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Sorsapuisto

Koivikkotien leikkipuisto

Töyrytien puisto

Yläasteen mäki

Ala-asteen mäki ja urheilukenttä

(

Kuvassa näkyy arkkitehti Kaj Englundin piirtämä 

kahden kaartuvan lamellitalon ryhmä suojaisine 

pihoineen. Kuvalähde HKM. 

Maunula ja tehtävä
Maunulan eteläosan asuntoalue raken-
nettiin pääosin vuosien 1949-57 välil-
lä. Se edustaa jälleenrakennuskauden 
kerrostalolähiötä, arjen kestävää arkki-
tehtuuria. Sille ominaista on pihojen ja 
rakennussikermien välitön suhde sekä 
pihojen puutarhamaisuus. Asuntosuun-
nittelu on rationaalista, arkkitehtuurissa 
on sekä moderneja että traditionaalisia 
piirteitä ja rakennusten materiaalintuntu 
on voimakas. Katujen ja kaupunkitilojen 
mittakaava on suhteellisen pieni – tyypil-
linen asuinkiinteistö on kolmikerroksisten 
lamellitalojen sikermä. 

Alue on aikaisemmin tunnettu kah-
desta kuulusta osakokonaisuudesta. Viljo 
Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema 
Maunulan Kansanasunnot Oy:n kerros-
taloryhmä sijoittuu väljästi maastoon. 
Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnitte-
lema kylämäinen Sahanmäen alue rajaa 
Maunulaa itärinteeseen ja näkyy pitkälle. 
Tässä tarkastelussa tietoisuuteemme on 
noussut monta muuta ansiokasta asunto-
kohdetta. Toivo Korhosen suunnittelema 
Koivikkotie 20-22 (kohde n:o 5) on moder-
ni rivitalo, joka reunustaa aluetta länteen. 
Kaj Englundin suunnittelema Männikkötie 
5 (kohde n:o 26) on kahden, rinteeseen 
sovitetun kaartuvan lamellitalon ryhmä. 
Esko Toiviaisen suunnittelema kortteli-
kokonaisuus osoitteessa Vesakkotie 1-7 
(kohde n:o 12) yhdistää joukon lamellita-
loja väljästi pihaan, missä luonnonmuodot 
ovat tallella ja niitä on huomaamattomasti 
korostettu. 
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Pihoja ovat suunnitelleet ammattilaiset, 
minkä voi aistia toteutuksista. Arkistoissa 
säilyneitä pihasuunnitelmia ovat laatineet 
mm. Paul Olsson ja Elisabeth Koch.

Maunulan eteläosan rakennukset ja 
maisema muodostavat kokonaisuuden, 
jonka arvo on tunnustettu. Se on määri-
telty valtakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuurihistorialliseksi ympäristöksi Ympäris-
töministeriön ja Museoviraston julkaisussa 
Rakennettu Kulttuuriympäristö (1993), 
joka ohjaa kaavoitusta rakennussuoje-
lun osalta. Myös Helsingin Yleiskaava 
2002 tunnustaa alueen arvon kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta arvokkaana 
alueena. Yleiskaavamääräyksen mukaan 
aluetta tulee kehittää siten, että sen 
ominaispiirteet säilyvät. Alue on tällä 
hetkellä rakennuskiellossa suojelukaavan 
laatimista varten.

Tämän konsulttityön tavoitteena oli 
suorittaa rakennus- ja maisemainventointi 
sekä laatia kehittämisperiaatteet Maunu-
lan 1950-luvulla rakennettua eteläosaa 
varten. Työ palvelee lähtökohta-aineis-
tona alueen suojelukaavaa ja rakennus-
tapaohjeita laadittaessa. Suojelukaavan 
painopiste tulee olemaan rakennusten ja 
maiseman alkuperäisosien ja ominaispiir-
teiden vahvistamisessa. Tätä työtä käy-
tetään jatkossa perusteluna esimerkiksi 
suojelumääräyksille samalla kun se pal-
velee lupaviranomaisia. Tehty työ auttaa 
myös asukkaita ja alueen muita toimijoita 
ymmärtämään, mitä alueen ominais-
piirteillä ja kulttuurihistoriallisilla arvoilla 
tarkoitetaan. Alueen ominaispiirteiden ja 
arvojen analyysi luo pohjan asianmukai-
sille, rakennusten arvot huomioonottaville 
korjauksille sekä pihojen ja lähiympäristön 
kehittämiselle, suojelulle ja paikoin myös 
restauroinnille.

 Tämä työ jakaantuu neljään osaan. 
Toinen luku käsittelee alueen historiaa 
ja 1950-luvun asuntoarkkitehtuuria. Eri-
tyisen painokas on kolmas luku alueen 
ominaispiirteistä ja arvoista. Maunulaa on 
lähestytty kuutena rakennettuna osa-alu-

eena sekä maiseman näkökulmasta. Jako 
osa-alueisiin on työn yhteydessä syntynyt. 
Tekijä on ryhmittänyt kohteet alueen sisäi-
siksi kokonaisuuksiksi. Kohteet, joita tässä 
työssä on 38 kappaletta, muodostavat 
samalla tontilla sijaitsevat rakennukset 
ja piha. Kohteiden ominaispiirteitä ja 
arvoja on kuvattu, niiden säilyneisyyttä 
on arvioitu ja niihin kohdistuvia erityisiä 
suosituksia ja uhkakuvia on esitetty. Luku 
Kehittämisperiaatteet käsittelee sekä 
arkkitehtuuriin että maisemaan liittyviä 
kriittisiä teemoja. Olemme pyrkineet tuo-
maan valokuvien avulla esiin sekä hyviä 
että huonoja esimerkkejä.

Työryhmä ja kehitystyö
Tämän raportin on kaupunkisuunnit-
teluviraston toimeksiannosta laatinut 
Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO ajalla 
2.8.2005–11.2.2006.

Työstä on vastannut arkkitehti Ma-
rianna Heikinheimo yhdessä arkkitehti 
Mikko Lindqvistin, valokuvaaja Sami 
Heikinheimon ja arkkitehti Marjo Vänskä-
Nissilän kanssa. Maisema-arkkitehtuurin 
tutkimuksesta on vastannut alikonsulttina 
arkkitehti Marja Mikkola MA-Arkkitehdit 
Oy:stä. Graafisen suunnittelun on toteut-
tanut niinikään alikonsulttina arkkitehti 
Leenamaija Laine Studio d-Light Oy:stä. 

Konsulttityön tilaajan eli Helsingin 
kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston 
yhdyshenkilöinä ovat olleet arkkitehti, TkT 
Riitta Salastie ja maisema-arkkitehti Maria 
Karisto. Ohjausryhmään ovat heidän lisäk-
seen kuuluneet arkkitehti Sari Ruotsalai-
nen kaupunkisuunnitteluvirastosta, tutkija 
Anne Salminen Helsingin kaupunginmu-
seosta sekä arkkitehdit Marjatta Uusitalo 
ja Hannu Litovuo Helsingin kaupungin 
rakennusvalvontavirastosta.

Maunulan selvitys on kaupunkisuun-
nitteluviraston näkökulmasta jatkoa aikai-
semmin tuotetuille rakennussuojeluselvi-
tyksille. Koska rakennussuojeluselvitys on 
tärkeä työkalu suojelukaavaa laadittaessa, 
on kaavoittajalla kiinnostusta suojeluselvi-

Pohjakarttaan on merkitty tarkasteltavan 

alueen rajaus.

tyksen työmetodin kehittämiseen. Kohde-
kohtaiset tarkastelut ovat avainasemassa. 
Maunulan kohteista piirtyy monipuolinen 
kuva eri aineistoista käsin. Arvojen määrit-
telyyn on pyritty kiteyttämään oleellinen 
konkreettisella, tulevia huoltotoimenpiteitä  
ja suojelua palvelevalla tavalla.

Työn tavoitteena oli yhdenmukaisen 
ja perustellun kriteeristön määrittely omi-
naispiirteiden ja arvojen tarkastelun sekä 
säilyneisyyden arvioinnin pohjaksi. Kri-
teeristö määriteltiin tilaajan edustajien ja 
konsultin yhteistyönä. Se on luettavissa 
luvun kolme, Ominaispiirteet ja arvot 
alussa. Kriteeristössä on huomioitu sekä 
arkkitehtuurin että maiseman näkökulma. 
Konsultti työskenteli kohdearvioissaan 
itsenäisesti.

Tämä selvitys ei poista tarvetta yksit-
täisiin rakennuksiin tai rakennusryhmiin 
kohdistuvista tarkemmista rakennushis-
toriallisista selvityksistä. Vähintäänkin 
alkuperäisdokumenttien olemassaolo on 
aina selvitettävä ennen rakennusten tai 
pihojen muutos- tai korjaustöiden suun-
nitteluun ryhtymistä. 

Käytetyt lähteet ja metodit
Arkistopiirustusten osalta tämän työn 
tärkein lähde on ollut Helsingin kaupungin 
Rakennusvalvontaviraston arkiston lupa-
piirustukset. Kyseinen aineisto (RakVV) 
tarjoaa kattavan aineiston koko alueesta. 
Konsultti tutki kaikki lupapiirustukset ja 
valitsi skannattaviksi noin 200 arkistopii-
rustusta. Kohteista on valittu asemapiir-
ros, pääkerroksen pohjapiirros, julkisivut ja 
tapauskohtaisesti muita piirustuksia. 

Muita arkistolähteitä ovat Suomen 
rakennustaiteen museon valokuva- ja 
piirustusarkisto (SRM), Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto (HKR), Helsingin 
kaupungin arkisto (KA), Maanmittauslai-
toksen ilmakuvakeskus (MML), Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto (HKM) ja 
Helsingin kaupunginarkisto (HKA). 

Tämän työn puitteissa on perehdyt-
ty Viljo Rewellin ja Hilding Ekelundin 
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piirustusarkistojen luetteloihin Suomen 
rakennustaiteen museossa. Niistä va-
littiin piirustuksen nimen perusteella 
Maunulaa koskevat aineistot tarkaste-
luun. Rakennustaiteen piirustusarkistossa 
on runsaasti lisämateriaalia tarkempia, 
kohdekohtaisia selvityksiä varten. Sieltä 
löytyy ainakin Viljo Rewellin, Hilding 
Ekelundin, Kaj Englundin, Jorma Järven, 
Aino Kallio-Ericssonin, Veikko Malmion, 
Markus Tavion ja Paul Olssonin piirus-
tuksia. Varteenotettava yksityisarkisto 
on myös Maunulan Kansanasunnot II 
-kiinteistöyhtiön arkisto.

Arkistotutkimus on keskittynyt piirus-
tusaineistoihin, valokuviin ja Maunulaa 

koskeviin artikkeleihin. Pihasuunnitelmia 
löytyi Rakennustaiteen museon arkistosta 
ja rakennusvirastosta. Pihoihin liittyviä 
alkuperäisdokumentteja löytyy todennä-
köisesti lisää kiinteistö- ja taloyhtiöiden 
yksityisistä arkistoista. Arkistopiirustuksia 
on liitetty työn tulostukseen mahdollisim-
man runsaasti. 

Kirjallisuustutkimus on referoivaa. Tär-
keimpinä lähteinä ovat olleet yleisteokset, 
kuten Suomen rakennustaiteen museon 
Sankaruus ja arki –julkaisu sekä Arkkiteh-
ti-lehden projektiesittelyt 1950-luvulta.

Valokuvadokumentointi suoritettiin 
systemaattisesti. Kaikista rakennuskoh-
teista on otettu yleiskuvat kahdelta sivulta 

ja suoraan edestä. Lisäksi on otettu kuvia 
yksityiskohdista. Valokuvaajan lisäksi 
myös kenttätyötä suorittaneet arkkitehdit 
ovat valokuvanneet kiertojen yhteydessä. 
Kuvaajan nimi on mainittu kuvakohtai-
sesti. 

Kenttätyö on suoritettu paikan päällä 
katselmuksina 1–3 hengen ryhmissä 
elo – joulukuussa 2005 useissa eri jak-
soissa. Arkisto- kirjallisuus- ja kenttätu-
tukimuksesta koostuva tiedon mosaiikki 
koottiin yhteen toimitusvaiheessa. 
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Sorsapuisto

Koivikkotien leikkipuisto

Töyrytien puisto

Yläasteen mäki

Ala-asteen mäki ja urheilukenttä

(

Kuvan oikeassa ylälaidassa näkyy Sahanmäen 

aluetta ja keskellä maastomuotoja myötäileviä 

korttelisikermiä. Urheilukentän pohjoispuolella 

näkyy sittemmin purettua Puu-Maunulaa, jota 

rakennettiin hätäasutuksena 1940-luvun lopussa. 

Kuvalähde HKM.
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1950-luvun asuntoarkkitehtuuri
1950-lukua on pidetty suomalaisen ark-
kitehtuurin kultaisena vuosikymmenenä.  
Arkkitehdit kiinnittivät huomiota som-
mitelmiin, muotokieleen, rakenteisiin ja 
yksityiskohtiin. Toisaalta modernismin 
periaatteet rationaalisesta kaupunki- ja 
asuntosuunnittelusta olivat saavuttaneet 
laajan hyväksynnän. Arkkitehtikunta oli 
motivoitunutta suuren kansallisen teh-
tävän, jälleenrakentamisen, edessä. Ra-
kennustarviketeollisuus kehittyi vauhdilla.  
Elementtirakentamistekniikka eteni kokei-
luasteelle ja uusia rakennusmateriaaleja 
otettiin käyttöön. Betonin käyttö yleistyi 
asuintalojen kantavissa rakenteissa. 

Arkkitehtuurissa oli samaan aikaan 
nostalgiaa ja katse suunnattuna tulevai-
suuteen. Materiaaleissa oli voimakasta 
materiaalin tuntua. Materiaalinkäyttö 
oli ”rehellistä” eli teollinen sai näyttää 
teolliselta ja tiili tiileltä. Materiaalinkäytön 
laadukas ote ilmenee Maunulan monien 
asuinrakennusten yksityiskohdissa. Esi-

merkiksi Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän 
piirtämien Maunulan Kansanasuntojen 
talojen tiiliseinissä tiilen pystysauma on 
punainen ja vaakasauma harmaa. Tulok-
sena syntyy vaikutelma vaakasuuntaisista 
raidoista. Vaakasuuntaisuus, lineaari-
suus, on modernia mutta tiili materiaa-
lina on vanha ja se korostaa pysyvyyttä. 
Myös puu sai uuden roolin pientalojen 
julkisivuissa 1950-luvulla. Puupinta on 
joskus petsattu tummaksi ja yhdistetty 
kontrastina vaaleisiin vyöhykkeisiin. Har-
maa betonista valettu sokkeli sai reilusti 
näyttää betoniselta. Esimerkiksi Maunulan 
kansanasuntojen julkisivuissa on komei-
ta alkuperäisiä betonilaattavyöhykkeitä. 
Myös betonisokkeleiden uurretut reliefit 
ovat eräs kiintoisa yksityiskohta useissa 
asuintaloissa Maunulassa, samoin kuin 
parvekkeiden betoniset kaiteet. Tällaisten 
rakennusosien säilyminen on arkkitehtoni-
sen luonteen kannalta välttämätöntä. 

 1950-luvulla ihannoitiin amerikkalaista 
teollista rakennustapaa ja rationaalista 

Hilding Ekelundin visio Sahanmäen 

rivitaloyhteisöstä henkii modernia urbaanisuutta. 

Luonnonläheisyys on puistomaisuutta. Elämän 

laatua on mahdollisuus istuskella oman huoneiston 

kuistilla. Kuva henkii optimismia. Kuvalähde SRM.

ajattelua. 1950-luvun rivitalon julkisivuun 
piirtyvät elementtisaumat kuvastavat 
pyrkimyksestä kohti sarjallista rakennus-
osatuotantoa.  

