielenkiintoisia
näkymiä sekä jatkuvasti muuttuvia tilasarjoja, ja toisaalta suurten puiden ja puutarhojen
kasvustot estävät liian pitkien, yksitoikkoisten näkymien muodostumisen. Kadulla kulkija
ei ikään kuin koskaan pysty näkemään kaikkea kerralla, vaan alue avautuu vain liikkeen
kautta osa kerrallaan. Yksittäisten rakennusten suunnitteluratkaisuista tulee tärkeä osa
alueen rakennetta ihmisperspektiivissä rakennusten työntyessä lähes kiinni katutilaan. 
Suuremmassa mittakaavassa ensisijaisesti massoittelu, alueen rakeisuus ja rakennusten
sijoittelu vaikuttavat alueen yhtenäisyyteen, mutta kadulta pienemmältä havaintoetäisyydeltä
tarkasteltuna yksityiskohtien rooli korostuu: naapurirakennusten suhde toisiinsa, julkisivujen
materiaalit ja värit räystäät sekä muut detaljit nousevat tärkeämmiksi alueen harmonianmateriaalit ja värit, räystäät sekä muut detaljit nousevat tärkeämmiksi alueen harmonian 
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Uuden täydennysrakennuksen paras sijoituspaikka Tapanilassa on vanhan rakennuskannan
ja kaupunkirakenteen mukainen. Leimallisesta alueen avoimesta rakenteesta huolimatta
Tapanilan alueelle tyypillistä on, että pihoille ja rakennuksiin kuljetaan vain korostuneiden
väylien kautta: pihatiet ja kulkuväylät määritellään siis myös uudisrakennuksen pihan
suunnittelussa. Väylien ja rakenteiden materiaalit mukailevat vanhaa ympäristöä suosien
puuta, kasviaidanteita, liuskekiviä, sekä reunustamattomia hiekka- ja maapolkuja. Autojen
liikennöimillä kohdilla ja/tai niiden säilytyspaikoilla voidaan tarpeen mukaan käyttää myös
esimerkiksi kivituhkaa tai nurmitiiliä ajoneuvojen massaa ja kovaa kulutusta sietävän
pinnan koostamiseksi. Asuinrakennuksen lisäksi pihapiiriin voitaneen sijoittaa yhdestä
kahteen pienikokoista piharakennusta alueen rytmi ja pihapiirin vehreys silti säilyttäen. 
Piharakennukset sijoitetaan pihan perälle, alueelle tyypillistä tonttien jäsennystä jatkaen.

Uusia tontteja mahdollisesti kaavoittaessa tällaisella sommittelulla voitaisiin jatkaa
alueen rytmiä miellyttävästi, vaikka itse rakennukset tonteilla olisivatkin tyyliltään erilaisia.
Jos nykyisen pientaloalueen jatkoksi kaavoitetaan selvästi RKY-alueen jakoa pienempiä
tontteja, tai olemassa olevia tontteja lohkotaan niin sanotuiksi kirvesvarsitonteiksi, tulisi 
näille sijoitettavien uudisrakennusten olla Tapanilan ominaista talotyyppiä pienempiä ja
arkkitehtuuriltaan näistä poikkeavia. Alueen leimallinen rakenne säilyy parhaiten näin: syntyisi
selvä jako rehellisesti modernin uudisrakennuskohteen ja vanhaa mukailemaan pyrkivien
täydennysrakennusten välille, ja näiden erilainen luonne olisi selkeästi havaittavissa.

KUVA 35: TEOREETTISTEN KIRVESVARSITONTTIEN KÄSITTELY.

KUVA 36: ESIMERKKI ASEMAPIIRUSTUKSEN MUKAISEEN 
TILANTEESEEN JOHTAVASTA KAAVASTA.

AO
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I I

ar/t

+ 1 1 6 . 5+ 1++++++++ 2 3 , 8
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770

40

Tontin rakennusoikeus yhteensä 180 krmmmmmmmmmmm²²²²:²²²²²²²²²  
140 krm²/asuinrakennus, 40 krm²/talousssrrrarrrrrrrrrr kennukset.
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ASUINRAKENNUS

KUVA 37: ULKONÄKYMÄ ESIMERKKISUUNNITELMAN PERUSTYYPISTÄ.

Vanhaan ympäristöön sopeutuvuuden ohella yksi täydennysrakennussuunnitelman 
selkeistä ydinkysymyksistä on luonnoksen muokattavuus monenlaisiin eri asuntoratkaisuihin
taipuvaksi. Uuden talotyypin mielekkäitä ulkomittoja voidaan esittää vasta, kun niihin on
tutkittu uskottavasti mahtuvan laaja kirjo tiloja ja elämäntilanteita sellaisenaan, tai korkeintaan
massoittelun perusideaa kunnioittavin pienin muutoksin. Suunnittelun johtopäätöksenä lopulta
kehittynyt täydennysrakennuksen muoto, vakiomalliksikin luonnehdittava “perusratkaisu” on
tässä työssä yksikerroksinen yhden perheen koti. 76-neliöisen asuinrakennuksen lisäksi 
pihapiiriin kuuluu suunnitelmassa erillinen pihasauna, sekä toinen piharakennus, josta
voidaan tarpeen mukaan muokata autotalli tai lisää asuintilaa esimerkiksi kotitoimistoa 
varten. Perusratkaisun pisimmälle kehitelty kokoonpano esitellään tarkemmin ratkaisuista
viimeisenä. Varsinaisen suunnitteluprosessin kulkua mukaillen seuraavassa esitellään
aluksi laajemmin Tapanilaan sopivan täydennysrakennuksen mahdollisia vaihtoehtoisia 
pohjaratkaisuja. Vaihtoehtojen pohjana on perusaihiossakin käytetty mittamaailma ja
muodonanto. Perustyyppi vaikuttaa kaikkien versioiden taustalla ja toisaalta vaihtoehdot 
perustelevat sen ratkaisuja: suunnitelmaversioista yksi ei siis johda suoraviivaisesti toiseen, 
vaan ne ovat kehittyneet prosessin mittaan yhtäaikaisesti vuorovaikutuksessa.

8.3
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VAIHTOEHTOISTEN POHJARATKAISUJEN TUTKIMINEN

KUVA 38: POHJARATKAISU SISÄSAUNALLA, 1. KRS
1:100

KUVA 39: POHJARATKAISU SISÄSAUNALLA, PARVIKERROS
1:100

Sauna nousi pian yhden suunnitelmaversion keskeiseksi teemaksi, kun yhden perusratkaisun 
lisäksi oli luonnosteltava useampia vastauksia Tapanilan täydennysrakentamisen
monimutkaiseen kysymykseen: onhan saunalla ikoninen asema niin suomalaisessa
asumiskulttuurissa kuin 1940-luvun arkkitehtuurissakin. Vaikka löylyhuone voidaan
pihasaunan muodossa tuoda osaksi mitä tahansa suunnitelmaa, ulkosauna ei ole kaikkien
mieleen, ja näinollen on aiheellista tutkia myös sisätiloihin sijoittuvan saunan mahdollisuudet
täydennysrakennuksessa.  Oheisessa versiossa tutkitaan luonnostellen perustyypin mittoihin
perustuvaa asuinrakennusta, jossa sauna on sisällytetty päärakennuksen massaan.

8.3.1
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Toisena tutkimuskohteena on perusratkaisun ulkomittojen mukainen talo, jossa on mukana  
kellarikerros. Lähtökohtana on, että isommat perheet saattavat kaivata kompaktia,
alle 80-neliöistä täydennysrakennuksen perustyyppiä runsaammin tilaa. Vanhasta
rakennuskannasta juontuvan kiinteän harjakorkeuden vuoksi rakennuksen korottaminen 
yläkerralla ei tule kysymykseen, joten ratkaisua etsitään siirtämällä joitakin tiloja
kellarikerrokseen. Kellarikerroksellisen vaihtoehdon tutkiminen on perusteltua siksikin, että
osa Tapanilan rinnetonteista on hyvin jyrkkiä, jolloin maastonmuodot tukevat kellarikerroksen
rakentamista. Nykytilanne on, että moneen Tapanilan pientaloalueen vanhoista rakennuksista
onkin lisätty kellarikerros, vaikka se puuttuu ainakin alkuperäisistä PHS3-tyyppitalon 
piirustuksista.

KUVA 40: POHJARATKAISU KELLARILLA, KELLARI
1:100
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KUVA 41: POHJARATKAISU KELLARILLA, 1. KRS
1:100

KUVA 42: POHJARATKAISU KELLARILLA, PARVIKERROS
1:100



74

KUVA 43: POHJARATKAISU KELLARILLA, LEIKKAUS D-D 
1:100
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KUVA 44: POHJARATKAISU KELLARILLA, LEIKKAUS C-C 
1:100
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Kolmannessa vaihtoehdossa sovitetaan pääsisäänkäynti päätykuistin sijaan keskelle
rakennuksen pitkää sivua. Tässä ratkaisussa erkaannutaan jo selvästi alun perin
suunnittelutyön esikuvaksi ja ohjenuoraksi valikoituneesta Paavo H. Salmisen PHS3-
talotyypistä. Tapanilan rakennuskanta pitää kuitenkin sisällään myös monia yksittäisiä 
keskeissisäänkäynnin taloja, joten kaavoitusarkkitehtien ja muiden kaupungin näkemyksen
edustajien esiintuomat toiveet myös tällaisen tilalogiikan tutkimisesta olivat aiheellisia sopivan
täydennysrakennuksen ääriviivoja hahmotellessa.

KUVA 45: POHJARATKAISU KESKEISSISÄÄNKÄYNNILLÄ,1.KRS 
1:100

KUVA 46: POHJARATKAISU KESKEISSISÄÄNKÄYNNILLÄ, PARVI 
1:100
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Suunnittelutyössä tuli pohtia myös omakotitaloasumisen normittunutta luonnetta yhden 
ydinperheen asumana erillistalona - olihan uudisrakennuksen esikuvana alun perin 
kahden perheen jakamaksi tarkoitettu talo, joka kokonaisuutenakin vertautuisi neliöiltään 
lähinnä nykypäivän ”miniasuntoihin”, tai muuten erittäin pienten omakotitalojen kuvastoon.
Tutkimuskohteeksi valikoitui kahdeksi erilliseksi asunnoksi jakautuva täydennysrakennus, 
jonka kautta olisi kenties mahdollista myös lisätä ymmärrystä alkuperäisen ruotsalaistalotyypin 
luonteesta. Elämäntilanteiden erilaisuuden huomioiminen ja muuntojoustavuus ovat tulleet 
lähtemättömäksi osaksi asuntosuunnittelua, joten voisiko perinteinen omakotitalokin taipua

perusratkaisun massa soveltuisi esimerkiksi kahden yhdenhengen talouden tarpeisiin, tai 
asuinratkaisuksi nuoren parin ja ikääntyvän vanhemman muodostamalle perhekunnalle, sekä 
kenties myös joihinkin avustetun asumisen yhteisöllisiin ratkaisuihin.

KUVA 47: KAHDEN ASUNNON RATKAISU, 1.KRS 
1:100

KUVA 48: KAHDEN ASUNNON RATKAISU, PARVIKERROS 
1:100
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Vallitseva käsitys hyvästä täydennysrakentamisesta ei juuri aseta vaatimuksia suunniteltavan
rakennuksen tiloille (Koponen 2006, 64). Jatkokehitystyöhön valikoitui siten varsin
vapaasti tilasuunnitelmien joukosta eräänlainen perustyyppi, jonka ratkaisu ponnistaa
vähimmäiskokoonpanon ajatuksesta. Version kompaktilla vaatimattomuudella sekä
kunnioitetaan vanhan miljöön ja rakennuskannan rajoja kohdealueella, että ennakoidaan
ekologista ja minimalistista elämäntyyliä. Ratkaisu sopii Tapanilan nykyiseen sosiaaliseen 
kontekstiin, ja täydennysrakennuksesta tulee näin myös keino tukea elämäntapaa, joka on
osin alueelle jo nyt  ominaista, mutta tulevaisuudessa yhä tiiviimmin paikkaan toivottavasti
liitettävää (Koponen 2006, 221). Rakennuksen johtoajatuksena on ulkoiselta olemukseltaan 
sopeutua vanhaan rakennuskantaan ja säästää nykyaikaisemmat suunnitteluratkaisut
sisätiloihin. Tilat ja muotokieli ovat suunnitelmassa yksinkertaisia ja osin hyvinkin perinteisiä, 
mutta valitun suunnitteluotteen mukaisesti rakennus ei pyrikään kontrastisuuteen tai 
liioiteltuun omaleimaisuuteen. Keskiössä ovat sen sijaan paikan hengen ja siihen liittyvän 
kokemuksellisen elämäntavan korostaminen toimivien monikäyttöisten tilojen, sekä
materiaalien tunnun ja aitouden kautta.

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN JATKOKEHITETTÄVÄ 
PERUSTYYPPI: POHJARATKAISU JA TILAT

Tilallisesti suunnitteluratkaisu jakautuu toisaalta apu-ja märkätilojen, sekä pääasiallisten 
asuintilojen puoliskoihin. Toisaalta taas periaatteena on, että talon päätyihin sijoittuvat
matalat, passiivisemmat ja rauhallisemmat tilat, kun taas näyttävät, korkeat, luonteeltaan 
aktiiviset ja yhdessä käytettävät tilat sijoittuvat harjakattoisen massan keskelle. Ratkaisun
tavoitteena on liittää nykyaikaiseen tilaohjelmaan perinteisen arkkitehtuurin tilojen
aksiaalisuus ja symmetrisyys (Koponen 2006, 64). Huonejaon selkeydellä, valikoitujen
tilojen sulkeutuneisuudella ja tilakokemuksen sarjallisuudella suunnitelma pyrkii viemään
historialliset elementit rakennuksen hahmoa tai pelkkää ulkokuorta pidemmälle. Vanha
rakennuskanta tulee tällä tavoin syvemmin osaksi uudisrakennuksen suunnittelua
asuinhuoneiden ja toimintojen kautta.

KUVA 49: TILOJEN JAKAUTUMINEN UUDISRAKENNUKSESSA.