Sommittelu oli vapautunut symmet-
rian vaatimuksesta, mikä näkyy selvästi 
esimerkiksi rakennusten sijoittamisessa 
vapaasti maastoon tai jopa veistokselli-
sissa sommitelmissa. 1950-luvun lopulla 
Maunulassa oli esimerkiksi kaksi veistok-
sellista vesitornia rakennuskokonaisuutta 
täydentämässä. Myös Sahanmäen ase-
telmassa ja Kaj Englundin kaareutuvaa 
muotoa hyödyntävässä korttelissa näkyy 
veistoksellinen, vapaamuotoinen ote.

Tunnetuin suomalaisista 1950-luvun 
asuntolähiöistä on puutarhakaupunki 
Tapiola, joka noudattaa aikansa kaupunki-
suunnittelun ihanteita. Suuri maisema-tee-
ma yhdistyy moderniin rakennustapaan 
lähiökaupungissa, jonka asukkailla on 
auto. Tapiola oli esikuvallinen jo pelkäs-
tään siitä syystä, että sinne suunnittelivat 
taloja aikansa tunnetuimmat arkkitehdit 
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Meurmanin mallissa kaupunkirakenne 
jakautui hierarkkisesti kolmeen tasoon. 
Asumakunnat, joihin hallinnolliset kes-
kukset sijoittuvat, muodostavat kooltaan 
suurimman yksikön. Asumakunnat erot-
tuvat toisistaan rakentamattomin metsä-, 
puisto- ja  viljelysvyöhykkein. Asumakun-
nat jakautuvat puolestaan kahdesta neljään 
asumalähiöön. Näiden ihannekoko on noin 
6000 asukasta. Asumalähiöön rakenne-
taan ostoskeskus, kouluja, posti ja muita 
palveluita. Alueen fyysisen koon määrittää 
koulupiiri, joka on säteeltään 600-800 
metriä. Asumalähiöt jakautuvat edelleen 
asumasoluihin, joiden mitoitus perustuu 
pienimpien lasten kouluun. Asumasoluihin 

ja useat asuinrakennukset julkaistiin am-
mattilehdissä.

1950-luvun asuntoalueet 
Jälleenrakennustyössä korostettiin per-
hettä asumisen perusyksikkönä, asumisen 
antiurbaaneja ihanteita sekä elämän py-
syvyyttä. 1950–luvulla syntyneet ”metsä-
lähiöt” edustivat jotain uutta suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Ne olivat erilaisia 
kuin  tiiviit kaupunkikeskustat ja erilaisia 
kuin maaseudun yhteisöt. 

Otto-Iivari Meurmanin teoksesta Ase-
makaavaoppi (1947) tuli tärkeä suomalai-
sen yhdyskuntasuunnittelun kulmakivi. 

Sahanmäen alueella on itään laskevassa rinteessä 

korkeita pistetaloja kattoterasseineen kruununa 

mäen laella. Pitkät ja kaarevat lamellit muodostavat 

suojaisia pihatiloja.  Rivitalot edustavat 1950-luvun 

asuntoarkkitehtuurille tyypillisiä monitasoratkaisuja 

puolikerroksineen. Kuvalähde HKM.

sijoittuu lähipalveluja, esimerkiksi pesula. 
Maunula on esimerkki meurmanilaises-

ta asumalähiöstä, joka jakautuu joukkoon 
asumasoluja, yhtenäisesti toteutettuina 
korttelikokonaisuuksina. Asuminen sijoit-
tuu luonnonmukaiseen maastoon. Paikoin 
luonnonympäristö on varsin koskematon-
ta. Erityisesti suurimpien rakennusryhmien 
pihojen ympäristön puistomainen luonne 
korostuu. Koulut, erityisesti Maunulan 
peruskoulu, sijoittuvat maantieteellisesti 
ja kaupunkikuvallisesti alueen ytimeen, 
määrittäen asuinlähiön koon. Maunula 
on hyvä esimerkki varsin epädogmaatti-
sen suomalaisen lähiöteorian varhaisista 
sovellutuksista.



14

leimaa-antavia asuntorakennusryhmiä.
Komitea alkoi rakentamisen Maunulassa 

1949. Tontit vuokrattiin kaupungin omista-
malle Maunulan Kansanasunnot II -yhtiölle. 
Rakentamisen kiireellisyyttä osoittaa, että 
alueelle ei ollut ehditty laatia asemakaavaa 
ennen kunnallistekniikan ja asuntojen 
rakentamista. Kaupunginosaa varten oli 
tosin olemassa rakennussuunnitelmat, 
sillä alueen pohjoisosa kuului vuonna 
1933 vahvistettuun Oulunkylä-kunnan 
rakennussuunnitelmaan ja eteläosaa var-
ten oli vastaava suunnitelma laadittu 
vuonna 1945. Lisäksi Sahanmäen aluetta 
varten oli laadittu asemakaavaluonnos. 
Maunulan alue oli alunperin tarkoitettu 
huvila-asutusta varten. Kerrostaloalue 
rakentui yksittäisten rakennussuunnitel-
mien mukaan. 

Kansanasuntojen rakennusten valmis-
tuttua vuonna 1951 jatkoi asuntotuotan-
tokomitea Maunulan muiden kortteleiden 
rakennuttamista. Alueelle nousi sekä 
vuokra- että omistusasuntoja. Lähes koko 
rakennuskanta syntyi Helsingin kaupungin 
toimesta. 

Asemakaava 1958
Sisäministeriö vahvisti Maunulan ase-
makaavan 27.3.1958. Koska alue oli käy-
tännössä rakennettu valmiiksi ennen 
asemakaavan vahvistamista, se on toteu-
tunut lähes täydellisesti. Asuinrakennus-
ten rakennusalat ovat kaavan mukaisia. 
Kaavaan on merkitty paikka muutamalle 
julkiselle rakennukselle, jotka ovat jääneet 
toteuttamatta. Korttelin 28287 tontille 4 
ei ole rakennettu mitään ja kortteleihin 
28290 sekä 28288 on rakennettu asuin-
rakennus asemakaavamuutoksen turvin. 
Asemakaavassa alueelle oli osoitettu vain 
yksi varsinainen liikerakennus kortteliin 
28276. 

Asuinkorttelit hahmottuvat eri luon-
teisina kokonaisuuksina. Rakennukset on 
sijoitettu vapaasti korttelin sisään. Ne eivät 
seuraa kadun linjausta eikä alueella ole 
noudatettu yhtenäistä koordinaatiostoa. 

Korttelin rakennukset muodostavat lähes 
poikkeuksetta sommitelman, jonka osia 
myös maastomuodot ja pihat ovat. Puisto-
maiset soljuvat pihat ovat asemakaavassa 
tyypillisiä.  Asuinrakennuksissa esiintyy 
huomattavan paljon sellaisia ratkaisuja, 
joissa samassa rakennuksessa on eri 
kerroskorkeudella merkittyjä osia. Tällaisia 
rakennuksia on kaikissa asuinkortteleissa, 
yhteensä 27 kappaletta. Rakennukset on 
pyritty sovittamaan maastomuotoihin 
niitä mukaillen ja toisaalta korostaen. 
Eritasoratkaisut heijastuvat myös raken-
nusten sisäisiin tasojärjestelyihin. Joissa-
kin tapauksissa rakennuskorkeuksia on 
käytetty keinona luoda katutiloja, kuten 
Vesakkotiellä.

Maunulan asuntoalueen sisällä katu-
verkko on nykyisellään lähes asemakaa-
van mukainen Vain Haavikkotie on yhdis-
tetty Haavikkopolkuun ja Männikkötien ja 
Koivikkotien risteyksen katujärjestelyitä 
on muutettu. Sen sijaan vuoden 1958 
asemakaavaan merkitty, leveä, alueen 
kaakkoispuolella kulkeva Käskynhaltijantie 
on jäänyt toteutumatta. Talot liittyvät ka-
tuihin niiden edustalla olevan vyöhykkeen 
kautta. Talot sijaitsevat katuun nähden 
usein vinosti. Etupihoilla on paljon isoja 
yksittäispuita ja jokunen puukujanne. 
Katuverkko on vapaamuotoinen. Kadut 
ovat kapeita ja ne noudattavat vaihtelevia 
maaston muotoja.  Katutilan luonne on 
mahdollista ymmärtää vain liikkumalla 
katua pitkin. Intensiivinen katutila, jonka 
näkymät ovat melko lyhyitä, on tyypillinen 
Maunulalle. Koivikkotien ja Männikkötien 
risteyksen 1950-luvun kaartuvat lamel-
litalot muovaavat alueen identtiteettiä 
saavuttaessa etelästä.

Alueen läpi kulkenut sähkölinja on 
purettu. Se näkyy 1958 asemakaavassa 
vaara-alueena.

Myöhemmät asemakaavamuutokset 
ovat vähäisiä. Suurin poikkeus 1958 vah-
vistetusta kaavasta on korttelin 28286 
eteläosaan 1960-luvulla rakennettu asuin-
talo paikalle, jota ei ollut osoitettu raken-
nukselle.

Maunulan rakentuminen 
Lokakuussa 1943 kaupunginhallitus antoi 
kiinteistölautakunnalle tehtäväksi nopeasti 
aikaansaatavien asuntoalueiden suunnit-
telun. Tavoitteena oli rakentaa vaatimatto-
mia asuntoja käyttäen materiaalina puuta 
samaan tapaan kuin 1920-luvulla Käpy-
lässä. Sopiviksi sijoituspaikoiksi todettiin 
Toukola, Kumpula, Käpylä ja Pirkkolan 
omakotiyhdyskunnan eteläpuolinen alue, 
joka sai nimen Maunula. 

Laajin Helsingin kaupungin jatkosodan 
jälkeen laatimista ja asuntopulaa helpotta-
vista rakennussuunnitelmista toteutettiin 
Oulunkylän länsiosissa. Rakennuttajina 
toimivat kaupungin perustamat Maunulan 
Pienasunnot Oy ja Maunulan kansanasun-
not Oy. Aluetta koskevista suunnitelmista 
toteutettiin vain osa. Huoneistoja oli yh-
teensä 304 ja rakennukset olivat saman-
laisia kuin Kumpulassa. Puurakennuksissa 
oli uunilämmitys, vesi- ja viemärijohdot.

Maunulan asemakaava oli laadittu kort-
teliasteelle. Alueen kadut sekä vesi- ja vie-
märiverkko olivat valmiina. Vuonna 1946 
Helsingin kaupunki ryhtyi rakennuttamaan 
myös pysyvämmästä materiaalista asuin-
rakennuksia lapsiperheiden asuntopulan 
helpottamiseksi. Pularakentaminen kes-
keytyi vuonna 1947 taloudellisen tilanteen 
kiristymisen vuoksi. 

Ratkaiseva merkitys kaupunkien har-
joittaman asuntorakentamisen käynnis-
tymiselle oli vuonna 1949 hyväksytyllä 
aravalainsäädännöllä. Aravalainat eivät 
kattaneet kaikkia rakennuskustannuksia, 
vaan rakennuttajien oli hankittava ensisi-
jaislainat pankista. Järjestelmään kuului 
myös asuntojen pinta-alaa ja varustetasoa 
koskevia määräyksiä. Kuntien lisäksi ara-
valainoja saivat yksityiset rakennuttajat, 
jotka Helsingin kaupunki asetti tonttien 
ostajina etusijalle.

Helsingin kaupungin asuntotuotan-
tokomitea perustettiin 1948 ohjaamaan 
yleishyödylliseen rakentamiseen tarkoi-
tettujen määrärahojen käyttöä. Komitean 
toteuttama rakentaminen oli laajaa ja sen 
tuloksena syntyi jopa eri kaupunginosille 
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27.3.1958 vahvistettu asemakaava. 

Kuvalähde KSV.
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III Ominaispiirteet ja arvot 
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Maunulan Kansanasunnot on suuri aluekohde, 

johon kuuluu 12 lamellitaloa, Saunabaari eli alueen 

sosiaalinen keskus, huoltorakennus ja päiväkoti, 

Punatiiliset julkisivut hallitsevat maisemaa. Molem-

pien kuvien kuvalähde SRM, kuvaaja Heikki Havas.
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Miksi Maunulan tulevaisuus on 
ajankohtainen

Maunulan metsälähiö rakennettiin kym-
menessä vuodessa. Jälleenrakennus-
kauden asuinalue on säilynyt hyvin ja 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan 
– vain onko? Helsingin kaupunginmuseo 
on viimeisen 20 vuoden aikana ottanut 
monesti kantaa asunnon laajentamiseen, 
julkisivujen korjaus- ja muutostyöhön, 
ulkovajojen rakentamiseen, kattoikkunoi-
den rakentamiseen, lasitettujen terassien 
rakentamiseen sekä puoltanut suojeluky-
symysten ratkaisua asemakaavoituksen 
keinoin. Suojelukaava on tekeillä.

Asumisväljyys on kasvanut 1950-lu-
vulta nykypäivään. Väestömme ikään-
tyy. Nyky-yhteiskunnassa ympäristön 
demokraattisuus toteutuu Rakennus- ja 
maankäyttölain mukaisesti rakennetun 
ympäristön fyysisenä esteettömyytenä.  
Enää ei ole mahdollista rakentaa uutta kolmi-
kerroksista hissitöntä asuinrakennusta. Mau-
nulan 1950-luvun kaikki kolmekerroksiset ja 
sitä korkeammat kerrostalot olivat alunperin 
hissittömiä. Jälkiasennushissit on toteutettu 
tiettävästi vain yhteen kohteeseen. Tällä het-
kellä lasitetut parvekkeet lisäävät asukkaiden 
mielestä viihtyvyyttä, mutta kymmenen 
vuoden kuluttua arvostukset saattavat olla 
toiset. Saako siis maunulalaisten kerrostalo-
jen parvekkeita lasittaa? Maunulalaisilla on 
yhä enemmän autoja ja ne vaativat paikoi-
tustilaa. Mahtuvatko autot pihoille niin, ettei 
ainutlaatuisen hienoa 50-lukua edustavaa 
pihamiljöötä ja katuympäristöjen luonnetta 
pilata? Jätteiden lajittelu on nykypäivää ja 
sekin vaatii tarkoituksenmukaisen huoltora-
kennuksen. Yksinkertaisille pihoille halutaan 
rakentaa lisää leikkivälineitä, oleskelupaik-
koja, grillipaikkoja, paviljonkeja ja istuttaa 
uusia kasveja.

Maunulan väestö on pysynyt aluelle 
uskollisena, mutta ikä alkaa painaa. Kou-
lut ovat alkuperäisessä käytössä, vaikka 
Maunulassa on vähemmän lapsia kuin 
1950-luvulla. Monet leikkipaikat ovat hoi-
tamattomia. ”Muutimme sisään vuonna 

1956 viikkoa ennen joulua. Olen asunut 
täällä siitä asti ja olen talon vanhin asukas. 
Enimmillään talossa on ollut 39 asukasta 
ja tällä hetkellä vain kahdeksan kuudessa 
asunnossa”, kertoo Koivikkotie 30:ssä 
asuva eläkeläinen Lahja Hilska. Lähitu-
levaisuudessa häämöttävä asujaimiston 
sukupolvenvaihdos lisää asuntoihin ja 
ulkotilaan kohdistuvia muutostoiveita. 

Kaavoittaja joutuu työssään sovitta-
maan yhteen erilaisia arvoja. Tämän sel-
vityksen tavoite on tuoda esiin Maunulan  
asuinalueen kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Maunulan 1950-luvulla rakennettu osa 
on poikkeuksellisen hyvin säilynyt yhtenäi-
nen asuntoaluekokonaisuus Helsingissä 
– tästä syystä myös korjausten suunnittelu 
alueella on erityisen vaativaa ja myös puh-
taasti restaurointia vaativien tavoitteiden 
asettaminen alueella perusteltua. 