8.3.2
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KUVA 50: SISÄNÄKYMÄ ESIMERKKISUUNNITELMAN PERUSTYYPISTÄ.
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RKY-alueelle leimalliset päätykuistit on sisällytetty täydennysrakennuksen suunnitelmaan,
joskin katujulkisivun päädyssä alun perin avoin kevytrakenteinen kuisti on toteutettu nyt
puolilämpimänä eteistilana. Näin kuisti palvelee paremmin esimerkiksi pukeutumiseen
väliaikaisesti kaivattuna lisätilana, tai kevät- ja syyskausina viherhuoneena ulko- ja sisätilojen
toimintoja limittäen. Matalan ullakon ongelmaan suunnitelma pureutuu suoraviivaisesti:
ullakosta ei tule vääntää puoliväkisin juuri ja juuri täysimittaista asuintilaa, vaan se palvelee 
parhaiten teeskentelemättömänä makuuparvena. Parvikerroksen jakaminen kumpaakin
päätyyn jättää keskelle näyttävän korkean tilan. Päätyihin parvien alle asettuvat luontevasti
tavanomaisessa huonekorkeudessakin miellyttävät ja toimivat tilat, kuten makuuhuoneet,
sekä eteis- ja aputilat. Huonejako luo varsin vaihtelevan tilasarjan asunnossa edettäessä,
kun sisäänkäynti tapahtuu matalan kuistin kautta, josta jatketaan maltillisesti kasvavan 
eteistilan läpi ja päädytään lopulta korkeaan, luonteeltaan aivan erilaiseen oleskelutilaan.
Talon sydän on tämä keittiön ja olohuoneen yhdistelmä rakennusmassan keskellä. Valoisa,
korkea, harjakattoinen läpitalon tila on molemmista päädyistä avoin ja olemukseltaan
siksi virtaava. Oleskellessa avautuvien mielenkiintoisten parvi-, pääty- ja pihanäkymiensä 
kautta keskeistila levittyy vielä alaansa laajemmallekin. Tilaa keittiön ja olohuoneen kesken
jakaa koko huoneen korkeudelta leveä hormi takka- ja leivinuunivarauksineen: leveä 
hormipaketti on nostettu suunnitelmassa alueen ominaispiirteistä päätilan määritteleväksi
elementiksi. Hormin raskaan, tumman kivipinnan, sekä avoimen ja ilmavan tilan välille 
syntyy mielenkiintoista dynamiikkaa, ja muurimainen katseenvangitsija muodostaa vahvan
tilaa suuntaavan vertikaalisen linjan huoneeseen. 40-luvun henkeen karkeasti rapattu 
hormipaketti on paitsi keskeinen visuaalinen määre tilassa, myös lämmönlähde, sekä monien
keittiö- ja ruokailutoimien ydin. Muuriin tehty suuri aukko tuo luonnonvaloa tilan keskelle
molemmilta sivuilta. Aukotuksen kokoa ja suuntausta suunnitteluvaiheessa muokkaamalla 
voidaan säädellä tilojen limittymistä ja sulkeutuneisuuden astetta asukkaiden mieltymysten ja 
mielikuvituksen mukaan. Toiminnallisen tilanjakajan ohella olohuoneen tilasuunnittelun toinen
kohokohta ovat pihapiiriin päin antavat ikkunat ja erityisesti pihajulkisivun korkeat lasiovet.
Ikkunoista siintää näköala pihan puolelle ja lasiovet avaamalla puutarha voidaan tuoda vielä
paremmin osaksi oleskelutiloja.
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KUVA 51: TÄYDENNYSRAKENNUKSEN PERUSTYYPPI, 1.KRS
1:50



82

KUVA 52: TÄYDENNYSRAKENNUKSEN PERUSTYYPPI, PARVIKERROS 
1:50
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KUVA 53: TÄYDENNYSRAKENNUKSEN PERUSTYYPPI, LEIKKAUS B-B 
1:50
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KUVA 54: TÄYDENNYSRAKENNUKSEN PERUSTYYPPI, LEIKKAUS A-A
1:50
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Onnistuneen lopputuloksen syntymiseksi täydennysrakennukseen on tavallisesti varminta 

kohdetonttia, ja kokonaisen alueen näkökulmasta suunniteltua täydennysrakennuskonseptia 
työstettäessä  julkisivun esikuvat  täytyy kuitenkin määrittää lähinaapureita yleisemmällä 
tasolla. Lukuisat julkisivuremontit ovat myös osin kadottaneet alueen alkuperäisen tyylin 
mukaiset julkisivut katukuvasta. Tuoreempien rakennuskerrosten esimerkin mukainen 
suunnittelu edesauttaisi alueen tyylillistä pirstaloitumista ja vaikeuttaisi alkuperäisen 
rakennuskannan suojelutyötä.  1940-luvun tyylipiirteiden korostamisen ja alueen yhtenäisyyden 
ollessa suunnittelutyön ytimessä, on tarkoituksenmukaista käyttää myös julkisivujen 
ratkaisuissa aiheita kiinnostuksen kohteena olevista vanhoista tyyppitaloista. Materiaalia, 
pintastruktuuria ja väritystäkin merkittävämpiä ratkaisuja julkisivun suunnittelussa ovat 
julkisivujen jaottelu ja aukotuksen sommittelu. Vanhojen rakennusten julkisivuarkkitehtuurissa 

1990, 26, 36.)  Symmetrisiä elementtejä löytyy paljon myös Tapanilan PHS3-ruotsalaistalojen 
julkisivumaailmasta. Mieleenpainuvimpia osia rakennusten arkkitehtuurissa ovat kuitenkin 
epäsymmetriset yksityiskohdat, kuten toisistaan poiketen sijoitetut päätykuistit, sekä 
päätyjulkisivujen pienet päällekkäiset ikkunat, jotka on aseteltu pystylinjalla toisiaan vain 
täpärästi sivuten. Nämä erityispiirteet on huomioitu uudisrakennuksen suunnitelmassa, ja 
muutenkin aukotus on PHS3-tyyppitalon esikuvalle uskollinen. 40-luvun arkkitehtuurissa 
ikkunat olivat matalia ja neliskulmaisia, mutta muodoltaan moderneja, sekä puitejaossaan 
ja sijoittelussaan epäsymmetriaakin ilmentäviä (Kilpinen 1994, 61; Kummala 2005, 29; 
Standertskjöld 2008, 90). Alkuperäisen ikkunatyypin ja puitejaon suora kopioiminen 
uudisrakennuksen suunnitelmaan olisi saattanut johtaa liioitellun alleviivaavaan ja 
rekonstruoivaan tyyliin, ja nykytekniikalla toteutetuista ikkunoista johtuen mahdollisesti 
kömpelöön lopputulokseen käytännössä. Uusissa julkisivuissa säilyy kuitenkin PHS3-talon 
seinä- ja ikkunapintojen suhde, joka on avaintekijä uudisrakennuksen sopeutuvuudessa 

ristiriidassa nykyaikaisessa asuntosuunnittelussa suosittujen suurten maisemaikkunoiden 
kanssa, joten osa ikkunapinnoista häivytettiin osaksi puujulkisivua jatkamalla seinän 
peiterimoitusta lasin yli. Täydennysrakennuksen ikkunat ovat kooltaan kompakteja ja 
jaotukseltaan yksinkertaisia,  mutta selkeästi oman aikansa mukaisia. Yksittäiset ikkunat 
ovat vertikaalisia ja kapeita, mutta niiden luomissa visuaalisissa ryhmissä talon pitkillä
sivuilla on nähtävissä alkuperäistyypin ikkunoiden neliömäinen hahmo. Vaarana selkeästi
nykyaikaisilla ikkunatyypeillä leikittelyssä on julkisivun leimaantuminen poikkeavaksi, mutta
suunnitelman monet samankaltaisuudet esikuvansa kanssa, kuten yksiaineinen julkisivu sekä
rakennuksen rauhallinen yleishahmo sallinevat poikkeavien ikkunatyyppien käytön työssä.

JULKISIVUT, MATERIAALIT JA VÄRIT

”VÄRIVALINTA ON ARKKITEHTONINEN JA TAITEELLINEN 
PROBLEEMA. HUONO VALINTA SAATTAA PILATA KOKO ASIAN 
JA MAALAAMISKUSTANNUKSET OVAT KUITENKIN SAMAT KUIN 
OIKEIN VALITTUJA VÄREJÄ KÄYTTÄESSÄ.”
- JUSSI LAPPI-SEPPÄLÄ, TEOKSESSA MAALARI MAALASI TALOA. KAILA 2009, S.368

KUVA 55: JULKISIVUJEN VÄRI- JA MATERIAALIPALETTI.

8.3.3
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Kokonaisuutena uudisrakennus saavuttaa siis ympäristön yhtenäisyyden kannalta 
tarkoituksenmukaisen sopeutuvuuden tason, vaikka suunnitelmaan sisältyykin ikkunoiden 
kaltaisia selvästi nykyaikaisia elementtejä. Vanhassa ympäristössä tulee kuitenkin riittävän
yhtenäisyyden lisäksi saavuttaa riittävä vaihtelevaisuus: jopa Venetsian julkilausuman 
eettiset ohjeet edellyttävät oman aikamme mukaisia arkkitehtonisia ratkaisuja, sekä uuden ja 
autenttisesti vanhan selkeää erottamista (Koponen 2006, 15, 226, 227).

Niin korjausrakentamisen kuin kokonaisten täydennysrakennustenkin suunnittelussa
vältetään materiaalien keskinäisestä sopimattomuudesta aiheutuvat ongelmat ja ristiriitainen
lopputulos, kun pysytellään vanhojen rakennusten alkuperäisessä materiaalimaailmassa 
(Kiiveri-Hakkarainen 2011, 20). Puu on selvä valinta julkisivun materiaaliksi niin 40-luvun 

Suomalaiselle rakennusperinteelle tavallista on julkisivujen hienojakoinen viivamainen

tunnettuihin ja pidettyihin jälleenrakennuskauden vaakalautaisiin, varsinkin 50-luvulla 
yleistyneisiin julkisivuihin, täydennysrakennuksen ulkovuorilaudoitus suunnitellaan työssä
tehtäväksi peiterimalaudoituksella. Julkisivun laudoituksen suuntaus ja peiterimarakenteesta 
muodostuva moniulotteinen pinta tekevät yhdessä ulkoseinän pintastruktuurin, joka vaikuttaa 
pihapiirin tunnelmaan ja Tapanilan pienimittakaavaisessa ympäristössä myös katutilaan, 
rakennusten kadunpuoleisen julkisivun kautta. Pintastruktuuri on täydennysrakennuksen 
voimakkaimpien ominaisuuksien joukossa ja sen vaikutus kasvaa aina lähempää

tunnusomainen rakenne, sillä aikanaan se oli lähes ainoa suositeltu julkisivuvaihtoehto.
Arkkitehtiliiton ja Maatalousministeriön asutusasiaosaston kaltaiset tahot edistivät rakenteen
yleistymistä ohjeistusten ja mallisuunnitelmien kautta, ja peiterimalaudoitus löytyykin monesta
alkuperäisasussaan säilyneestä 40-luvun tyyppitalosta - Tapanilan PHS3-talot mukaan lukien. 
Julkisivun aukkojen kehystys on tyylipuhtaassa 40-luvun julkisivussa huomaamatonta tai lähes 
olematonta, ja muu listoitus on jätetty pois. (Kaila, Pietarila, Tomminen 1987, 41.) Koristelistat
ja vuorilaudat ovat tyylikeino, jonka avulla voidaan korostaa rakennuksen osia tai  julkisivun
linjoja. Listoituksen yksityiskohdat, prameat vuorilaudoitukset ja muu koristelu rakennuksissa 
on tavallisesti ollut merkki vauraudesta. Ymmärrettävästi tällaiset elementit puuttuvat
40-luvun kaikkea prameilua karttavasta suunnittelusta, sekä Tapanilan vaatimattomasta,

Standertskjöld 2008, 86.) 
Vähäisin listoituksin toteutetun peiterimalaudoituksen ohella täydennysrakennuksen 

ei ole yhtä suuressa roolissa julkisivusommitelmassa tai katukuvassa kuin jyrkkäkattoisissa 
rakennuksissa. Materiaalin sijaan loivasta katosta on ensisijaisesti erotettavissa kattopinnan

olivat pääasiassa levymäisiä, ja PHS3-tyyppitalonkin piirustuksissa kattopinnaksi nostetaan 
huopa, joskin vuotien suunniteltua kokoa ei ole esitetty viivarasterilla (Standertskjöld 2008,

peltikattoa pehmeämpi ja vaatimattomampi, viivarasterinen ja rytmiltään rauhallinen pinta.

käsityön jälki sopii näkyä lopputuloksessa. Viimeistelynä huokoinen pinta suljetaan värittömällä 
mattapintaisella käsittelyllä. 

Rauhallisesta päämassasta poikkeavissa kuisteissa materiaalivalintojen suhteen
suunnitelmassa on vapaamielisempi linja. Päätykuistit voidaan nähdä muokattavuudeltaan 
ja rakenteelliselta aikajäänteeltään päämassasta poikkeavina elementteinä, ja jo olemassa-
olevan rakennuskannan kuisteissa on paljon variaatioita. Kuistit jäävät kokonaisuudessa 
muulle massalle alisteisiksi,  joten niissä voidaan tuoda suunnitelmaan modernimpia

KUVA 56: PEITERIMALAUDOITUKSEN LEIKKAUS 1:10
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KUVA 57: JULKISIVU 1 ETELÄÄN/PIHAPIIRIIN 1:100

KUVA 58: JULKISIVU 2 ITÄÄN/PIHAN PERÄLLE 1:100 KUVA 59: JULKISIVU 4 POHJOISEEN/RINTEESEEN 1:100 KUVA 60: JULKISIVU 3 LÄNTEEN/KADULLE 1:100

1

PÄÄRAKENNUKSEN JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT: 1) PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN TEHOSTESEINÄ, MAALATTU VANERI, SÄVY TIKKURILA LIN GRAFIITTIMAALI, TUMMA HARMAA.  2) UMPINAISET PUU-ULKO-OVET, SÄVY TUMMA HARMAA.
3) PYSTYRIMALAUDOITUS, MAALATTU RAAKALAUTA. 150X28MM PYSTYLAUDOITUS, RAKOJEN PÄÄLLÄ 48X22 RIMAT, SÄVY TIKKURILA 309X, VAALEA BEIGE.  4) PUUKAIDE (MAISEMAIKKUNAN/SISÄÄNPÄIN AVAUTUVIEN LASIOVIEN EDESSÄ) 
48X48MM RAAKAPUU, SEINÄN SÄVYYN.  5) BETONISOKKELI, LAUTAMUOTTIPINTA. VÄRITÖN MATTA PINTAKÄSITTELY HUOKOISEN PINNAN SULKEMISEKSI.  6) IKKUNALASITUS, KIRKAS.  7) IKKUNAPUITTEET, OTSALAUDAT JA TERASSIN 
PUURAKENTEET MAALATTU, SÄVY HIEMAN ULKOSEINÄÄ VAALEAMPI, TIKKURILA 372X.  8) IKKUNAPELLITYKSET, SYÖKSYTORVET JA RÄNNIT KUUMASINKITTY MAALATTU PELTI, SÄVY RAL 1019, HARMAA BEIGE.  9) HUOPAKATE, RULLAVUODASTA. 
VÄRI RUSEHTAVAN HARMAA TAI HARMAA, VAIHTELEVASTA TUOTEVALIKOIMASTA RIIPPUEN, ESIM. ICOPALIN TUOTTEIDEN SÄVY “HIILENHARMAA” ON KOKONAISUUDEN KANNALTA SOVELIAS RATKAISU.  10) VESIKATTOKALUSTEET, SEKÄ 
SUOJAPELLITYKSET KATOLLA JA PIIPUSSA KUUMASINKITTY MAALATTU PELTI, SÄVY RAL 7022, LÄMMIN HARMAA. TUULETUSLUUKUT, SÄLEIKÖT JA TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISESTI NÄKYVÄT OSAT AINA YMPÄRÖIVÄN PINNAN SÄVYYN.
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elementtejä sopeutumaan pyrkivän kokonaisuuden liikaa häiriintymättä. Puun käyttö jatkuu
myös kuistien suunnittelussa, mutta sisäänkäynnin yhteydessä puuta käytetään vanerilevyn 
muodossa. Levypinnalla ja väritykseltään modernimmin käsitellyt osat rakennuksesta
erottuvat selvästi vanhasta rakennuskannasta ammentavista hallitsevista pinnoista, jolloin
harjaantumatonkaan katsoja ei erehdy pintojen iän arvioinnissa. Vaneripanelointi tunnettiin
kylläkin myös 1940-luvun arkkitehtuurissa, mutta sen käyttökohteet rajoittuivat tavallisesti
sisätiloihin ja erityisesti julkisten rakennusten sisustuksiin (Soininvaara 1994, 124; Standertskjöld
2008, 90). Luonteeltaan vaatimaton ja viimeistelemätön vaneri kielii arvokkaiden pintojen sijaan
arkisista työnteon tiloista. Kirkkaalla pinnoitteella viimeisteltynä tai käsittelemättömänä käytettynä
vaneri liittyy myös nykyaikaisen minimalistisen ja innovatiivisen huonekalusuunnittelun
kuvastoon, sekä loft-sisustuksiin. Näiden mielikuvien valossa vaneri sopii hyvin pula-ajan tee-
se-itse-rakentamista kunnioittavan täydennysrakennuksen materiaalikokoelmaan.