Selvityksessä tarkastellaan aluetta 
sekä alueen ominaispiirteiden ja arvojen 
että säilyneisyyden näkökulmasta. Työn 
loppuosassa esitetään alueelle soveltuvia 
kehittämisperiaatteita. Kehittämisperi-
aatteet kohdistuvat alueen säilyttämisen 
ja suojelun kannalta kriittisiin tai tärkei-
siin kysymyksiin. Selvityksessä otetaan 
kantaa: 

• aluekokonaisuuden kannalta oleellisten 
piirteiden säilyttämiseen

• alkuperäisten rakennusosien, kuten ovi-
en ja ikkunoiden, säilyttämisen merkityk-
seen sekä arkkitehtuurin ominaispiirteiden 
vaalimiseen muutos- ja korjaustöiden 
yhteydessä

• pihojen ominaispiirteiden vaalimiseen  
muutostöiden yhteydessä kun esimerkiksi 
pysäköintiä halutaan lisätä. Pihasommitel-
mien palauttamiseen

• jälkiasennushissien sijoittamisen mah-
dollisuuksiin

Arvot

Arkkitehtoniset arvot

Maunulan asuntoalue ei muutamista tun-
netuista suunnittelijanimistä huolimatta 
ole monumentaaliarkkitehtuuria vaan 
laadukasta ja vähäeleistä arkiympäristöä. 
Se rinnastuu rakentamisajankohtansa ja 
taustalla vaikuttavien kaupunkisuunnitte-
luperiaatteiden osalta lähistöllä sijaitseviin 
Tapiolaan, Roihuvuoreen, Herttoniemeen 
ja Pohjois-Haagaan. 

Tässä työssä hahmotettiin Maunulan 
rakennetun ympäristön muodostuvan 
kuudesta osakokonaisuudesta. Alueella 
on myös erityisen hienoja rakennussiker-
miä, kuten Kaj Englundin suunnittelema 
Männikkötie 5, kaksi rinteeseen sijoittuvaa 
puolikaaren muotoista lamellitaloa, tai 
Bertel Saarnion suunnittelema arkisen 
toimiva, kolmen lyhen ja kahden pitkän, 
maastoon porrastuvan lamellin yhdistel-
mä, Rajametsäntie 22-24. Koivikkotien ri-
vitalorintama koostuu matalien rivitalojen 
ketjusta alueen länsilaidalla Keskuspuiston 
rajalla. Eri arkkitehtien suunnittelemista 
rakennuksista mainittakoon K. Arajärven 
ja O. Lekan vuonna 1956 suunnittelema 
rivitaloyhtiö Koivikkotie 26. Sen etupihan 
tila on pienimittakaavainen ja siirtymä 
julkisesta yksityiseen tapahtuu tilasarjan 
kautta. Autolle on oma paikkansa.  Ark-
kitehti Hilding Ekelundin suunnittelema 
Sahanmäki ja arkkitehtien Viljo Rewell 
ja Keijo Petäjä suunnittelema alue on 
julkaistu valmistumisensa jälkeen alan 
ammattilehdistössä ja ne ovat hyvin 
tunnettuja kohteita jo aikaisemman tutki-
muskirjallisuuden perusteella. Kumpaakin 
voisi luonnehtia käsitteillä historiatietoinen 
ja rationaalinen. Rationaalisuus tulee 
esiin läpikäyvänä periaatteena Maunulan 
alueella. Se ilmenee esimerkiksi ilman-
suuntien huomioonottamisena ja tiukassa 
asuntopohjien mitoituksessa. Jälleenra-
kennuskaudelle luonteenomainen romant-
tisuus ja nostalgisuus tulee hyvin esille 
vanhempaa sukupolvea edustaneen Eke-
lundin kädenjäljessä. Rationaalisuus taas 

Säilyneisyys ja arvon määrittely
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korostuu Rewellin ja Petäjän työssä.
Vaikka rakennukset rakennettiin vielä 

paikalla valaen ja tiilistä muuraten, kiin-
nostus rationalisointiin näkyy asuntojen 
pohjakaavioissa ja rakennusosien ratkai-
suissa. 1950-luvun hyvälle asuntoarkki-
tehtuurille tyypillisiä piirteitä ovat vahva 
materiaalin tuntu sekä tietoinen materiaa-
lien ja rakenteiden käyttö. Maunulalainen 
estetiikka on vähäeleistä. Tiilen vaaka- ja 
pystysauman värin vaihtelu luo  asumisen 
arkeen eloisuutta. 

Monet Maunulan taloista ovat rapat-
tuja ja vaaleita. Kuitenkin punatiili antaa 
alueelle vahvan leimansa. Tämä mielikuva 
kiinnittyy nimenomaan Maunulan Kan-
sanasuntojen suureen kokonaisuuteen. 
Punatiilinen "kaupunginosa" kohosi hä-

täasutuksena rakennetun Puu-Maunulan 
kylkeen ja paikalle. 

Ympäristön ominaispiirteet ja  maisema-
arkkitehtoniset arvot

Kohde voi olla asemakaavahistoriallisesti 
mielenkiintoinen, sillä voi olla aikakau-
delleen tyypillistä puutarhataiteellista, 
maisemallis-esteettistä tai hortikulttuu-
rista arvoa. Parhaat Maunulan eteläosan 
kohteista täyttävät useita kriteereitä. 

Ympäristön historiallisiin arvoihin on 
luettu ajalleen tyypilliseen asemakaavoi-
tukseen liittyvät ympäristön arvot kuten 
rakentamisen harmoninen ja orgaaninen 
suhde maisemaan, maiseman korostami-
nen rakentamisen avulla,  maiseman ja 

rakennusten lomittuminen sekä näkymät 
alueen sisällä, sieltä ulos ja aiemmin myös 
ulkoapäin alueelle. Asemakaavan arvoja 
ovat myös harmoninen, pienimittakaavai-
nen katutila ja katujen orgaaninen suhde 
maastoon muutamine kohokohtineen. 
Puistot korostavat toisaalta maiseman 
rakennetta ja toisaalta sijoittuvat toimin-
nallisesti keskeisille paikoille julkisten 
rakennusten kuten koulujen ja lastentalon 
lähistölle.  Pihatilat ovat olleet luonteel-
taan avoimia ja tilasta toiseen soljuvia. 
Niitä ovat jäsentäneet luonnonmuodot ja 
rakennusvolyymit.

Puutarhataiteellinen arvo on parhaiten 
osoitettavissa niissä kohteissa, joista on 
löytynyt tuon ajan merkittävän suunnit-
telijan laatima pihasuunnitelma. Näiden 

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.Rivitalojen tiilikatot komeine savupiippuineen ovat osa Sahanmäen maisemaa.
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lisäksi joillakin pihoilla näkyy ammattilai-
sen kädenjälki, vaikka alkuperäistä suunni-
telmaa ei olekaan löytynyt. Ammattilaisen 
käyttäminen pihasuunnittelijana oli ajalle 
tyypillistä.

Maisemallinen arvo voi olla merkittävä 
esim. luonnonmukaisessa kokonaisuu-
dessa, jota on muokattu vain vähän. 
Koulujen avoimet pihat ja niiden vieressä 
olevat metsiköt muodostavat näkyviä, 
maisemallisia arvoja.

Monilla pihoilla on selkeää puutar-
hakulttuurista arvoa. Pihojen lajisto il-
mentää 1950-luvulla yleisesti käytettyä 
kasvillisuutta ja niitä on näihin päiviin asti 
hoidettu hyvin. Ne ovat vuosikymmenien 
aikana kasvaneet reheviksi, mutta väljän 
sommittelun ansiosta pysyneet edelleen 

valoisina ja tilallisesti soljuvina. Pihoilla 
on jonkin verran myös dendrologisia 
harvinaisuuksia.

Historialliset arvot 

Maunulan palvelurakenne on köyhtynyt. 
Useista kaupoista ja liiketiloista on tehty 
työhuoneita. Kun asumisväljyyttä on 
haluttu lisätä, rivitalojen autotallit on 
rakennettu asuinhuoneiksi.  

Rakennuksen arkkitehtuurin pionee-
riarvo tai ajalleen tyypillinen ratkaisu on 
ymmärretty historialliseksi arvoksi. Tästä 
näkökulmasta rationaalinen ja tiukasti 
mitoitettu jälleenrakennuskauden asun-
topohja tai rakennustyyppien (lamelli-, 
piste- ja rivitalo) yhdistäminen edustavat 

historiallisia arvoja. Rakennustekninen 
innovatiivisuus ja materiaalikokeilut ovat 
myös tärkeitä historiallisia arvoja. 

Maunulan asuntoaluekokonaisuus, 
metsälähiö, on aikansa kansainvälisten-
kin kaupunkisuunnitteluperiaatteiden ja 
suomalaisen tilanteen, sodanjälkeisen 
asuntopulan ja niukkuuden, risteytys. Esi-
merkiksi lähiöajatteluun kuului oleellisesti 
yksityisautoilu. Suomalaisessa tilanteessa 
liikkuminen tapahtui kuitenkin pääasiassa 
julkisilla liikennevälineillä ja polkupyörillä 
eikä auton rooli korostunut. Rivitaloissa 
autopaikka on ollut osa kokonaissommi-
telmaa alusta alkaen.

 Tunnetut suunnittelijanimet on myös 
tuotu esiin historiallisena arvona. Tunnet-
tujen arkkitehtien osalta rakennuskohdetta 

Kuva: M
arianna H

eikinheim
o 2005.

Rivitalon etupihalle oli alunperinkin varattu pysäköintipaikka autolle.
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voidaan arvioida myös yhtenä uran kiinto-
pisteenä. Myös tutkimuskirjallisuutta on 
tällöin saatavilla.

Säilyneisyys
Arkkitehtuurin ja ympäristön säilyneisyyt-
tä on arvioitu käyttämällä pisteytystä alla 
selostetulla tavalla. Pisteytys on esitetty 
kunkin kohteen kohdalla luvussa osa-
alueet. Säilyneisyyden arviointi perustuu 
kenttätyöhön ja nykytilanteen valokuvado-
kumentointiin sekä vertailuun.  Havaintoja 
on rinnastettu arkistovalokuviin ja Helsin-
gin kaupungin rakennusvalvontaviraston 
arkistopiirustuksiin. Lisäksi työryhmällä on 
ollut käytössään puutarhasuunnitelmia ja 
muuta arkistomateriaalia.

Arkkitehtuurin säilyneisyys

Yleisesti ottaen arkkitehtuuri on hyvin 
säilynyttä. Rakennuksia ei juuri ole purettu 
tai rakennettu lisää 1950-luvun jälkeen 
eli rakennusryhmät ovat säilyneet ehji-
nä. Rakennusten julkisivut, materiaalit, 
rakenteet ja rakennusosat ovat hyvin 
säilyneitä. Joissakin kohteissa ikkunat 
tai ovet on vaihdettu. Alueelle on toteu-
tettu vain muutama jälkiasennushissi. 
Useiden asuintalojen julkisivujen mate-
riaaleja, rakennusosia ja rakenteita on 
tarpettomasti muutettu teknisten korja-
uksien yhteydessä. Monia rakennusosia 
on tarpeettomasti korvattu uusilla, miltei 
samannäköisillä.  Kun rakennuksen alku-
peräinen osa katoaa, katoaa myös siihen 
sidottu muisti ja tunnelma.  Arkkitehtuu-
rin ominaispiirteiden tunnistaminen ja 
alkuperäisinä säilyneiden rakennusosien 
vaaliminen ja kunnostaminen korjaamalla 
on haaste korjaushankkeita hallinnoiville 
isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Ensisijaisena 
korjaustapana tulisi olla vanhojen raken-
nusosien korjaus.

2 pistettä

Kohde on arkkitehtuuriltaan hyvin säily-
nyt. Mahdolliset myöhemmät muutokset 
tukevat kohteen luonnetta. 

1 piste

Rakennusta, rakennusryhmää tai koko-
naissommitelmaa on muutettu. Muutok-
sista huolimatta kohteen alkuperäinen 
luonne on pääosin jäljellä.

0 pistettä

Arkkitehtuurin luonne on muttunut pe-
ruuttamattomalla tavalla. Korjaustavat 
ovat rakennuksen arkkitehtuurin luonteelle  
vieraita. Alueelle luonteeltaan vieraat koh-
teet ja vähämerkityksiset kohteet on myös 
arvioitu säilyneisyydeltään vähäisiksi. 

Ympäristön säilyneisyys

Maunulan aluekokonaisuus on suhteel-
lisen hyvin säilynyt. Merkittävin muutos 
on ympäröivien entisten peltojen um-
peenkasvu, jolloin Maunulan asema lähi-
ympäristön maisemassa on vähentynyt.  
Vanhan ilmakuvan todistama piha- ja puis-
tometsien väljä ilme on umpeenkasvun 
myötä muuttunut tiiviimmäksi. 

Pihat ovat yleisesti ottaen suhteellisen 
hyvin säilyneitä. Niiden 50-lukulainen, 
yksinkertainen olemus välttämättömine 
toimintoineen ja harkittuine istutuksineen 
on säilynyt ja nähtävissä nykypäivänä 
rehevän puutarhamaisina, väljinä  ja rau-
hallista tunnelmaa luovina pihoina. Osaan 
pihoista on tehty laajojakin muutoksia 
rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. 
Niihin on lisätty erilaisia toimintoja, kuten 
pysäköintiä ja huoltoa. Pihoja on jaettu 
rajauksin erillisiin osiin ja niille on lisätty 
korkeita paviljonkimaisia katoksia, raken-
teita, aitoja, pergoloita ym., jolloin niiden 

alkuperäinen luonne on muuttunut ja pi-
hatilan soljuva jatkuvuus on katkennut.

Ongelmia ovat kirjavat ja toimintaansa 
nähden ylikorostetut jätesuojat, näkymien 
ja tilan katkaiseminen huoltorakennuksilla, 
paviljongeilla tai aidoilla, pysäköintialu-
eiden harkitsematon sijoittaminen tai 
laajentaminen ja alueen luonteeseen sopi-
mattomien materiaalien tai kasvillisuuden 
käyttäminen ja lisäksi ulkoalueiden hoidon 
laiminlyöminen. 
 Vaikka piha olisi muuttunut, alkuperäi-
nen tilanne voidaan palauttaa jos suunni-
telma on luettavissa maastosta tai se on 
olemassa dokumenttina.

2 pistettä

Ympäristön osalta hyvin säilyneessä 
kohteessa rakennusryhmän ja pihan 
muodostama kokonaisuus on säilyttänyt 
luonteensa ja tunnistettavuutensa, koh-
teesta löytyy asiantuntijan tekemä suun-
nitelma, sen suunnitteluhistoria tunnetaan 
ja alkuperäinen luonne on palautettavis-
sa. Tilallinen sommitelma, istutukset, 
huoltorakennukset ja pihakalusteet ovat 
alkuperäisiä tai alkuperäisen tilanteen 
kaltaisia tai sellaiseksi palautettavissa. 
Kohde on säilyttänyt kaupunkikuvallisen 
luonteensa. 

1 piste

Alkuperäinen suunnitelma on löytynyt tai 
mahdollisesti olemassa, mutta sen piirteet 
ovat muutosten myötä hämärtyneet. Omi-
naispiirteet ovat kuitenkin vielä tunnistet-
tavissa ja tarvittaessa palautettavissa. 

0 pistettä

Piha on täysin muuttunut. Ominaispiirteet 
eivät hahmotu. 



22

Ilmakuva 1961. Kuvalähde MML.



23



Rakennetut osa-alueet 



Rivitalorintama

Rivitalorintama sijoittuu Koivikkotien 
länsipuolelle Haavikkotien ja Metsäpu-
rontien väliselle osuudelle. Se muodos-
taa välittävän vyöhykkeen puiston ja 
kerrostaloalueen väliin. Maasto on melko 
tasaista. Rakennukset ovat pääosin 1–2-
kerroksisia. 

Maunulan kansanasunnot

Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnit-
telemat asuinrakennukset ja saunabaari 
muodostavat tyylillisesti ehjän ja identti-
teetiltään voimakkaan osa-alueen. Raken-
nuksia ja ympäristöä on muutettu rajulla 
tavalla 2000-luvulla.

Sahanmäki

Sahanmäen alue on Maunulan toinen ark-
kitehtuuriltaan yhtenäinen suuri kokonai-
suus. Hilding Ekelundin suunnittelemassa 
kohteessa lamelli-, piste- ja rivitaloja on 
yhdistetty maisemalliseksi kokonaisuu-
deksi. Alueen itälaidalle sijoittuva kohde 
näkyy kauas.