Täydennysrakennuksessa käytetty paletti on yksi esimerkki alueelle sopivasta
väriskaalasta. Valittu värikokoelma on pääasiassa 40-luvun tyylin mukainen, vaikka väritys
itsessään ei välttämättä olekaan merkityksellisimpiä tekijöitä uutta ja vanhaa rakennuskantaa

vahvat sävyt puuttuvat kokonaisuudesta, ja hallitsevimmaksi sävyksi nousee seinien vaalea,
kermankeltaiseen taittava pääväri. Puuosien peittomaalien sävyt on valittu pellavaöljymaalien
värikartastosta. Perinteinen öljymaali on vanhaa miljöötä kunnioittava valinta, ja siten
akrylaatti- ja lateksimaalien sijaan suositeltavampi rakennushistoriallisesti arvokkaalla
alueella. Pellavaöljymaali on myös nykyaikaisia alkydiöljymaaleja pehmeämpi: muoviton
pinta ikääntyy kauniisti ja tuo julkisivuun miellyttävää materiaalin tuntua (KK-13 2000, 4).
Suunnitelman värimaailman muutamat harkitut poikkeukset 40-luvun sävyvalikoimaan
korostavat täydennysrakennusta uutena elementtinä vanhassa ympäristössä (Koponen 2006,
64). Sisäänkäyntien läheisyydessä on käytetty tummempia värejä viittauksena alkuperäisten
päätykuistien hämyiseen varjoisuuteen, sekä 40-luvun tummasävyiseen korsuarkkitehtuuriin.
Tummien sävyjen käyttö julkisivussa tekee myös eleen suunnitteluhetkellä pinnalla
vaikuttavan, mustanpuhuvan ja minimalistisen tyylin suuntaan. Muissa rakenteissa pellityksiä
ja vastaavia yksityiskohtia myöten vallalla ovat hailakat maavärit, erityisesti harmaanruskeat
sävyt. Luonnollinen ja maanläheinen ilme jatkuu myös sisätiloissa. Asuinhuoneissa
vuorottelevat valkoiset levypinnat ja puupanelointi, joita ryhdittävät lämpimänharmaat
yksityiskohdat. Sisustuksessa käytetty lämpökäsitelty puu on sellaisenaankin esimerkiksi
akustisilta ominaisuuksiltaan ja materiaalintuntunsa ansiosta miellyttävä pinta.
Suunnitelmassa sen käytön perimmäinen motiivi on kuitenkin viitata 40-luvun sota-aikana
kukoistaneeseen korsuarkkitehtuuriin, jossa  korsun seinien tyypillinen pintakäsittely syntyi 
puuta puhalluslampulla lämmittämällä (Helamaa 1983, 50, 118).

varassa, jonka sisään jää alapohjan rakennusmääräysten mukainen tuuletusaukoilla
varustettu ryömintätila. Alapohja on niin ikään puurunkoinen, ja yläpohjassa rakenteen
selkärankana on vino puupalkisto katonkannattajilla. Rakenteen eristeenä on pääosin käytetty
mineraalivillalevyä. Puolilämpimän kuistin kattorakenteissa eriste vaihtuu huonekorkeuden
vuoksi paremmin eristävään ja siis ohuempana kerroksena riittävään polyuretaanilevyyn. 
Katon ilmaraon tuuletus hoidetaan räystäiden lisäksi talon päädyistä, sekä keskellä sijaitsevan
hormipaketin kautta, jolloin erilliset harjatuuletuselementit jäävät pois ja kattopinta säilyy
muotokieleltään rauhallisena. Katon rakenteissa huomio kiinnittyy erityisesti räystäisiin, jotka
tulee toteuttaa vanhaan rakennuskantaan sopeutuen mahdollisimman kevytrakenteisina.
Paikalle tyypillisten rakennusosien, kuten Tapanilassa esimerkiksi räystäiden ja hormien, 
mukailu uudisrakennuksissa on ympäristön jatkuvuuden tunteen kannalta hyvin merkittävää 
(Koponen 2006, 224). Räystäiden säilyttäminen kevyinä on tärkeää niin yksittäisen
rakennuksen kuin aluekokonaisuudenkin puolesta: matalan kattokulman sävyttämällä alueella
räystäiden vaikutus rakennuksen kokonaishahmoon korostuu, ja se vaikuttaa myös katutilaan

RAKENNE 
8.3.4
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KUVA 61: PIHAN PERÄLLE AVAUTUVAN KUISTIN LEIKKAUS E-E 1:20
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KUVA 62: KUISTIN RAKENNE 1:20
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KUVA 63: RAKENNELEIKKAUS F-F 1:20
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RAKENNETYYPIT, ASUINRAKENNUSTEN SUUNNITELMAT 

US 1, PEITERIMALAUDOITUS
pintakäsittely 
28mm+22mm ulkoverhous – pystylaudoitus, peiterimalaudoitus 
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (22mm k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy

0,2mm ilman- ja höyrynsulku
66mm koolaus ja lämmöneriste, mineraalivilla
30 (15+15) mm rakennuslevy 
pintakäsittely huonetilan mukaan

US 2, PEITERIMALAUDOITUS/MÄRKÄTILA
pintakäsittely 
28mm+22mm ulkoverhous – pystylaudoitus, peiterimalaudoitus 
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (22mm k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy

0,2mm ilman- ja höyrynsulku
66mm koolaus ja lämmöneriste, mineraalivilla
15mm rakennuslevy 
vedeneristysjärjestelmä
kiinnityslaasti + laatoitus

US 3, PUOLILÄMMIN KUISTI
pintakäsittely 
28mm+22mm ulkoverhous – pystylaudoitus, peiterimalaudoitus 
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (22mm k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy

0,2mm ilman- ja höyrynsulku
30 (15+15) mm rakennuslevy 
pintakäsittely huonetilan mukaan

US 4, KUISTIN TEHOSTESEINÄ
pintakäsittely 
22mm havuvaneri
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (22mm k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy

0,2mm ilman- ja höyrynsulku
30 (15+15) mm rakennuslevy 
pintakäsittely huonetilan mukaan

(-) (+)

8.3.5
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US 5, SOKKELI
pintakäsittely maanpinnan yläpuolella, ulkokuoren ulkopinnassa maan alla perusmuurilevy