Koulut

Maunulan kaksi koulua ovat yhä toimin-
nassa ja edustavat lähiöideologian ydintä: 
kyse oli myös palveluiden tuomisesta 
ihmisten luokse.

Pihakorttelit

Tässä työssä pihakortteleiksi on nimitetty 
korttelialuetta, jolle on tyypillistä taloryh-
mät ja niiden välissä soljuvat puistopihat. 
Luonnonmuodot ovat selvästi havaittavia. 
Kokonaisuudet ovat osin moderneja lamel-
leja vapaasti maastossa ja osin pidempien 
tai kaarevien volyymien sisäänsä sulkemia 
pihatiloja.

Myymäläkatu

Palvelut oli alunperin keskitetty luonteel-
taan urbaanille kadunpätkälle. Talojen 
alakerrassa on liiketiloja ja ylemmissä 
kerroksissa asutaan.
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Rivitalorintama
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kohteet 1–8

Rivitalokohteet muodostavat läntisen 
ja eteläisen rajauksen Maunulan ker-
rostaloalueen ja Keskuspuiston väliin. 
Rivitalojen mittakaava on pieni. Eteläiset 
kohteet 6-8 sijoittuvat kadun kaarteeseen 
muodostaen oman ryhmän, joille antaa 
leimaa elementtikokeilut ja urbaani kadun 
luonne. Pohjoisempi ketju, kohteet 1-5 
sijaitsevat suoralla katuosuudella. Aluetta 
rakennettaessa tielinjaa muutettiin tällä 
osuudella. Vanha tielinja kulki jokseenkin 
talojen kohdalla. Kohteet 1-3 on sijoitettu 
kadun suuntaisesti. 

Koivikkotien jalkakäytävä kulkee tois-
puoleisesti kadun länsipuolella rivitalojen 
edustalla. Autopaikotus talon eteen ja 
useissa tapauksissa myös autotalliin on 
huomioitu alkuperäisissä suunnitelmissa.

Rakennukset ovat matalia, kadun var-
ressa yksi- tai kaksikerroksisia. Rivitalojen 
huoneistojakoa on korostettu pystyaiheil-
la. Tämä periaate esiintyy myös Rewel-
lin suunnittelemissa asuntolamelleissa. 

1. Koivikkotie 30

2. Koivikkotie 28

3. Koivikkotie 26

4. Koivikkotie 24

5. Koivikkotie 20–22

6. Koivikkotie 16

7. Koivikkotie 14

8. Koivikkotie 12

Koivikkotien eteläosan rivitaloissa huo-
neistojakoa on korostettu porrastamalla 
rakennusvolyymiä. Rivitalokohteissa voi 
tavoittaa yksilöllisiä, hengeltään moder-
neja ratkaisuja. Rakennustaiteellisesti 
korkeatasoisina kohteina nousevat esiin 
etenkin kohteet 4 ja 5. Yleisesti ottaen 
rivitalot ovat hyvin säilyneitä.

Rivitalojen terassoidut yksityispihat 
avautuvat länteen ja etelään, kohti Keskus-
puistoa. Näitä pihoja ei tulisi yksityistää 
rajaamalla niitä aidoin tai muilla tavoin. 
Myös rivitalojen etupuutarhojen jäsente-
lyn ja luonteen muuttaminen on uhka.

Vuonna 1958 vahvistetussa asemakaa-
vassa tontti 4 korttelissa 28287 (Koivikko-
tie 18) oli varattu julkiselle rakennukselle. 
Tontti on edelleen rakentamaton. 
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1.  
Koivikkotie 30

28 237 1
Koivikkotie 30
Matti Haapala, arkkitehti SAFA
1956
Rivitalo, 6 huoneistoa

Arkkitehtuuri
Rakennus on yleishahmoltaan selkeä, jopa 
”jämäkkä”. Se on porttirakennus saavutta-
essa Koivikkotielle pohjoisesta. Rakennus 
on sijoitettu loivaan länsirinteeseen niin, 
että se on 2-kerroksinen kadun puolelle ja 
3-kerroksinen pihalle. Katto on epäsym-
metrinen ja katujulkisivun lyhyt räystäs 
luo modernin vaikutelman. Yhtiössä on 
kuusi asuntoa ja myöhemmin rakennettu 
matalampi autotalliosa pohjoispäädyssä. 
Katujulkisivussa on ilmeikkäät tiilipinnat. 
Punainen tiiliseinä on saumattu vaalealla 
laastilla. Huoneistojakoa on korostettu 

Kuvalähde RakVV.

a
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vaaleasta tiilestä muuratulla pystyaiheella. 
Sen saumaukset ovat punaiset. Raken-
nuksen päädyssä tiilimuurin leveämmät 
vaakasaumat ovat tummanharmaat ja 
lyhyet, kapeammat pystysaumat ovat 
punaiset. Syntyy vaikutelma punaisista 
raidoista. Kadun puolella sijaitsevan pää-
sisäänkäynnin molemmilla puolilla on 
symmetrisesti huone. Ylemmät ikkunat 
ovat matalammat kuin alakerrassa, mikä 
korostaa pientä mittakaavaa. Sisään-
käyntiä kattaa ulokkeellinen, harjakaton 
muotoa mukaileva katos.

Pihat
Ajoluiska nousee kadulta autotalliin ja toi-
nen ajoyhteys on talon pohjoispuolitse pi-
han kautta. Asuntojen etupihat on rajattu 
orapihlaja-aidanteilla. Joillakin etupihoilla 
on pikkupuiksi leikattuja vaahteroita. 
Jalkakäytävän levennyksenä olevat pysä-
köintipaikat on merkitty jo vuoden 1956 
asemapiirrokseen. Autopaikkaratkaisu 
poikkeaa naapurirakennusten järjeste-

lyistä. Oleskelupihat ovat rakennuksen 
länsipuolella. Lähinnä rakennusta, hieman 
muuta pihaa ylempänä on terassi ja alem-
pana pihapuutarha. Asuntoihin kuuluvat 
omat piha-alueet ulottuvat puistoon asti. 
Tontin molemmista päistä on puolijulkinen 
yhteys puistoon. 

Arvon määrittely
Julkisivujen punavalkoinen tiilimuuraus 
vaihtelevine saumoineen ja pystyjakoineen 
on osa Koivikkotielle ominaista 1950-lu-
vun ilmettä. Ajalleen tyypillistä asunto-
rakentamista edustava kohde on hyvin 
säilynyt. Oleskelupiha on aikakaudelleen 
tyypillinen. Alkuperäinen pysäköintitapa 
rikastuttaa kadun tilallista luonnetta. 

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Tiiliseinien saumaus on uusittu alkuperäi-
sen väritysperiaateen mukaisesti. Katto 
on uusittu. Autotallit, joihin alunperin 
ajettiin sisään pihan puolelta, muutettiin 
askartelutiloiksi ja talon pohjoispäätyyn 
rakennettiin autotalli vuonna 1968. Muu-
tos sopii alueen luonteeseen paitsi että 
autotallien ovet on korvattu uusvanhoilla 
ovilla ja ikkunoilla.

a.  Julkisivun pystyjaot ovat osa Koivikkotielle 

 ominaista 1950-luvun ilmettä.

b.  Talon pääty paljastaa epäsymmetrisen katon.

c.  Jokaiseen asuntoon on käynti etupuutarhan läpi.

d.  Alunperin autotallit avautuivat takapihalle. 

 Nyt takapihat ovat puutarhoja.

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva d: M. Heikinheimo 2005.

b c d

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvalähde RakV
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Arkkitehtuuri
Rivitalo sijoittuu kadun suuntaisena loi-
vaan rinteeseen. Kadunvarsi on yksiker-
roksinen. Loiva peltikatto korostaa pientä 
mittakaavaa ja huoneistokohtaiset savupii-
put tuovat sympaattista tunnelmaa. Kadun 
valkoiseksi slammatussa julkisivussa erot-
tuu huoneistojako ja myös sisäänkäyntiä 
on korostettu pystyaiheilla. Pihan puolella 
asuinrakennus on kaksikerroksinen. Pihan 
maantasokerros on sisennetty ja toisen 
kerroksen ikkunat ovat nauhamaiset. 
Talon päädyt on punatiilestä ja pihan 
puolella huoneistojen välinen pystyjako 

2.  
Koivikkotie 28

28 291 3
As Oy Kivikasa
Erik Castrén
1956
Rivitalo 4 huoneistoa

on punainen julkisivun muuten ollessa 
vaalea. Pihajulkisivu on osin lautaverhottu 
ja osin käyttäen Fural-paneelia, joka on il-
meisesti metalliprofiililevy. Pohjoispäädyn 
autotalli on alkuperäinen.

Pihat
Katuvarsi on rajattu matalalla orapihlaja-
aidalla. Asuntojen edustalla on liuske-
kivetty polku, kivituhkainen alue autoa 
varten sekä nurmikkoa ja istutuksia, 
mm. kultasadepensaita. Pysäköintipaikat 
on sijoitettu sisäänkäyntien yhteyteen. 

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

a
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Tontin molemmista päistä johtaa polku 
piha-alueelle.

Länteen avautuvan oleskelupihan puo-
lella rakennuksen terassi on erotettu 
toisista pihoista lauta-aidoilla. 

Arvon määrittely
Rakennus edustaa tyypillistä 1950-luvun 
asuntoarkkitehtuuria. Mittakaavan vaihtelu 
on taidokkaasti tehty ja on Maunulan 
asuintaloille tunnusomainen piirre. Tiili 
perinteisenä ja paikalla muurattuna ra-
kenteena sitoo rakennuksen perinteeseen, 

toisaalta metallipaneeli ja nauhamaiset 
ikkunat uuteen rationaaliseen ajatteluta-
paan. Rakennuksen sovittaminen maas-
toon on onnistunut. Etupihojen kevyt 
rajautuminen katutilaan on aikakaudelle 
tyypillinen arvokas piirre. Oleskelupihat 
ovat alueelle ja aikakaudelle tyypillisiä.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Kadunvarren huoneistojen väliset pysty-
aiheet ovat alun perin olleet punatiilestä. 
Nyt ne on korjauksen yhteydessä slam-
mattu valkoisiksi. Kadunvarren tilanne 
on muilta osin säilynyt alkuperäisen 
kaltaisena. Länteen avautuvat pihat ovat 
muuttuneet luonteeltaan yksityisemmiksi 
rajausten myötä. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Huoneistojen välinen jakoseinä tulee 
palauttaa puhtaaksimuuratuksi pinnaksi 
seuraavan korjauksen yhteydessä.

Kuvat: Monitasoratkaisut ovat tyypillisiä Maunulan 

asuintaloille. Rakennukset on pyritty sovittamaan 

maastomuotoihin. Mittakaavan vaihtelu tuo 

kokonaisuuteen eloisuutta. 

b c

Kuvalähde RakV
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2.  

Koivikkotie 28

Kuvalähde RakV
V.
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Arkkitehtuuri
Kadunvarren kaksikerroksinen tunnelmal-
taan konstailematon julkisivu sitoo yhteen 
joukon 1950-luvun teemoja. Rakennuk-
sen ulkoseinä on toteutettu elementti-
rakenteisena. Saumat ovat näkyvissä. 
Ikkunoissa on tuuletusta varten avautuva 
osa. Etupihalla on sisäänkäynnin vieressä 
lautarakenteinen varasto ja sisäänkäynnin 
kattava katos. Katoksen kulmassa on 
siro pilari. Etupihalla on paikka autolle. 
Huoneistojakoa on korostettu pystyaihein 

3.  
Koivikkotie 26

28 291 2
Koivikkotie 26
O. Leka & K. Arajärvi, 
allekirjoittanut Arajärvi
1956
Rivitalo, huoneistoja 6 varsinaista 
+ 2 autotallin päällä

Koivikkotielle ominaiseen tyyliin. Pohjapiir-
roksesta näkyy, että huoneistojen väliset 
seinät ovat tiiltä. Ne ovat puhtaaksimuu-
rattuja rakennuksen päissä ja alunperin 
myös huoneistojen välisissä pystyaiheissa. 
Rakennus on kaksikerroksinen myös pihan 
puolella eli rakennus ei ole niin ”juureva” 
kuin naapurinsa (kohteet 1 ja 2). Sen suh-
de maastoon on kevyempi.  Rakennus on 
rungoltaan kapea pitkä puikko.

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Pihat
Asuntojen edustalla on kapea alue, missä 
sisäänkäynti ja huomaamattomat auto-
paikat sijaitsevat. Tontin molemmista 
päistä johtaa kulku piha-alueelle. Län-
teen avautuvan oleskelupihan puolella 
rakennuksen edustan terassi on muuta 
pihaa ylempänä. Terassien ympäristö on 
vehreä ja sen alapuolella oleva piha on 
usein avoin. Takaosan yhteispihalla on 
rajan suuntainen polku. Paikalla kasvava 
lunnonpuusto rikastuttaa ympäristöä.

Arvon määrittely
Rakennus on ajalleen tyypillinen ja hy-
vin säilynyt lukuunottamatta valkoiseksi 
slammattuja pystyaiheita katujulkisivussa. 
Kadun puoli on tarkasti jäsennelty siirty-
misenä julkisesta yksityiseen, millä on 
kaupunkikuvallinen arvo. Auton paikka 
on suunniteltu alusta alkaen. Piha on 
todennäköisesti suunniteltu, mutta suun-
nitelmaa ei ole tämän työn yhteydessä 
löydetty.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Kohde on kaikilta osin hyvin säilynyt. 
Alkuperäiseen rakennuslupaan, jossa huo-
neistojen väliset pystyaiheet ovat vaaleita, 
tehtiin muutos 1957 ennen rakennuksen 
valmistumista. Rakennuksen päädyt ja 
pilasterit määrättiin puhtaaksimuuratta-
viksi. Nämä pystyt tiilimuurinpätkät on 
korjauksessa slammattu vaaleiksi.

Suosituksia ja uhkakuvia
Huoneistojen välinen jakoseinä tulee 
palauttaa puhtaaksimuuratuksi pinnaksi 
seuraavan korjauksen yhteydessä. Yh-
teispiha-ajatus tulee säilyttää.

a. Saapuminen taloon jäsentyy tilallisena 

siirtymänä julkisesta yksityiseen. 

Myös autolla on paikkansa talon 

edustalla. Katutila on asutun ja 

aktiivisen tuntuinen. 

b. Takapiha on puutarhamainen.

Kuva a: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva b:  M. Heikinheimo 2005.

b

Kuvalähde RakV
V.

a
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Arkkitehtuuri
Rivitalo edustaa 1950-luvun puolella itse-
luottamuksella suunniteltua rationaalista 
ja raikasta arkkitehtuuria! Kaksikerroksi-
nen rivitalo sijoittuu vinosti tiehen nähden 
muodostaen vinon pihan. Rakennus on 
sekä kadun, että pihan puolelta kaksi-
kerroksinen. Katujulkisivun maantaso-
kerros on vedetty sisään, nostettu ylös 
ja työnnetty ulos. Maantasokerros on 
umpinainen ja sisäänkäyntialuetta ulok-
keena kattava yläkerta on voimakkaan 
vaakasuuntainen, avoin ja vaalea. Kadun- 
ja pihanpuoleiset julkisivut ovat lähes 

4.  
Koivikkotie 24

28 291 1
Koivikkotie 24
Osmo Lappo, arkkitehti SAFA
1956
Rivitalo 5 huoneistoa

identtiset. Huoneistojakoa on korostettu 
puhtaaksimuuratuin ulkonevin pystyseinin. 
Autotalli on rakennuksen volyymin sisällä 
ja pihalla on lisäksi erillinen autopaikka. 
Pihan poikkeuksellisen suuret puiset kippi-
ikkunat, joissa on järeät karmit, ovat säily-
neet alkuperäisinä. Yksityiskohtien mate-
riaalintaju, esimerkkinä pääsisäänkäynnin 
eksoottinen viilupinta, on hienostunutta. 
Keittiö on mitoitettu ruoan valmistusta 
varten ja ruokailutila on erotettu omaksi  
huoneekseen. Toimintojen erottelu eri 
tiloihin on funktionalismia. Porras on puo-
likaaren muotoinen – tässä kohteessa on 

irtauduttu rintamamiestalon estetiikasta 
ja ajatusmaailmasta. Pieniin neliömääriin 
on näin saatu edustavuutta. 