100mm lämmöneriste, solupolystyreeni

US 6, SISÄSAUNA
pintakäsittely 
28mm+22mm ulkoverhous – pystylaudoitus, peiterimalaudoitus 
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (22mm k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy

runkopuutavara
0,2mm ilman- ja höyrynsulku (alumiinipaperi)
25mm koolaus ja tuuletusväli
22mm panelointi
pintakäsittely

US 7, KELLARIN MAANVASTAINEN SEINÄ
pintakäsittely maanpinnan yläpuolella, ulkokuoren ulkopinnassa maan alla perusmuurilevy

100mm lämmöneriste, solupolystyreeni

seinäpinta/pintakäsittely huonetilan mukaan

US 8, KELLARIN SEINÄ
pintakäsittely

240mm lämmöneriste, ristiin uritettu mineraalivilla
0,2mm ilman- ja höyrynsulku

pintatasoite
seinäpinta/pintakäsittely huonetilan mukaan 

US 9, KELLARIN SEINÄ/MÄRKÄTILA
pintakäsittely

240mm lämmöneriste, ristiin uritettu mineraalivilla
0,2mm ilman- ja höyrynsulku

25mm koolaus ja tuuletusväli
15mm rakennuslevy
vedeneristysjärjestelmä
kiinnityslaasti+laatoitus
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VS 1, KEVYT VÄLISEINÄ
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
12mm rakennuslevy
66mm kantava rakenne ja mineraalivilla (ääneneriste), puurunko k600
12mm rakennuslevy
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan

VS 2, KANTAVA VÄLISEINÄ
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
15+15mm rakennuslevy
97mm kantava rakenne ja mineraalivilla (ääneneriste), puurunko k600
15+15mm rakennuslevy
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
REI 60

VS 3, KANTAVA VÄLISEINÄ/MÄRKÄTILA
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
15+15mm rakennuslevy
97mm kantava rakenne ja mineraalivilla (ääneneriste), puurunko k600
15+15mm rakennuslevy
vedeneristysjärjestelmä
kiinnityslaasti + laatoitus
REI 60

VS 5, KANTAVA BETONISEINÄ
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan

seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
REI 60-180

VS 4, HORMI
pintakäsittely
pintatasoite
muurattu NRT-tiili, 270 x 130 x 75 mm

REI 120

VS 6, HUONEISTOJEN VÄLINEN KANTAVA VÄLISEINÄ
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
13+13mm kartonkipintainen kipsilevy
97mm kantava rakenne, mitallistettu puurunko k600 + ääneneriste, mineraalivilla
20mm ilmaväli
97mm kantava rakenne, mitallistettu puurunko k600 + ääneneriste, mineraalivilla 
13+13mm kartonkipintainen kipsilevy
seinäpinta ja pintakäsittely huonetilan mukaan
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AP 1, TUULETTUVA RYÖMINTÄTILA
lattianpäällyste ja pintakäsittely
3 mm askeläänieriste/solumuovi
22mm pontattu lastulevy lattialämmitysurilla
18 mm ilman- ja höyrynsulku, ympäripontattu havuvaneri liima- ja ruuvikiinnityksellä
48 mm lattiankannattajat (48x48, ristiinkoolaus) ja mineraalivilla
243mm kantava rakenne ja lämmöneristys, puupalkisto ja mineraalivilla
25mm tuulensuojalevy
>800 mm ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8% ryömintätilan pinta-alasta
>300 mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

AP 3, PUOLILÄMMIN KUISTI
pintakäsittely
28mm lattialaudoitus
48 mm lattiankannattajat (48x48, ristiinkoolaus) ja mineraalivilla
0,2mm ilman- ja höyrynsulku
175mm kantava rakenne ja lämmöneristys, puupalkisto ja mineraalivilla
25 mm tuulensuojalevy
>800 mm ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8% ryömintätilan pinta-alasta
>300 mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

AP 2, TUULETTUVA RYÖMINTÄTILA/MÄRKÄTILA
kiinnityslaasti+laatoitus
vedeneristysjärjestelmä
22mm pontattu lastulevy lattialämmitysurilla
48mm lattiankannattajat (48x48, ristiinkoolaus) ja mineraalivilla
243mm kantava rakenne ja lämmöneristys, puupalkisto ja mineraalivilla
25 mm tuulensuojalevy
>800mm ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8% ryömintätilan pinta-alasta
>300mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

AP 4, MAANVASTAINEN KANTAVA BETONILAATTA
lattianpäällyste ja pintakäsittely

suodatinkangas
100mm lämmöneriste, solupolystyreeni (1m reuna-alueilla 200mm)
20mm tasaushiekka
suodatinkangas
>300mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

(-)

(+)
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AP 5, MAANVASTAINEN KANTAVA BETONILAATTA/ MÄRKÄTILA
kiinnityslaasti+laatoitus
vedeneristysjärjestelmä
pintatasoite

suodatinkangas
100mm lämmöneriste, solupolystyreeni (1m reuna-alueilla 200mm)
20mm tasaushiekka
suodatinkangas
>300mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

VP 1, PARVI
lattianpäällyste ja pintakäsittely
18mm rakennuslevy, ympäripontattu havuvaneri
220mm kantava rakenne, lattiankannattajat, >100mm mineraalivilla (ääneneriste)
22mm koolauslaudat, k400
alakaton pintaverhous ja pintakäsittely

VP 2, KANTAVA PUUPALKISTO
lattianpäällyste ja pintakäsittely
3 mm askeläänieriste/solumuovi
22mm pontattu lastulevy lattialämmitysurilla
48mm lattiankannattajat ja mineraalivilla
243mm kantava rakenne, puupalkisto, mineraalivilla  <100mm (ääneneristys)
48mm puukoolaus k400
alakattoverhous ja pintakäsittely huonetilan mukaan
REI 60
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YP 1, VINO PUUPALKISTO

alushuopa
15mm havuvaneri
100mm koolaus+tuuletusväli
25mm tuulensuojalevy

400mm lämmöneriste, mineraalivilla
ilman- ja höyrynsulku
50 mm puukoolaus + mineraalivilla
15+15 mm rakennuslevy
pintakäsittely

YP 2, PUOLILÄMMIN KUISTI

alushuopa
15mm havuvaneri
100mm koolaus+tuuletusväli
25mm tuulensuojalevy

275mm lämmöneriste, mineraalivilla
ilman- ja höyrynsulku
15+15 mm rakennuslevy
pintakäsittely

YP 3, LÄMMIN PORRASHUONE

alushuopa
15mm havuvaneri
100mm tuuletusväli
250mm kantava rakenne + lämmöneristys, puupalkisto ja 
alumiinipintainen solupolystyreeni-levy
48mm puukoolaus
15+15mm rakennuslevy
pintakäsittely

(-)

(+)
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P I H A R A K E N N U S

KUVA 64: VANHA PIHARAKENNUS TAPANILASSA.

8.4
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Täydennysrakennussuunnitelmassa asuinrakennuksen parina on kaksi kompaktia
piharakennusta, jotka voidaan pystyttää asuinrakennuksen rakennusaikana, tai lisätä tarpeen 
mukaan yhdessä tai yksitellen myöhempänä ajankohtana. Piharakennukset sijoittuvat 
pihan perälle ja pihapiirin laidoille tontin sivujen suuntaisesti. Kävelykierroksen perusteella
Tapanilan RKY-alueen vanhoissa pihapiireissä on tavallisesti vain yksi ulkorakennus, mutta
se on säännönmukaisesti sijoitettu tähän samaan tapaan. Ulkorakennusten asettelulla 
pihapiirin reunoille on runsaasti esikuvia 40-luvun kansallisromantiikan ihannoimassa 
perinteisessä maaseuturakentamisessa ja erityisesti ajan arkkitehteja innoittaneessa
karjalaisessa pihapiirissä (Vienamo 1994, 103-104). Yksittäisen piharakennuksen 6,25m x
3,35m ulkomittojen sisään voidaan sovittaa useita erilaisia toimintoja tarpeen mukaan. 