Talon suunnitellut arkkitehti Osmo 
Lappo toimi myöhemmässä vaiheessa 
yleisten rakennusten suunnitelun profes-
sorina TKK:lla 1967-91. 1950-luvun alussa 
Lappo työskenteli Viljo Rewellin toimis-
tossa. Lappo on todennäköisesti saanut 
inspiraatiota Rewellin Tapiolaan 1950-lu-
vun alussa suunnittelemasta  rivitalosta 
Menninkäisentie 8-10, joka on valmistunut 
1954 ja jota kohde muistuttaa.

a
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Pihat
Rakennuksen eteen jää laajahko puoli-
julkisen oloinen piha-alue, jolle komeat 
puut ja alppiruusut antavat luonnet-
ta. Jalkakäytävästä etupiha on erotettu 
matalalla orapihlaja-aidalla. Vedet on 
kerätty avo-ojaan rakennuksen julkisivun 
eteen. Takapiha on terassoitu kahteen ta-
soon. Pohjoispään asunnon ulkoterassilla 
on toteutettu maisema-arkkitehti Olle 
Hellingin suunnittelema 1980-luvulta. 
Suunnitelmassa kiinnitti huomiota tuolle 
ajankohdalle tyypillinen pihalaattojen vino 
asettelu. Autot on pysäköity talon eteen 
pihakäytävälle.

Arvon määrittely
Arkkitehtuurissa on pioneerihenkeä. Sen 
arkkitehtuuri edustaa tietoisia asumisen 
ratkaisuja, asiallisuutta. Etupihan mitta-
kaava on luonteeltaan julkinen ja poikkeaa 
Koivikkotien naapurustosta rikastuttaen 
sitä. Vino sijoittuminen katuun nähden 
on herkkä tien kaarteessa. Rakennus 
on sijoitettu vanhan tien linjaan eli sen 
rungon suunta kantaa muistumaa men-
neestä. 1980-luvun pihasuunnitelma lisää 
kohteen arvoa. Kohteen säilyneisyysaste 
on korkea.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Autotallit on otettu asuinkäyttöön. Piha 
on hyvin säilynyt ja sillä on kadun puolella 
julkisen alueen luonne. Arkkitehtuuri on 
säilyttänyt luonteensa.

Kuvat: Koivikkotie 24 on arkkitehtoniselta 

otteeltaan raikas. Siinä on  voimakasta 

pyrkimystä rationaalisuuteen 1950-luvun 

kontekstissa. Rakennuksen sijoittaminen 

vanhan tien linjaan on oivaltavaa ja 

historiatietoista arkkitehtuuria.

b c

Kuvalähde RakVV.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a,b: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva c: M. Heikinheimo 2005.

Suosituksia ja uhkakuvia
Rakennuksessa on paljon hienoja yksityis-
kohtia, joiden säilyminen tulee varmistaa 
korjaustöissä. Eräänä esimerkkinä voi 
mainita vahvat puiset kippi-ikkunat  pihan 
puolella. 
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Arkkitehtuuri
Pohjoisempi rivitalo on kaksikerroksinen 
suora volyymi, jonka eteläpäässä on au-
totalli ja entinen lämpökeskus. Julkisivu 
on vaalea ja sileäksi rapattu, yleisvaiku-
telma on selkeä ja levollinen. Kadunvar-
ren maantasokerros on sisäänvedetty 
ja toinen kerros on ulokkeellinen. Huo-
neistojakoa ei ole korostettu pystyaihein. 
Toisen kerroksen tummat ikkunat on puu-
paneeleiden avulla sidottu nauhamaisiksi 
yksiköiksi. Arkkitehtuuri on lineaarista ja 
selkeää. Jokaisella huoneistolla on oma 
autotalli maantasokerroksessa. Rakennus 
muodostaa päätteen Vesakkotielle. 

5.  
Koivikkotie 20-22

28 277 1
Koivikkotie 20-22
Toivo Korhonen, arkkitehti SAFA
1956
Kohteessa kaksi rivitalorakennusta: 
A, 16 huoneistoa ja B, 8 huoneistoa

a

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.

Kuvat e,f: M. Heikinheimo 2005.

a. Värivyöhykkeet rytmittävät julkisivua.

b. Eteläinen rakennus pihan puolelta.

c.  Pohjoinen rakennus kadulta nähtynä.

d. Huoltorakennus. 

e. Pohjoisen rakennuksen pääty. 

f. Paul Olssonin pihasuunnitelma 

on toteutettu kahteen pihaan. Kuvan 

sommitelma on hyvin säilynyt.
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Eteläisen rakennuksen rapattu julkisivu-
pinta on maalattu valkoisiksi ja keltaisiksi 
vyöhykkeiksi. Julkisivua rytmittävät lisäksi 
pareittain järjestettyjen sisäänkäyntien 
väliset ruskeat betoniseinäkkeet. Sisään-
käynti kadun puolelta puolitoistakerrok-
siseen rivitaloon tapahtuu välikerroksen 
kautta. Pihan puolella on kaksi päällek-
käistä kerrosta. Rakennuksen päädyt on 
lisälämmöneristetty. Rakennukset ovat 
keskenään eri luonteiset.

Pitkäaikainen asukas Aarne Jänterä 
(22 E) on kirjoittanut taloyhtiön vaiheista 
seikkaperäisen historiikin. 

Pihat
Pohjoisemman rakennuksen takapiha 
sijoittuu tasamaalle, oleskelupihaa ja ala-
pihaa ei ole erotettu pengerryksillä, minkä 
johdosta ne ovat luonteeltaan yksityisiä ja 
tilallisesti suljetumpia kuin rinnepihoilla. 
Asukkaiden omat pihat ovat syviä. Niissä 
toistuu tilasarjana rakennuksen läheinen 
terassipiha, sen takana pihanurmi ja vii-
meisenä ”alapiha”. Omilta pihoilta johtaa 

polku puiston käytävälle. Puutarha-arkki-
tehti Paul Olsson on laatinut vuonna 1958  
pihasuunnitelman kahteen pohjoisemman 
talon asuntoon. 

Eteläisemmässä rakennuksessa on 
syvä puistomainen etupiha, jolla on myös 
pysäköintiä. Etupihalla kasvaa koivuja ja 
runsaasti myös vaahteroita sekä raken-
nusten lähellä koristepensaita ja peren-
noja. Rakennuksen eteläpäässä länsipihan 
puolella kasvaa suuri tammi. Rakennusten 
välissä ja eteläisemmän pihan takaosassa 
on taloyhtiön yhteisaluetta.

Katu rakennusten edessä on taloja ja 
pihaa ylempänä. Pintavedet on johdettu 
matalissa painanteissa ja betonikana-
vassa tontin päätyjen ojiin ja edelleen 
puroon.

Arvon määrittely
Eteläisen rakennuksen asuntopohja 
kolmessa tasossa ilmentää pyrkimystä 
luoda monimuotoista tilaa asunnon si-
sällä. Arkkitehti Toivo Korhonen sai tällä 
työllään Arava-palkinnon vuonna 1956 

kaksikerroksisten talojen sarjassa. Se on 
ajalleen tyypillistä asuntoarkkitehtuuria ja 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen.

Eteläisen talon kadunpuoleisen pihan 
vinous ja hienovarainen rajautuminen ka-
tuun luo ajalle tyypillisen väljän tilavaiku-
telman. Pysäköintialueet ovat alkuperäisiä  
ja ne on sovitettu hyvin kokonaisuuteen. 
Kohteen arvoa lisäävät kaksi toteutettua 
Olssonin  pihasuunnitelmaa.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2
Yksi autotalleista on rakennusluvan turvin 
muutettu vastaanottotilaksi, muiden au-
totallien käytöstä ei ole tietoa. Uudistettu 
jätehuoltoalue on sekava. Kohde on hyvin 
säilynyt.

Suosituksia ja uhkakuvia
Rakennuksen arkkitehtuuria ja alkupe-
räisosien säilymistä tulisi vaalia erityisen 
huolellisesti.

b c d 

e f
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5.  

Koivikkotie 20-22

rivitalo A

rivitalo B

Kuvalähde RakV
V.
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6.  
Koivikkotie 16

28 287 3
As Oy Koivikkotie 16
Valtteri Teerikangas
1957
rivitalo, 8 huoneistoa, 2/3 kerrosta

Arkkitehtuuri
Rakennuksen volyymi polveilee neljässä 
kahden huoneiston osassa. Osien väliset 
puhtaaksimuuratut tiiliseinät näkyvät sekä 
kadun että pihan julkisivuissa ulkonevina 
pystyaiheina. Tiilen sävy on tumma ja 
sauma tummanruskea. Myös pääsisään-
käyntiä on korostettu puhtaaksimuuratulla 
portiikilla ja juhlallisilla liuskekiviverhotuilla 
portailla. Tiili erottuu vaaleasta roiskerap-
pauspinnasta. Puuikkunat ovat alkuperäi-

siä ja hyvin säilyneitä. Ikkunankehät on 
maalattu ruskeiksi ja puitteet valkoiseksi. 
Uritettu betonisokkeli on siniharmaa.

Kadunpuoli on kaksi- ja pihanpuoli kol-
mikerroksinen. Pihan puolella ylimmässä 
kerroksessa on pareittain ryhmitetyt ulko-
nevat parvekkeet. Toisessa kerroksessa 
on laaja vaakasuuntainen, koko asunnon 
olohuoneen levyinen ikkuna. 

 Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Syyshortensioiden kukoistusta Koivikkotiellä.
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Pihat
Etupiha on kapeahko, nurmipintainen 
alue, jolla kasvaa runsaasti kevätsipuleita 
ja syyshortensioita. Ne antavat kadulle ja 
paikalle omaleimaisen ilmeen. Pysäköin-
tipaikat ovat katuvarressa. Vuonna 1977 
pysäköintiä on sijoitettu tontin sivuille ja 
pihan puolelle. Piha on ”kerrostalomai-
sempi” kuin etelänpuoleisilla naapureilla. 
Oleskelupihat rajautuvat puiston metsäi-
seen mäkeen.

Arvon määrittely
Rakennuksella on urbaani ja tasapainoi-
nen mutta  hieman vanhahtava arkkiteh-
toninen luonne. Rakennuksen jaksottelu 
punatiilisin väliseinin liittää sen osaksi 
Koivikkotielle tyypillisiä arkkitehtonisia 
teemoja. Rakennus on materiaalisesti 
säilynyt hyvin. 

Katuvarren istutukset antavat paikalle 
omaleimaisen ilmeen ja ovat siksi merkit-
täviä myös katutilan kannalta.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

6.  

Koivikkotie 16

Kuvalähde RakV
V.

Kuvat: Sami Heikinheimo 2005.

Kuvalähde RakV
V.
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7.  
Koivikkotie 14

28 287 2
Koivikkotie 14
Suunnittelija Rudolf Lanste 
(nimi arkistopiirustuksessa epäselvä)
1956

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Kuvalähde RakVV.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Kuvalähde RakV
V.
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Arkkitehtuuri
Rungoltaan poimuileva rivitalo sijoittuu 
Koivikkotien kaarteeseen. Julkisivu on 
tehty betonilaatoista ja rakenteen saumat 
ovat selvästi näkyvissä. Julkisivun ele-
mentit edustavat varhaista 1950-luvulle 
tyypillistä elementtikokeilua.  Kokeiluja 
tekivät 1950-luvulla lähinnä urakoitsi-
jat. Elementtien pinnat ovat rapattuja, 
vaakaharjattuja ja vaaleita. Ikkunat ovat 
alkuperäiset, valkoiseksi maalatut puuik-
kunat. Pääsisäänkäyntien porraskivet on 
rakennettu tiilestä. Peltikatto on matala. 
Rakennus on kadulle kaksi- ja pihalle kol-
mikerroksinen. Asunnot ovat kolmessa ta-
sossa ja asuntopohjat ovat ahtaanoloisia. 
Pihan puolella ylimmässä kerroksessa on 
ranskalaiset parvekkeet. Tämän rakennus 
edustaa tyypiltään rivitalon ja pienkerros-
talon risteytystä. 

Pihat
Etupihat on rajattu rakennusta vasten koh-
tisuorilla pensasaidanteilla. Niiden välissä 
on liuskekivin kivettyjä autopaikkoja ja 
sisääntulokäytävä. Rivitalo on osa Koivik-
kotien eteläpään kaarten rakennusryhmää. 
Etupihat ovat luonteeltaan avoimia ja ne 
muodostavat vehreää katutilaa.
Oleskelupihoilla on terassimainen osa ja 
jyrkähkö nurmiluiska, jonka alapuolinen 
osa on yhteispihaa. Omat piha on rajattu 
sitä vasten istutuksin tai kevein aidoin. 
Yhteispihan eteläpäästä jatkuu kaunis 
laattakivipolku puistoon.

Arvon määrittely
Talon rakenne on edistyksellinen ja sen 
julkisivu ilmentää elementtirakennetta 
selkeästi. Asuntopohjat ovat ahtaita. 
Talon arkkitehtuuri on arkista. Rakennus 
on materiaaleiltaan ja rakennusosiltaan 
hyvin säilynyt.

Koivikkotien kaaressa oleva näkyvä 
piha on 50-luvulle tyypillistä, väljästi ka-

tuun rajautuvaa, ajan indikaattorikasvein 
istutettua pihatilaa. Myös oleskelupihat 
ovat ajalle ja alueelle tyypillisiä. Etupihat 
ovat arvokas Koivikkotien varren osa.Pi-
hasuunnitelma on todennäköisesti tehty, 
vaikka sitä ei ole tämän työn yhteydessä 
löydetty.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Rakennus on erittäin hyvin säilynyt.

Suosituksia ja uhkakuvia
Julkisivua pitää korjata niin, että element-
tirakenne näkyy ja nostalgiset piirteet, ku-
ten tiiliporras ja liuskekiveykset, säilyvät. 
Etupihan aidanteiden korkeus tulee säi-
lyttää niin matalana, että tila ei muutu 
suljetun tuntuiseksi. 

7.  

Koivikkotie 14

Kuvat: Sami Heikinheimo 2005.
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Arkkitehtuuri
Auran muotoinen vaalea rivitaloranka 
polveilee muodostaen miellyttävää katu-
tilaa. Yksiköiden kaksi sisäänkäyntiä ovat 
nopan eri reunoilla; rakennusmassojen 
porrastus luo sisäänkäynteihin yksityi-
syyttä. Rivistön keskellä, auran taitteessa 
on matalampi entinen lämpökeskus. Sen 
puhtaaksimuurattu savupiippu on näyttä-
västi esillä, erityisesti takapihan suunnalta 
katsottuna. 

Rakennuksen julkisivussa erottuu ele-
menttirakenne saumoineen. Pystysuun-
taisen elementin koko on noin 1400 x 

8.  
Koivikkotie 12

28 287 1
Koivikkotie 12
Rudolf Lanste
1955
Rivitalo, 17 huoneistoa

900 x 150 mm. Pinta on rapattu, vaaka-
harjattu ja vaalea. Elementtistruktuuri ei 
ole konemaisen täsmällinen ja sen pinta 
on likaantunut. Tämän työn yhteydessä 
suoritetun silmämääräisen tarkastelun 
perusteella on arvioitavissa, että betoni-
rakenteessa saattaa esiintyä vakaviakin 
vaurioita. Köynnöksillä on peitetty hieman 
töhryisen näköistä julkisivua. 