Eristämättömällä rakenteella toteutettuna piharakennus soveltuu autotalliksi tai 
muuhun varastokäyttöön. Mikäli kylmän tilan autosuoja kuitenkin perustetaan eristetyllä
alapohjarakenteella, voidaan muita osia piharakennuksen rungosta myöhemmin eristää ja
täydentää muuttaen piharakennus lämpimäksi tilaksi. Lämpimänä asuintilana käytettynä
piharakennukseen sopii esimerkiksi erillinen työhuone tai pihasauna puku- ja pesuhuoneineen. 
Piharakennus taipuu myös muiksi oleskelutiloiksi, esimerkiksi vierashuonekäyttöön.
Piharakennuksen kerrosala on 20 krm², huoneistoala vaihtelee jonkin verran käyttötarkoituksen
ja pohjaratkaisun mukaan. Pihasaunan ja lämpimien huonetilojen ratkaisuissa huoneistoalaa 
piharakennuksesta saadaan asuinkäyttöön 13,8 m².

Ensimmäinen tutkittu suunniteluvaihtoehto piharakennukselle on pihasauna. 
Varsinaisen löylyhuoneen lisäksi piharakennuksen neliöihin mahtuu suunnitelmassa yhden
suihkun pesutila, sekä pukuhuone. Löylyhuone lämpiää puukiukaalla. Asuinrakennuksen
ilmeen ja toimintojen kannalta merkityksellisen hormipaketin tapaan myös pihasaunan
hormi on tilinen ja muurattu julkisivusommitelmaa silmälläpitäen pitkähköksi. Pihasaunan 
hormipaketissa 1/2-kiven tiilihormi palvelee puukiuasta, ja kokonaisen kiven hormiin
sovitetaan tuuletuksen läpiviennit. Saunarakennuksen ikkunat avautuvat pääasiassa
pihapiiriin päin, mutta ovat silti matalia ja julkisivusommitelman kannalta mahdollisimman 
korkealla niin, että räystään ja ikkunan välinen kulma jää alle 40 asteen. Maanvaraista
alapohjalaattaa lukuunottamatta saunarakennuksen vaippa on puurakenteinen. Märkätilat 
tehdään erilleen kantavasta ulkoseinästä, jolloin ne voidaan eristää harkkoseinällä ja
asianmukaisella tuuletusvälillä omaksi kokonaisuudekseen.

Sisällöstään ja toiminnoistaan huolimatta piharakennus on aina ulkohahmoltaan
asuinrakennukseen nähden huomattavasti pienempi ja tätä kaikin tavoin vaatimattomampi, 
vaikka rakenteissa ja suunnitteluratkaisuissa muuten onkin paljon samaa. Päärakennuksen
hahmoa hallitseva peiterimajulkisivu on käypä ratkaisu myös piharakennukseen, jos
esimerkiksi peiterimojen yliviennillä halutaan häivyttää piharakennuksen massasta
ikkunapintoja. Peiterimalaudoituksen sijasta pihan apurakennusten julkisivuissa voidaan
käyttää myös yksinkertaista ulkovuorilaudoitusta, joka kuitenkin on pystysuuntainen
peiterimalaudoituksen struktuuria mukaillen. 1940-luvun arkkitehtuuriin kuuluneesta
kekseliäästä puun käytöstä ja yksinkertaisista aineksista käsityöläisperinteillä työstäen
syntyneestä detaljiikasta intoutuneena piharakennuksen ulkovuorilaudoitus on suunnitelmassa
sommiteltu eläväksi pinnaksi, jossa vuorottelevat muutamat puutavaran arkipäiväisimmistä
tyypeistä: leveydeltään 50mm, 100mm ja 150mm kokoisten raakalautojen ladonta on
ensisilmäyksellä epäsäännöllinen, mutta  toistuukin julkisivussa 1,5 metrin jaksoina. 
Piharakennusten värimaailma on tumma, jotta passiivinen ja kylmä väritys tukee massojen 
vetäytymistä eroon vaaleasävyisestä katulinjasta.

SIJOITTUMINEN TONTILLE JA 
S U U N N I T E L M A V A I H T O E H D O T

8.4.1
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KUVA 66: PIHASAUNA 1:50

KUVA 65: PIHASAUNAN LEIKKAUS G-G 1:50
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11

PIHARAKENNUKSEN JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT: 11) HARKKOSOKKELIN OHUTRAPPAUS, HARMAA.  12) 
PYSTYRIMALAUDOITUS KUTEN PÄÄRAKENNUKSESSA, TAI PYSTYLAUDOITUS ERILLISEN JULKISIVUOTTEEN 
MUKAAN. KUULTAVAKSI SÄVYTETTY SAHAPINTAINEN PUUTAVARA, SÄVY TIKKURILA 5089/”PIKI”, TUMMA 
HARMAA. 13) UMPINAISET PUU-ULKO-OVET, KUULTOSÄVYTETTY, SÄVY TIKKURILA 5089/”PIKI”, TUMMA 
HARMAA. VÄRJÄTÄÄN YHDEN KÄSITTELYKERROKSEN VERRAN JULKISIVUA TUMMEMMAKSI. 14) OVIEN JA 
IKKUNOIDEN PUITTEET, PEITE- JA PIELILAUDAT PEITTOMAALATTU, SÄVY TIKKURILA 356X, HARMAA. 
15) IKKUNALASITUS, KIRKAS. 16) IKKUNA- YM. PELLITYKSET JA RÄNNIT KUUMASINKITTY MAALATTU 
PELTI, SÄVY RAL 7022, LÄMMIN HARMAA. 17)  HUOPAKATE, RULLAVUODASTA. VÄRI RUSEHTAVAN 
HARMAA TAI HARMAA, ESIM. ICOPALIN SÄVY “HIILENHARMAA”. 18) VESIKATTOKALUSTEET, SEKÄ 
SUOJAPELLITYKSET KATOLLA JA PIIPUSSA KUUMASINKITTY MAALATTU PELTI, SÄVY RAL 7022, 
LÄMMIN HARMAA. TUULETUSLUUKUT, SÄLEIKÖT JA TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISESTI NÄKYVÄT OSAT AINA 
YMPÄRÖIVÄN PINNAN SÄVYYN. 19) MUURATTU TIILI, HUOKOINEN PINTA SULJETTU OHUTRAPPAUKSELLA, 
VÄRI HARMAA.

1515555

12 13

16

17

18
19

14

KUVA 67: PIHASAUNA JS5, PIHAPIIRIN PUOLELLE 1:50
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KUVA 68: PIHASAUNA JS6 1:50

KUVA 70: PIHASAUNA JS8 1:50

KUVA 69: PIHASAUNA JS7 1:50
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Työhuoneen sisältävässä suunnitelmavaihtoehdossa on samanlainen tiilihormi kuin
saunasuunnitelmassakin. Hormi palvelee huonetilan läpivientien kotelona, jolloin
piharakennuksen katto jää ilmeeltään rauhalliseksi. Tilaan voidaan myös näinollen
myöhemmin sijoittaa esimerkiksi pieni kamina. Varsinaisen työhuoneen/vastaanottotilan 
lisäksi toiseen päätyyn on varattu paikka makuualkoville, jotta työhuone voi tarvittaessa 
palvella myös vierashuoneena. Myös muunlainen asuintilakäyttö on suunnitelman mittojen ja
rakenteiden puitteissa mahdollista.