Rakennus on kadun puolella kaksi-
kerroksinen. Matala peltinen harjakatto 
on punainen. Räystäät on uusittu. Puu-
ikkunat, joissa ei ole välipuitteita, ovat 
alkuperäiset ja valkoiset. Sisäänkäynnin 

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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ovet ovat lakattua puuta, samoin oviau-
kon kehys. Julkisivussa esiintyy teräksisiä 
tuuletusputkia, halkaisijalta n. 30 mm. 
Betonisokkeli on maalattu tumman rus-
keaksi. 

Rakennuksen yleisilme on läpikäyvästä 
julkisivumaalista johtuen valoisa. Rivitalo 
kasvaa takapihan puolella kolmikerrok-
siseksi. Ylimmässä kerroksessa on ranska-
lainen parveke. Pihan ikkunoissa on myös 
näyttäviä kolmiosaisia vaakaikkunoita. 

Tämä, samoin kuin kohde 7 on Rudolf 
Lansteen suunnittelema.

Pihat
Rakennuksen poimuilu antaa katutilalle 
miellyttävän ilmeen. Rakennuksen etu-
pihat viettävät jyrkähkösti kadulle päin ja 
niillä on runsaasti rehevää kasvillisuutta, 
mm. runsaasti lumimarjapensaita, villivii-
niä ja jättitatarta. Etupihalla on kulkureitin 
ohella asunnon autopaikka, usein liuske-
kivillä pyörien alta kivetty.

Oleskelupihoihin kuuluu kapea palsta, 
jonka ylin osa on korkeammalla. Terassi-
piha on rajattu matalin muurein ja siltä 
johtaa portaat alemmalle pihatasanteelle 
ja polku pihan yhteisalueelle, jolla on 
huolto- ja leikkialueita. 
Rakennusvaiheessa paikalle jätettyä luon-
nonpuustoa on yhä jäljellä ja se lomittuu 
luontevasti runsaisiin istutuksiin.

Arvon määrittely
Rakennuksen edistyksellinen element-
tirakenne näkyy sen julkisivussa. Ra-
kennustaiteen museon arkistossa on 
kohteen asemapiirros. Etupihat muodos-
tavat arvokkaan osan Koivikkotien varren 
kokonaisuudesta. Pihasuunnitelma on 
todennäköisesti tehty, vaikka sitä ei ole 
tämän työn yhteydessä löydetty.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Rakennus ja pihat ovat hyvin säilyneitä. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Julkisivujen rakennustekninen kunto on 
tutkittava. Julkisivua pitää korjata niin, 
että elementtirakenne näkyy. 

Kuvalähde RakV
V.

Kuvat Sam
i H

eikinheim
o 2005.
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Maunulan kansanasunnot II
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kohteet 9, 10, 11 ja 17

9. Koivikkotie 37-45, Metsäpurontie 27-31

28 236 1
laadittu 1949, hyväksytty 1950
Viljo Rewell, Keijo Petäjä, 
arkkitehdit SAFA

10. Vesakkotie 2,4,6

28 276 1
Vesakkotie 2, 4, 6
Viljo Rewell, arkkitehti SAFA
Suunnittelu alkanut 1950, jatkui –51. 
Leimattu 29.5.1951.
Kohde käsittää 3 asuinrakennusta 
G1 Vesakkotie 2, G2 Vesakkotie 4 ja 
H Vesakkotie 6.

11. Vesakkotie 8, Saunabaari

28 276 2
Männikkötie 12 
Saunarakennus
Viljo Rewell
1951 alkaen

17. Metsäpurontie 26-30,  
Metsäpuronkuja 11-13

28 270 1
Maunulan kansanasunnot Oy
Metsäpuronkuja 11-13, 
Metsäpurontie 26-30.
Viljo Rewell, Keijo Petäjä
1950
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Arkkitehtuuri
Arkkitehtien Viljo Rewell ja Keijo Petäjä 
Maunulan Kansanasunnot II -kiinteis-
töyhtiölle suunnittelemat 12 lamellitaloa, 
päiväkoti, huoltorakennus ja ”saunabaari” 
ovat Maunulan kaupunginosan arkki-
tehtonista luonnetta määrittävä, suurin 
alueellinen kokonaisuus. Rakennukset 
suunniteltiin ja toteutettiin 1949–53. 
Vuokrahuoneistoja valmistui yhteensä 
252 kpl. Ensin valmistui kuusi asuintaloa 
ja lämpokeskus, vuonna 1950 edelleen 
kolme asuinrakennusta ja lastentarha. 
Vuonna 1951 aloitettiin sauna-pesulan ja 
kolmen asuintalon rakennustyöt. 

Kolmikerroksiset asuintalot sijoittuvat 
loivaan länteen viettävään puistomaiseen 
rinteeseen, vapaasti suhteessa katulinjaan. 
Koivikko- ja Vesakkotiellä asuintalot sijait-
sevat vinosti katuun nähden. Rakennusten 
väliin jää avoin tila, joka tarjoaa näkymiä 
puistoon ja korttelin läpi. Metsäpurontien 
asuitalot ovat katulinjan suuntaisia ja 
kadun tunnelma on kaupunkimaisempi. 
Alakerrassa on myös liiketiloja. Kortteli-
rakenne edustaa modernismin oppeja. 

Asunnot tuli suunnata aurinkoon. Jokaisel-
la asukkaalla piti olla mahdollisuus nauttia 
vihernäkymistä. Asuintalot kietoutuvat 
punatiiliseen vaippaan kolmelta sivultaan 
ja aukeavat vaaleampina suoraan lounaa-
seen kohti aurinkoa. 

Räystäätön satulakatto luo vaikutelman 
tasakatosta rakennuksen pitkällä sivulla. 
Pääty piirtää harjan arkaaisen muodon. 
Kolmiopääty kuuluu klassisen arkkitehtuu-
rin kuvastoon. Sisäänkäyntien ulokkeelli-
set betonikatot on myös valettu harjan 
muotoon. Uloke on toteutettu uudella 
rakennustekniikalla funktionalismin oppi-
en mukaisesti, mutta sen kolmiomainen 
muoto viittaa klassisen arkkitehtuurin jat-
kumoon. Katoksen muoto viittaa myös pe-
rinteisten puurakennusten kattomuotoihin 
– se on muisto maalta. Asuinrakennusten 
mittasuhteet ovat sopusuhtaisia. Vaikka 
Maunulan kansanasuntojen julkisivuissa 
on johdonmukaisesti käytetty vain muu-
tamia materiaaleja ja niiden muotokieli on 
niukkaa, on niiden arkkitehtuuri kuitenkin 
rikasta ja nyanssoitua. 

Kerrostalojen parvekkeet on suunnattu 

lounaaseen tai länteen. Sisäänvedettyjen 
parvekelinjojen edessä on betoniset vaihte-
levasti rei´itetyt kaiteet. Osassa parvekkeita 
on pyöreiden reikien ryhmä, osassa on 
ristikkomaiset kaiteet. Kaiteen rakenne 
jatkuu yhtenäisenä nauhana julkisivun 
pinnassa pystyaiheiden välisen moduli-
jakson. Koivikkotie 41:n pääpiirustuksen 
mukaan parvekkeen kaiteessa on erikoinen 
sorastus ja kuvaan on piirretty pilkkuja 
betonirakenteeseen. Ohjeen voi tulkita 
niin, että betonin runkoaineen oli tarkoitus 
näkyä materiaalin pinnassa. Arkkitehti 
pyrki ilmeisesti karheaan vaikutelmaan ja 
voimakkaaseen materiaalintuntuun.

Viimeiseksi valmistuneessa Vesakkotie 
2–6:n lamellitaloissa on käytetty betonilaat-
tojen vyöhykkeitä rytmittämässä itäistä, 
pitkää tiilijulkisivua. Nauhamaiset ikkunat 
rytmittävät betonista julkisivupintaa. Näi-
den viimeiseksi valmistuneiden talojen ilme 
on rationaalisempi kuin naapureidensa.

Rakennusmateriaaleja on käytetty koko 
alueella yhtenäisesti ja rakenteellisuutta 
korostaen. Rakennukset ovat sekarunkoi-
sia. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua 

Kuvalähde HKM.
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tiiltä. Muurauksen pystysuuntainen sauma 
on punertavaa laastia ja vaakasuuntainen 
varjosauma on puolestaan vaaleankeltai-
nen. Muuraus korostaa lineaarisuutta. Tii-
limuuri on myös perinteinen ja tuttuuden 
tunnetta viestivä materiaali. Tässä koh-
teessa perinteinen rakenne on käsitelty 
modernilla tavalla. Näiden kerrostalojen 
julkisivuratkaisu on heijastunut Koivikko-
tien rivitalorintamaan, missä myös esiintyy 
pystyaiheet. Alimman kerroksen aukotuk-
sissa ja porrashuoneissa on käytetty lasi-
tiiltä. Katot olivat alunperin sementtitiilestä 
ja piiput katolla punatiiliset.

Metsäpurontien varressa sijaitsevien 
talojen alakerrassa oli alunperin liiketilo-
ja. Saunabaari poikkeaa alueen muista 
rakennuksista siinä, että se suunniteltiin 
kokonaan liiketilaksi. Alkuaikoina kaikissa 
Maunulan asunnoissa ei ollut kylpemis-
mahdollisuutta ja sauna oli ahkerassa 
käytössä.

Tämän työn pääasiallisena arkistoläh-
teenä piirustusten osalta on ollut Helsingin 
rakennusvalvontaviraston piirustusarkisto. 
Lähempi tutustuminen Rakennustaiteen 
museon piirustuskokoelmaan, missä Viljo 
Rewellin piirustusarkisto sijaitsee, ei tä-
män työn puitteissa ollut mahdollista.

Lamellitalot

Tyyppi 1

Tyypissä 1 on kaksi läpitalon huoneistoa 
porrashuonetta kohden. Koivikkotie 41:n 
pohjapiirros edustaa tyyppiä 1C. Lounaa-
seen suunnatun julkisivun puhtaaksimuu-
ratut pystyaiheet kuvastavat huoneistoja-
koa. Kolmen portaan talossa on siten viisi 
pystyaihetta punatiilisten päätyseinien 
lisäksi. Parveke on sisennetty. Parvekkeen 
kaide jatkuu yhtenäisenä rakenteena 
julkisivun pinnassa olevan ikkunan alla 
pystyaiheiden koko välin. Koilliseen antava 
julkisivu on puhtaaksimuurattu. Ikkunat 
ovat erillisiä ja ne on upotettu muuriin. 
Porras on kierreporras.

Maunulan kansanasunnot II -lamellitalojen tyypit.

Metsälähiön asuintaloissa esiintyy kolmea eri lamel-

liratkaisua ja näiden variaatioita. 

pohjapiirustus, tyyppi 1C

Koivikkotie 41, talo 1C, julkisivu länteen

Koivikkotie 41, talo 1C, julkisivu itään

Kuvalähde RakVV.
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Tyyppi 2

Porrashuoneen ympärille sijoittuu kolme 
huoneistoa. Näistä kaksi on läpi talon ja 
yksi avautuu ainoastaan edulliseen ilman-
suuntaan. Lisäksi lamellien välillä on mo-
duli, josta kumpikin lamelli liittää pohjaansa 
puolikkaan. Näin kolmen portaan talossa 
on kaksi tällaista lamellien ”välistä” modu-
lia. Välimodulin kohdalla toisen huoneiston 
parveke avautuu epäedulliseen ilmansuun-
taan. Lisäksi rakennuksen molemmissa 
päädyissä on ulokkeelliset parvekkeet. 
Vaalean, aurinkoon antavan julkisivun pys-
tyaiheiden rytmi heijastaa pohjaratkaisua ja 
se on nyt tuplasti kiivaampi kuin tyypissä 
1. Porras on kierreporras.

Tyyppi 3

Porras on kierreporras tai suora, kak-
sisyöksyinen. Portaaseen voi liittyä kaksi 
tai kolme huoneistoa. Huoneistot ovat aina 
peilikuvia toisilleen suhteessa rakennuk-
sen rungon poikittaiseen porrashuoneen 
keskiviivaan nähden. Wc-tilat on sijoitettu 
portaan molemmin puolin rakennuksen 
itäjulkisivulle. Julkisivussa ne on niputettu 
osaksi ”porraspakettia”, punatiilistä jak-
soa. Vesakkotie 2 ja 4 edustavat kolmen 
asunnon mallia, missä on kierreporras. 
Vesakkotie 6:ssa on suuria huoneistoja, 
kaksi porrasta kohden. Porras on suora. 
Pohja on väljä, samoin parvekkeet.

Muut rakennukset

Päiväkoti

Päiväkoti on käyttäjiensä mukaisesti mit-
takaavaltaan pienempi. Sen tilat on jaettu 
kahteen siipeen, joita yhdistää matala 
porttiaihe. Siipien väliin rajautuu erilliset 
sisäänkäynti- ja leikkipihat. Rakennus 
sijoittuu Sorsapuiston laidalle nyt tarkas-
teltavan alueen keskelle. 

Huoltorakennus

Yksikerroksinen huoltorakennus sijoittuu 
Koivikkotien varteen Sorsapuiston länsi-
laidalle. Sen matalat pitkät julkisivut ovat 
punatiiltä ja harjakatto on vaikuttavan 
korkea. Päätyjä on kevennetty tummaksi 
käsitellyllä lautapinnalla – tiilipääty olisi 
tuonut huoltorakennukselle tarpeetonta 
monumentaalisuuden leimaa. Savupiipun 
ympärillä oli alunperin vesisäiliö Aallon 
Paimion parantolan esimerkin mukaan. 
Sittemmin piippu on purettu.

Vesakkotie 2–6, talo H

Vesakkotie 2–6, talo G2

Metsäpurontie 26–30, talo 2A

Vesakkotie 2–6, talo H

Tyyppi 2

Tyyppi 3

Kuvalähde SRM, muut arkistopiirustukset tällä sivulla RakVV.
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Saunabaari

Sauna-pesularakennus eli ”saunabaari” 
toimii nykyisin kiinteistöyhtiön toimistona 
ja vanhusten kokoontumistiloina. Kuutio-
maisessa rakennuksessa on ilmeikäs kak-
silappeinen pulpettikatto ja kolme piippua, 
jotka alunperin ovat liittyneet sauna- ja 
pesulakäyttöön. Sen luonne on lähes 
ylikorostetun teollinen. Rakennuksessa on 
komeat sisätilat portaikkoineen ja vinoine 
kattopintoineen, joita on korostettu sälei-
köillä. Se sijaitsee koko alueen sydämessä. 
Lämpökeskuksen piippu korosti aikoinaan 
tätä rakennusta, joka sijaitsee näkyvällä 
paikalla katujen risteyksessä. 

Kuvalähde RakVV.

Tämän sivun kuvissa saunabaari.

Valokuvat Sami Heikinheimo 2005.
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9. Koivikkotie 37-45, Metsäpurontie 27-31

Kuvalähde RakV
V.

h 

a

b c

Kuvat a-g: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva h: M. Heikinheimo 2005.
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a. Koivikkotien julkisivuja dominoivat rei´itetyt 

 parvekekaiteet ja punatiiliset pystyjaot.

b. Metsäpurontie 29 alakerrassa on liiketilaa. 

c. Metsäpurontie 29 on myös pihan puolelta 

 suunniteltu lastauslaitureineen liiketilojen 

 näkökulmasta.

d.  Näkymä Metsäpurontieltä. 

e. Huoltorakennus ja lämpökeskus, jota 

 1950-luvulla komisti veistoksellinen piippu. 

d

e

f g

f. Sorsapuistoon avautuva päiväkoti 

 muodostaa osan aluekokonaisuutta. 

g. Päiväkodin sisäänkäynti.

h. Alkuperäiset teräspinnakaiteet ja 

 mosaiikkibetoniportaat ovat 1950-luvun 

 porrashuoneille tyypillisiä. 
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a b

c

d

10. Vesakkotie 2,4,6

a-c.Kuvat on otettu kesällä 2005. 

 Kiinteistössä oli meneillään 

 perusteellinen korjaustyö, joka 

 kohdistui teknisiin järjestelmiin,  

 parvekkeisiin ja sisätiloihin.

 

d.  Puretun lasitiiliseinän kohdalle on  

 valettu betoniseinä ja siihen on 

 asennettu avattavat ikkunat. 

 Parvekkeiden kaiteet korjattiin juuri 

 päättyneessä uudistuksessa 

 perusteellisesti. Uusimmassa  

 korjauksessa jo 1980-luvulla 

 muutettuja alkuperäisiä detaljeja ei 

 palautettu. Julkisivun betonilaatat 

 ovat alkuperäisiä.

Tämän sivun rakennukset edustaavat 

tyyppiä 3. Tässä tyypissä julkisivu-

jäsentely on erilainen kuin tyypeissä 

1 ja 2. Sisäänkäyntien puolella on 

betonilaattojen ja punatiilisen muurin 

vyöhykkeet. Parvekejulkisivu on myös 

punatiiltä.
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17. Metsäpurontie 26-30, 

 Metsäpuronkuja 11-13

e. Kuvassa näkyvä punatiilisten 

 pystyaiheiden jako on kaksi kertaa 

 tiheämpi kuin tyypissä 1. 

f-g. Tyypissä 2 on parvekkeet myös 

 päädyissä ja varjoisen puolen pitkässä 

 julkisivussa. 

h.  Tyypin 2 parvekejulkisivu on 

 luonteeltaan vaalea ja ilmava.

Kuvat: Sami Heikinheimo 2005. 

e

f g

h
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Pihat
Koivikkotien ja Metsäpurontien välinen 
kortteli on puustoltaan väljää ja puisto-
maista nurmikkoa, joka laskee loivasti 
länteen. Koivikkotieltä nousevien pihatei-
den varressa on istutettuja puita, kuten 
riippasaarni ja riippapihlaja. Rakennusten 
päädyissä kasvaa hopeapajuja ja etelä-
päädyissä on ennen kasvanut villiviini, 
joka on peittänyt ne kauttaaltaan. Piha-
puusto on koostunut pääasiassa luon-
nonmännyistä ja joistakin istutetuista 
puista. Rakennusten väliin on sijoittunut 
50-luvulle tyypillisiä sorapintaisia kent-
täalueita leikkivälineineen. Autopaikkoja 
on ollut Metsäpurontie 29:n pihalla yk-
sipuolisena rivinä sorakentällä. Pihan 
kuivatus on hoidettu avopainanteilla ja 
luonnonkivirummuilla ojaan. 

Pihan hahmo on muuttunut oleellisesti 
1980-luvulla. Pysäköinnille on vallattu 
tilaa leikkipaikoilta. Samalla eri toimintoja 
sisältävät alueet on rajattu pensasaidoin. 
2000-luvun alun muutoksessa pihakäy-
tävät ja toimintapaikat on pinnoitettu ja 
reunustettu uudelleen. Tomutus-, kuiva-
us- ja oleskelupaikkojen sekä osin käy-
tävien materiaalina on käytetty punaista 
betonikiveä. Samaa väriä on paikoin myös 

betonisessa muurikivessä. Sisäänkäyntien 
liuskekivialueita on jatkettu harmaalla be-
tonikivellä. Asfalttikäytävät on reunustettu 
nurmea vasten kestopuulankulla. Pihalle on 
rakennettu oleskelukatoksia, jätehuoneita 
ja valurautakantisia sadevesikouruja.

Vesakkotiellä suhteellisen myöhään 
istutettu nuori vaahterakujanne on rajannut 
katutilaa kevyenä verhona. Läntisin piha on 
ollut nurmikkoinen. Käytetyn muotokielen 
perusteella voisi päätellä, että alkuperäisen 
pihan on suunnitellut  ammattilainen, 
vaikka erillistä pihasuunnitelmaa ei ole 
löytynyt. Pysäköintiä on myöhemmin 
lisätty piha-alueella. Autoille on vallattu 
tilaa Vesakkotien puoleisesta osasta. Ve-
sakkotien taloissa oli tarkasteluhetkellä 
meneillään saneeraus, jonka yhteydessä 
myös piha uusittiin samaan tapaan kuin 
kohteessa 9. Metsäpuronkuja 11 etupihalla 
on asukkaiden itse hoitamaa aluetta. 

Saunabaari rajautuu kadun puolelta 
asfalttipintaiseen katuaukioon, jolla on 
kaupunkitilallista merkitystä. Pihalle on ai-
emmin johtanut kulku Vesakkotien kautta. 
Pihan ja Vesakkotien välissä kasvaa suuria 
kuusia. Pihalle on hiljattain rakennettu kak-
si tyyliltään erilaista pientä rakennusta, jä-
tehuone ja polkupyöräkatos sekä asfaltoitu 

pysäköintialue. Rakennukset on sijoitettu 
aiemman käytäväyhteyden paikalle. 

Arvon määrittely
Laajan asuntokohteen merkitys koko 
alueen luonteen kannalta on keskeinen. 
Maunulan kansanasuntojen asuintaloissa 
yhdistyy perinteinen rakennustekniikka 
uuteen rationaaliseen ajattelutapaan, 
mikä näkyy selkeästi esimerkiksi asun-
tolamellien tyypittelyssä. Teollisuuden 
arkkitehtuurin muotokieli leimaa sauna-
baaria (kohde 11). Modernismi haastoi 
arkkitehdit kyseenalaistamaan vanhoja 
tehtävänasetteluja. Saunabaari sai teol-
lisuusrakennuksen oloisen ulkomuodon 
ja sosiaalisen funktion. 

Arkkitehtuurin muotokieli on alueella 
yhtenäistä ja vähäeleistä. Ympäristö luo 
miellyttäviä assosiaatioita muodoillaan 
ja vahvalla materiaalisuuden tunnullaan. 
Kohde julkaistiin heti valmistumisensa 
jälkeen ja sitä on käsitelty jälleenraken-
nuskautta käsittelevässä suomalaisessa 
tutkimuskirjallisuudessa. 

Arkkitehtuurin punatiilinen yleisilme on 
hyvin säilynyt. Yksityiskohdat ja detaljit 
ovat osittain muuttuneet.

Asemapiirroksessa rakennukset 

sijoittuvat  vapaasti korttelin sisällä. 

Arkkitehdin visiossa ympäristö 

ikäänkuin virtaa alueen läpi. 

Kuvalähde SRM.
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Pihat ovat alunperin ammattilaisten 
suunnittelemia. Suunnitelma on todennä-
köisesti tallessa kiinteistöyhtiö Maunulan 
Kansanasunnot II:n arkistossa. Korttelit 
ovat erinomaisen hieno esimerkki raken-
nusten sijoittumisesta puistomaiseen, 
virtaavaan tilaan. Päiväkoti liittyy alkupe-
räisen suunnitelman mukaan luontevasti 
puistoon. Pihan luonne on muuttunut 
oleellisella tavalla muutosten myötä. 

Arkkitehdit Viljo Rewell ja Keijo Petäjä 
olivat oman sukupolvensa edelläkävijöitä. 
Kokonaisuus edustaa aikansa asuntoark-
kitehtuurin huippua rakennuksineen ja 
pihoineen.

Säilyneisyys
Arkkitehtuuri 
yleisesti 1
saunabaari 2

Ympäristö 0

Sekä 1980-luvulla että 2000-luvun alussa 
suoritetuissa korjauksissa rakennusosia 
on korvattu tarpeettomasti uusilla lähes 
samannäköisillä. Vasta tehdyssä laajassa 
korjauksessa ei ole palautettu esimerkiksi 

parvekekaiteiden jo aikaisemmin muutet-
tuja detaljeja, vaan on rakennettu täysin 
uutta. Kohteen autenttisuus on kärsinyt. 
Ikkunat on uusittu. Kellarin sisäänkäynti-
katokset ja seinämät on korvattu ainakin 
kohteessa 10 (Vesakkotie 2-6) uusilla 
kesällä 2005. Kohteeseen 17 on sovi-
tettu onnistuneesti jälkiasennushissit 
vuonna 2000 erottamalla asunnosta tila 
hissikuilulle. Porrashuoneen muoto on 
säilynyt. Porrashuoneet ovat kaikissa 
asuintaloissa hyvin säilyneitä. Vesakkotie 
2-6:ssa porrashuoneiden alkuperäinen 
väritys on palautettu kesällä 2005 teh-
dyssä korjauksessa.

Saunabaarin ulko- ja sisätilat ovat hyvin 
säilyneitä. Interiöörit ovat omaleimaisia. 
Se sisälsi nimensä mukaisesti moder-
nin tulkinnan perinteisestä saunasta. 
Rakennuksen on nyt kokoontumis- ja 
toimistotiloina. 

Alkuperäistä pihasuunnitelmaa ei ole 
tämän työn yhteydessä löytynyt, mutta 
Rakennustaiteen museon arkistossa on 
Rewellin asemapiirroksia ja istutuspii-
rustus, joiden perusteella pihan alkupe-
räisen, yksinkertaisen hahmon pystyy 
toteamaan. 

Pihan perusparannuksissa on hukattu 

alueen kenties tärkein ominaisuus tilalli-
sesti väljänä puistomaisena asuinympä-
ristönä. Avoimet pihat ovat täyttyneet 
erilaisilla toiminnoilla ja katoksilla. Pihan 
uusien pintojen materiaalit ovat alueelle 
vieraita. Huoltokatoksissa on käytetty 
punatiiltä, mikä sekoittaa rakennusten 
välisen materiaalihierarkian. Vesakkotie 
2-6 lamellitalojen pihan jätehuoneiden 
sijoittaminen katutilaa rajaamaan on virhe 
alkuperäisen, kadulle puistomaisena avau-
tuvan tilasommitelman kannalta. Asunto-
kortteleiden alkuperäistä viehättävyyttä 
on jäljellä enää Koivikkotien puoleisella 
puistomaisella alueella.

Saunabaarin pieni piha uusine raken-
nuksineen on kirjavan tuntuinen. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Aluekokonaisuutena suunniteltu koh-
de vaatii restaurointia ja nimenomaan 
palauttavia toimenpiteitä. Alkuperäisiä 
rakennusosia on vaalittava. Pihoille tulee 
palauttaa niiden tilallinen ja toiminnallinen 
luonne. Alkuperäissuunnitelmat on etsit-
tävä ja analysoitava ennen suunnitteluun 
ryhtymistä. Kohteesta on laadittava ra-
kennushistoriallinen selvitys.

Kohteen 17 eli Metsäpurontie 26-30 pihan muutos-

piirustus on vahvistettu 1985. Pihojen täyttyminen 

erilaisista toiminnoista alkoi. Kuvalähde RakVV.
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Pihakorttelit

12

14

13
15

16

23

25

26

27

28

29

38
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kohteet 12–16, 23, 25–29, 38

12. Vesakkotie 1, 3, 5, ja 7 / 
Töyrytie 6, 8 ja 10

13. Töyrytie 2 ja 4 / 
Koivikkotie 29

14. Töyrytie 3 ja 7 / 
Haavikkotie 11, 13 ja 15

15. Haavikkotie 15 / 
Koivikkotie 17-19

16. Haavikkotie 12-18 / 
Koivikkotie 11-13 ja 15 / 
Männikkötie 4-6

23. Männikkötie 7-9 / 
Haavikkotie 7-9

25. Maunulanmäki 1-3 / 
Rajametsäntie 30-32 / 
Haavikkopolku 1-3

26. Männikkötie 5 / 
Koivikkotie 7-9 / 
Haavikkotie 8-10

27. Koivikkotie 5

28. Rajametsäntie 26-28 / 
Koivikkotie 1-3 / 
Haavikkopolku 2-4

29. Koivikkotie 2-8 / 
Rajametsäntie 22-24 / 
Männikkötie 3

38. Koivikkotie 10 / 
Männikkötie 2

Olemme tässä työssä nimenneet piha-
kortteleiksi ne yksittäiset korttelit, joissa 
rakennusryhmä ja piha muodostavat 
kokonaisuuden. Erityisen hienoina esi-
merkkeinä voi nostaa esiin arkkitehti Esko 
Toiviaisen suunnitteleman Vesakkotie 1-7/
Töyrytie 6-10:n (kohde 12), Kaj Englundin 
suunnitteleman Männikkötie 5:n (kohde 
26), Bertel Saarnion suunnitteleman Koi-
vikkotie 2-8:n (kohde 29) ja Markus Tavion 
suunnitteleman Rajametsäntie 26-28:n 
(kohde 28). Englund ja Tavio olivat aikansa 
tunnettuja asuntosuunnitteluun suun-
tautuneita arkkitehteja. Esko Toiviainen 
ja Einari Teräsvirta työskentelivät hetken 
aikaa yhdessä 1950-luvulla ja myös he 
ovat suunnitelleet asuntoja.

Asuinrakennukset ovat suurimmaksi 
osaksi kolmikerroksisia lamelleja, jotka 
on sovitettu maastoon tarpeen mukaan 
porrastaen. Muutama pistetalokin alueelta 
löytyy. Joissakin taloissa on välikerroksia. 
Niiden materiaalit ja rakenteet ovat 1950-
luvulle tyypillisiä. Rungot ovat sekarunko-
ja, julkisivut on roiskerapattu ja katteena 
käytetty betonitiiltä. Sisäänkäynnit on 
katettu katoksin. Vuokra- ja omistusasun-
toja ei voi erottaa toisistaan arkkitehtuurin 
perusteella. Näissä rakennuksissa ei ole 
hissejä. 

Pihat ovat suojaisia ja usein puu-
tarhamaisia. Rakennukset on sovitettu 
maisemaan ilmansuunnat huomioon ot-
taen ja luonnonmuotoja kunnioittaen. 
Yllätykselliset luonnonmuodot, kuten 
paljas kallionlaki, rikastuttavat ympäris-
töä. Asemapiirroksissa piha on esitetty 
suurpiirteisesti eikä se ole useinkaan 
toteutuksen malli. Monien pihojen suun-
nitelman on todennäköisesti laatinut alan 
ammattilainen.

Alue rakennettiin valmiiksi 1950-lu-
vulla. Rakennuksia ei ole purettu, mutta 
alueelle on myöhempinä vuosikymmeninä 
noussut muutama tyypiltään poikkeava 
asuintalo. Nämä kohteet ovat ristiriidassa 
vanhemman rakennuskannan ja ympäris-
tön kanssa.

Vanhoissa kohteissa ikkunoita on vaih-
dettu ja parvekkeita lasitettu. Joissakin 
kohteissa julkisivukorjaus on syönyt koh-
teen materiaalista luonnetta. Pihojen hoito 
on saatettu laiminlyödä ja niissä on tapah-
tunut umpeen kasvamista. Roskakatosten 
sijoittelussa ei ole mitään yhtenäistä linjaa. 
Pysäköintiä on lisätty pihoille. Monista 
valitettavista muutoksista huolimatta 
pihakortteleiden arkinen arkkitehtuuri on 
hyvin säilynyttä.
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Arkkitehtuuri
Korttelin asuinrakennukset rajaavat yh-
tenäisen piha-alueen. Männikkötien ja 
Töyrytien varressa rakennusten pitkä 
sivu on kadun suuntainen, mutta hie-
man vinossa suhteessa siihen. Vesak-
kotien kolmen lamellitalon päädyt rajaa-
vat vastakkaisten talojen piha-aluetta. 
Vastaavasti näiden talojen (Vesakkotie 
2-6) päädyt rajaavat nyt tarkasteltavan 
korttelin piha-aluetta. Vesakkotien ja 
Männikkötien kulmaan sijoittuu yksiker-
roksinen osa, jossa on liiketiloja. Vesak-
kotien päätyjen maantasokerroksissa on 

12.  
Vesakkotie 1, 3, 5, ja 7 / Töyrytie 6, 8 ja 10

28 278 1
Vesakkotie 1-5
arkkitehti Esko Toiviainen
1952
6 lamellitaloa, myymäläsiipi, 3 kerrosta

toimistoja. Talojen maantasokerroksessa 
on autotalleja.

Julkisivuja rytmittävät karkean roiske-
rappauksen ja sileän rappauksen pinnat. 
Sileäpintaiset  portaat, erkkerit ja par-
vekkeet erottuvat omina vyöhykkeinään. 
Korkea harjakatto on katettu punaisella 
sementtitiilellä. Rakennusten B, G ja F 
päädyt ovat porrastetut. Päätyaihe toistuu 
niissä kapeampana.