Suunnitelmassa työtilan ulko-oveksi on valittu lasipariovi, joka tuo puutarhan
osaksi huonetta joko näkymien kautta, tai kesäkaudella pariovet kokonaan avaamalla:
isosta lasipinnastaan huolimatta tällainen pariovi on esimerkiksi akvaariomaista lasikuistia
huomaamattomampi, ja siten alueen vanhan rakennuskannan joukkoon paremmin istuva
vaihtoehto sisä- ja ulkotilojen yhdistämiseen.

KUVA 71: TYÖHUONE 1:50
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K U V A  7 2 :  T Y Ö H U O N E E N  L E I K K A U S  H - H  1 : 5 0

KUVA 73: TYÖHUONEEN LEIKKAUS I-I 1:50
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KUVA 75: TYÖHUONE JS9, PIHAPIIRIN PUOLELLE 1:50

K U V A  7 4 :  I K K U N A K A A V I O  1 : 2 0
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KUVA 76: TYÖHUONE JS10 1:50

KUVA 77: TYÖHUONE JS11 1:50

KUVA 78: TYÖHUONE JS12 1:50
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Autosuojana käytettävä piharakennus on kevytrakenteinen kylmän tilan talli. Leikkauksessa 
J-J näkyvä autotallin alapohja on kuitenkin toteutettu muiden suunnitelmaversioiden tapaan
eristetyllä laattarakenteella siltä varalta, että piharakennus pystytetään ensin autotalliksi, 
mutta sen käyttötarkoitus muuttuu lämpimäksi tilaksi jossain vaiheessa rakennuksen
elinkaarta. Mikäli kiinteistön asukkailla on useampia autoja, niitä tulisi viihtyisän katu- ja
pihapiirinäkymän vuoksi pyrkiä säilyttämään autopaikoilla pihan perällä, tai asuinrakennuksen
kellariin sijoitetussa autotallissa, jollainen asukaskyselyn mukaan vaikutti löytyvän monesta
vanhasta talosta alueella.

KUVA 79: AUTOTALLI 1:50
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K U V A  8 0 :  A U T O T A L L I N  L E I K K A U S  J -  J  1 : 5 0
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KUVA 82: AUTOTALLI JS13, PIHAPIIRIN PUOLELLE 1:50

K U V A  8 1 :  J U L K I S I V U O T E  1 : 2 0
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KUVA 85: AUTOTALLI JS16 1:50

K U V A  8 4 :  A U T O T A L L I  J S 1 5  1 : 5 0

KUVA 83: AUTOTALLI JS14 1:50
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KUVA 86: RAKENNELEIKKAUS 1:20,
PIHARAKENNUS/TYÖHUONE

RAKENNE 
Rakennustapa on kokonaisuudessaan piharakennuksissa päärakennusta selvästi 
nykyaikaisempi harkkoperustuksineen ja 40-luvun tyylistä poikkeavine pintoineen.
Vanhojen puuliitereiden mittamaailman kannustamana uusien piharakennusten tavoitteena
on mahdollisimman pieni koko. Etenkään harjakorkeus ei saisi nousta ”talomaiseksi”
huonetilojen korkeusvaatimuksista ja tarpeellisista eristepaksuuksista huolimatta, jotta
piharakennusten ja päärakennuksen välinen kokosuhde säilyisi missään määrin miljöössä. 
Mittapyrkimysten vuoksi piharakennukset toteutetaan maanvaraisella alapohjarakenteellatoteutetaan maanvaraisella alapohjarakenteella 
siten, että lattiapinta sijoitetaan mahdolliisuuksien mukaan samaan tasoon maanpinnan 
kanssa. Tasoeroiltaan minimaalinen ratkaaisu asettaa omat haasteensa rakenteille, mutta 
myös tukee mahdollisen autotallin käytettäävyyttä, sekä sauna- ja työhuonetilojen esteetöntä 
saavutettavuutta. Sisätilojen korkeuden mmaksimoimiseksi piharakennusten katto eristetään 
polyuretaanilevyllä, mutta ulkoseinissä rakennusmääräysten mukaiset lämmöneristysarvot 
tavoitetaan mineraalivillarakenteella.

8.4.2
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KUVA 87: RAKENNELEIKKAUS 1:20,
PIHARAKENNUS/SAUNA



114

RAKENNETYYPIT, PIHARAKENNUSTEN SUUNNITELMAT 

PR-US 10, PYSTYLAUDOITUS, KYLMÄ TILA
pintakäsittely 
25mm ulkoverhous, pystylaudoitus
(Huom! Pystylaudoituksen sijaan ulkoverhous voidaan piharakennuksissa toteuttaa myös 
päärakennuksen US1-tyypissä käytetyllä pystyrimalaudoituksella 150x28mm + 48x22mm 
puutavarasta)
22mm lautakoolaus vaakaan/tuuletusväli
150mm kantava puurunko

PR-US 11, PYSTYLAUDOITUS
pintakäsittely 
25mm ulkoverhous, pystylaudoitus
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy
266mm kantava puurunko + mineraalivilla
0,2mm ilman- ja höyrynsulku
15+15mm rakennuslevy 
pintakäsittely huonetilan mukaan

PR-US 12, PIHASAUNA/PESUHUONE
pintakäsittely 
25mm ulkoverhous, pystylaudoitus
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy
266mm kantava puurunko + mineraalivilla
0,2mm ilman- ja höyrynsulku
35mm tuuletusväli
65 mm muurattu harkko
vedeneristysjärjestelmä
kiinnityslaasti + laatoitus

PR-US 13, PIHASAUNA/LÖYLYHUONE
pintakäsittely 
25mm ulkoverhous, pystylaudoitus
22mm koolaus vaakaan/tuuletusväli
22mm pystykoolaus (k600 kiinnityslaudat runkotolppien kohdilla)
12mm tuulensuojalevy
266mm kantava puurunko + mineraalivilla
0,2mm alumiinipaperi
25mm pystykoolaus+tuuletusväli
15mm vaakapanelointi

(-) (+)

PR-VS 7, PESUHUONEEN HARKKOVÄLISEINÄ
pintakäsittely
pintatasoite
65mm muurattu harkko
vedeneristysjärjestelmä
kiinnityslaasti + laatoitus

8.4.3
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PR-AP 6, MAANVARAINEN LAATTA/MATALA PERUSTUS
lattianpäällyste ja pintakäsittely

suodatinkangas
200mm lämmöneriste, solupolystyreeni
20mm tasaushiekka
suodatinkangas
>300mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

PR-AP 7, MAANVARAINEN LAATTA/MÄRKÄTILA
kiinnityslaasti + laatoitus
vedeneristysjärjestelmä
30mm pintatasoite + kaadot

suodatinkangas
200mm lämmöneriste, solupolystyreeni
20mm tasaushiekka
suodatinkangas
>300mm salaojituskerros
suodatinkangas
perusmaa

PR-YP 4, VINO PUUPALKISTO/POLYURETAANIERISTE

alushuopa
15mm havuvaneri
100mm koolaus+tuuletusväli
220mm alumiinipintainen polyuretaanieriste 
+ kantava puupalkistorakenne rakennesuunnitelman mukaan,

48mm puukoolaus + tuuletusväli
15+15mm rakennuslevy, TAI pesu- ja saunatiloissa 15mm puupanelointi
pintakäsittely

Kun piharakennus toteutetaan kylmänä tilana kuten varastona tai
autotallina, jätetään em. rakenne eristämättä.
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K U V A  8 8 :  N Ä K Y M Ä  P I E N O I S M A L L I S T A .
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