Sisäänvedetyt parvekkeet ulkonevat 
rungosta kevyesti muodostaen ilmavan 
reliefin. Umpinainen betonikaide on yhdis-
tetty pinnakaiteeseen. Rakennuksessa A 

parvekkeet ovat poikkeuksellisesti muun 
julkisivun tasossa. Parvekkeiden takasei-
nät on alunperin maalattu tunnusväreillä. 
Esimerkiksi rakennuksessa F on vielä 
nähtävissä oranssi. Väri on vaihdellut 
talon mukaan. Todennäköisesti väritystä 
on muutettu. 

Sisäänkäyntiä suojaa valkoinen viuh-
kamainen betonikehys ja tasainen be-
tonilippa. Lakattu puuovi on varustettu 
messinkiheloilla ja ilmeikkäällä puuveti-
mellä. Porraskivi on harmaata graniittia. 
Rappukäytävissä ovat säilyneet alkupe-
räiset tehostevärit. F- ja G-rakennusten 

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.a
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Arvon määrittely
Arkkitehtuuri on erityisen rikasta ja ra-
kennuksissa on paljon elävöittäviä yksi-
tyiskohtia. Detaljiikka on hienostunutta 
ja herkkää, esimerkkinä päätyjen tuule-
tusaukkojen keraamiset putket, myymä-
läsiiven punaisilla betonilaatoilla verhoiltu 
julkisivu ilmoitustauluineen, parvekkeiden 
kaiteet ja sisäänkäyntikatokset. 

Kohde on aikakauden suunnittelupe-
riaatteita noudattava, dendrologisesti ja 
puutarhataiteellisesti arvokas yhtenäinen 
kokonaisuus, joka on todennäköisesti 
ammattilaisen suunnittelema. Luonnon-
maaston sovittaminen osaksi pihoja ja 
kaivumaiden muotoilu on taidokasta. Kas-
villisuutta on käytetty vivaihteekkaasti.

Kohde on kaikin puolin hyvin arvokas.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Sekä rakennukset että pihat ovat erittäin 
hyvin säilyneitä. Tehdyt  muutokset ovat 
pieniä ja sopeutuvat kokonaisuuteen.

Suosituksia ja uhkakuvia
Parvekkeiden takaseinän värit tulee tutkia 
ja palauttaa alkuperäisiksi seuraavan huol-
tomaalauksen yhteydessä. Alkuperäiset 
puuikkunat ovat oleellinen osa julkisivun 
rytmiä ja ne tulee kunnostaa. Julkisivut 
ovat huonossa kunnossa. Niiden vyöhyke-
jako, pintavaikutelmat ja eri rakennusosat 
tulee säilyttää. Piha muodostaa kokonai-
suuden, jossa nykyilme tulee säilyttää. 

istutettu yhtenäisesti lehmukset, jotka 
muodostavat katutilaan työntyvän vehre-
än rivin ja samalla toimivat kunkin pihan 
merkkipuina.  Katumiljöö antaa luonnetta 
koko alueelle.

Pohjoisella piha-alueella on alkuperäi-
sestä puustosta säilynyt metsikkö. Erityi-
sesti merkillepantavaa on kasvillisuuden 
vivahteikas käyttö. Katuvarren lehmusten 
lisäksi kasvillisuuden värit korostavat alueen 
maiseman muotoja: Vesakkotien puolen 
alavalle pihalle on istutettu vaaleita hopea-
pajuja kun taas Töyrytien mäkeä korostavat 
tummat punertavalehtiset verivaahterat. 
Myöhemmin pihaan on lisätty jonkin verran 
autopaikkoja, puiset jätekatokset ja ilmei-
sesti myös marjatarha komposteineen ja 
kurpitsamaineen. Ne on toteutettu kokonai-
suuteen sopeutuen. Valmistumisvaiheessa 
tärkeät leikkipaikat ovat vähitellen ruohot-
tuneet, ilmeisesti väestön vanhenemisen 
ja käytön vähyyden vuoksi.

pihalla on moderni pylväiden kannattama 
ulokkeellinen ensimmäinen asuinkerros. 

Ikkunat ovat säilyneet alkuperäisinä. 
Kaksipuitteiset ikkunat ovat neliön muotoi-
set. Alempi puite on tuuletusikkuna. Pien-
asuntojen keittokomeron ikkuna erottuu 
B-rakennuksessa pienempänä neliönä. 
Ikkunat on puitteineen alunperin maalattu 
vaaleanharmaaksi, huoltomaalaukset on 
tehty valkoisella.

Pihat
Rakennusten väliin jäävä tilaa muodos-
taa soljuvan, puistomaisen pihan, jossa 
olevia luonnon muotoja ja rakentami-
sen yhteydessä syntyneitä kaivumassoja 
on hyödynnetty taitavasti. Vesakkotien 
puoleisten talojen väliin on ilmeisesti 
kaivumassoista rakennettu pienet kum-
pareet, jotka samalla peittävät seinusto-
jen autopihat taakseen. Kumpareille on 

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

b c d

a. Julkisivu on jäsennetty rappausvyöhykkeisiin.

b. Talojen päädyissä on erkkereitä.

c. Vesakkotien ja Männikkötien kulmassa on pieni 

aukio ja yksikerroksinen kauppasiipi.

d. Kellarikerrokseen on sijoitettu myös autotalleja.
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Asemapiirroksessa vuodelta 1952 on esitetty 

pihasuunnitelma. 

Kahden rakennuksen nivelkohdassa on liiketilaa ja 

lämpökeskus. 

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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e. Pihan alkuperäinen roskakatos on tehty laudasta 

 ja sijoitettu keskelle korttelia. 

12. 

Vesakkotie 1, 3, 5, ja 7 /

Töyrytie 6, 8 ja 10

Kuva: Sami Heikinhemo 2005.

e
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Arkkitehtuuri
Kohde rakennettiin Helsingin kaupungin 
400-vuotissäätiön hallintaan asuintaloiksi 
iäkkäille helsinkiläisille. Vuonna 1951 jär-
jestettiin asuntoloiden suunnittelukilpailu.  
Kilpailussa oli kaksi sarjaa. A-sarjan tontti 
oli Munkkiniemessä ja B-sarjan Maunu-
lassa. Arkkitehtien Aino Kallio-Ericsson 
ja Veikko Malmio ehdotus "Eläkevaarit" 
palkittiin B-sarjan parhaana. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen lamelli-
talot muodostavat U:n muotoisen sommi-
telman rajaten etelään avautuvan pihan. 
Lamellit on yhdistetty mittakaavaltaan 

pienen katoskäytävän ja talousrakennuk-
sen välityksellä. Korkeammat osat ovat 
polveilevia. 

Taloissa ja katoksessa on säilynyt 
vahva materiaalin tuntu. Asuintaloissa 
puhtaaksimuurattu tiilimuuri jatkuu sisä-
tiloihin, mikä hälventää sisä- ja ulkotilan 
välistä eroa. Yksikerroksisen talousra-
kennuksen julkisivu on rapattu ja vaalea. 
Rakennukset ovat nelikerroksisia – Koi-
vikkotien puoleisessa lamellissa on jopa 
4/5 asuinkerrosta. Sisäänkäynti on pihan 
puolelta ja pihalle astutaan katoksen läpi. 
Mittakaava on miellyttävä.

13.  
Töyrytie 2 ja 4 / Koivikkotie 29

28 286 1
Töyrytie 2-4
Maunulan asuntola 
Aino Kallio-Ericsson
1953
2 lamellitaloa ja näitä yhdistävä siipi 1953; 
lisärakennus 1962

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.a

1960-luvun asuinrakennus sijoittuu 
tontin etelälaitaan jättäen tilaa puistolle 
korttelin keskellä. Kyseistä rakennusalaa 
ei ole merkitty vuonna 1958 vahvis-
tettuun asemakaavaan eikä myöskään 
kaavamuutosta ole tälle tontille vahvis-
tettu. Lisärakennus on viisikerroksinen eli 
korkeampi kuin naapurirakennukset. Sen 
julkisivut ovat puhtaaksimuurattuja. Sen 
1995 uusitut parveketornit ovat raskaita 
ja kömpelöitä.
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Pihat
Vanhemman rakennuksen U-muoto ra-
jaa pihan selkeäksi. Siipien keskelle jää 
suojaisa ja puutarhamaisen vehreä oles-
kelupaikka. Pohjoissivun matala siipi 
antaa pihalle inhimillisen mittakaavan.  
Sen ansiosta pihatila on  yhteisöllisen 
tuntuinen. Piha poikkeaa alueen muista 
pihoista luonteeltaan.

Tontin eteläosassa on kallion kupee-
seen myöhemmin tehty rakennus ei liity 
kiinteästi pihasommitelmaan. Kalliokin 
vaikuttaa ennemminkin puistolta kuin 
pihan osalta. Uudisrakennuksen toteutuk-
sen yhteydessä rakennusten välialueelle 
on rakennettu pysäköintipaikkoja. Niiden 
lähiympäristö on yhä asettumattoman 
oloinen. 

Arvon määrittely
U:n muotoinen sommitelma korostaa ra-
kennuksen sisäistä yhteisöllisyyttä.  Rau-
hallinen puistopiha on sen sydän. Kohde 
on osa punatiilistä modernia Maunulaa. 
Tiiliarkkitehtuuri jatkuu myös sisätiloissa. 
Pohjoinen rakennus on syntynyt arkki-
tehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen 
perusteella. Se edustaa aikansa erityis-
asumisen parasta suunnittelun laatua.  
Pohjoisempi osa on puutarhataiteellisesti 
ja dendrologisesti arvokas kokonaisuus.
Tontin eteläosan rakennus on mittakaaval-
taan ja luonteeltaan alueelle vieras.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2/0
ympäristö: 2/0

1950-luvun piha ja rakennuskokonaisuus 
on hyvin säilynyt. 1960-luvun lisärakennus 
rikkoo kokonaisuutta mittakaavallaan. Sen 
vuonna 1995 toteutetut uudet, suuremmat 
parvekkeet ovat kömpelöitä ja ympäris-
töön nähden ylimitoitettuja. 1950-luvun 
pihamiljöö on melko hyvin sälynyt.

a.  Koivikkotie 29:n edustalla on vaikuttava suurten 

hopeapajujen "siimes". 

b.  1960-luvun tulokas on korkeampi kuin 

naapurinsa. Parveketornit ovat massiivisia.

c.  Pihan intiimisyyttä.

d.  Rakennuksen päädyssä kasvaa komea villiviini. 

Tunnelma on puutarhamainen.

b

c

d

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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13.  

Töyrytie 2 ja 4 / 

Koivikkotie 29

 

e

f

g
Kuvat e-g: Sami Heikinheimo 2005.

e. Töyrytien katunäkymää.

f.  Etelä-pohjoissuuntaisia rakennussiipiä yhdistää 

 matala porttirakennus. Sen läpi on käynti 

 suojaisalle pihalle.

g.  Taloussiipi sijoittuu asuinsiipien väliin 

 matalampana. Huoltoliikenne ei häiritse 

 ulkoilevia senioreita.
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14.  
Töyrytie 3 ja 7 / Haavikkotie 11, 13 ja 15

28 241 1
Töyrytie 3-7
Einari Teräsvirta
1953
4 lamellitaloa ja 1 pistetalo

a.  Julkisivu on jaettu vyöhykkeisiin. Yleisilmettä 

hallitsee punatiili. Rakennuksen muoto 

on hyvin samantyyppinen kuin Maunulan 

kansanasunnoissa.

b.  Sisäänkäyntijulkisivu on punainen.

c.  Parvekejulkisivu on vaalea. 

d.  Korttelin keskellä on noppamainen pistetalo, 

joka perustuu monitasoratkaisuun.

O

a

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-d Sami Heikinheimo 2005.
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Arkkitehtuuri
Kohde koostuu neljän lamellitalon ja 
yhden pistetalon kokonaisuudesta, joka 
rajaa piha-alueen.

Lamellitalojen umpinainen, neliömäisin 
reikäikkunoin varustettu puhtaaksimuurat-
tu julkisivu luo voimakkaan materiaalivai-
kutelman. Muurissa vaihtelevat juoksu- ja 
sidekivikerrokset. Ikkuna-aukot vetäytyvät 
tiilimuurin syvyyden verran sisälle. Män-
nikkötien varteen sijoittuvassa talossa 
porrashuoneita on korostettu betonilaat-
tavyöhykkeillä ja nauhaikkunoilla. Lamel-
litalon pihan julkisivu on roiskerapattu ja 
väriltään vaalean harmaa. Ikkunat ovat 
horisontaalisia. Alkuperäiseen ikkunaan 
on lisätty ulkopuolelle yksi lasi.

Parvekkeet ulkonevat rytmikkäästi 
julkisivusta 30 cm. Parvekkeiden kaide 
on tehty uritetusta harmaasta pellistä. 
Parvekkeen päädyn uritetun levyn väri 
vaihtuu rakennuksen mukaan. Vihreä, 
keltainen, punainen ja sininen väri antaa 
identtiteettiä. Parvekkeet on hiljakkoin 
kunnostettu. 

Lamellien päädyt ovat tiilimuurattuja 
ja umpinaisuudessaan jyhkeitä. Töyrytien 
puolella kellarikerroksissa on autotalleja. 
Ullakoiden tuuletusikkunat näkyvät pää-
dyissä lähellä katonharjaa. Rakennuksen 
harmaa katto on tehty sementtitiilistä. 
Pystyuritettu betonisokkeli on maalattu 
siniharmaaksi. 

Sisäänkäyntiä kattaa taitteinen be-
tonilippa. Katosta on korostettu punatii-
lestä muuratuilla pilasteriaiheilla. Ovi on 
umpinainen ja puupintainen. Sen karmi on  
terästä. Porraskivet ovat graniittia. 

Haavikkotien varteen sijoittuva pis-
tetalo on korkeampi ja kattoprofiililtaan 
voimakkaampi. Se on rakennustyyppinä 
poikkeava ja mielenkiintoinen. Pohjoispuo-
lella sijaitsevat lamellitalot suuntautuvat 
sitä kohden viuhkan muodossa. Se nou-
see alarinteeseen sijoittuvalta betoniselta 
jalustalta, missä sijaitsevat autotallit. Pis-
tetalon julkisivut ovat puhtaaksimuuratut. 
Rinteeseen sijoittuvassa rakennuksessa 
on käytetty puolikerroksia. Rakennukseen 
liittyy lämpökeskus ja piippu.

Arkkitehti Einari Teräsvirta muiste-
taan monista hienoista töistään kuten 
1952 valmistuneesta Satakuntatalosta tai 
1956 valmistuneesta Helsingin Yliopiston 
Ylioppilaskunnan uudesta kirjastoraken-
nuksesta.

Pihat
Vanhan ilmakuvan mukaan korttelin pihat 
ovat olleet yksinkertaisia, nurmipintaisia 
pihoja, joissa viuhkamaisesti sijaitsevien 
rakennusten edustalla on yksinkertainen 
leikkipaikka nurmen keskellä. 

Töyrytien varren pihoilla on parhaillaan 
tekeillä rakennusten salaojituksen uusimi-
nen. Piha-alueet on jo aiemmin uusittu 
jakamalla toiminnat kuten leikki, pelipaikat 
ja huolto erillisiin pensasaidoin rajattuihin 
alueisiin. Leikkipaikoille on rakennettu 
portti komeine pylväineen. Männikkötie 
8:n rakennus on hieman vinossa katuun 
nähden, jolloin seinustan ja kadun väliin 
jäävä kiilamainen alue muodostaa pienen 
puistikon rakennuksen eteen. Männikkö-
tie 8, Haavikkotie 13 ja Töyrytie 3 poh-
joispuolelle on myöhemmin rakennettu 
pysäköintipaikkoja. 

Arvon määrittely
Punatiili on 1950-luvun Maunulaa lei-
maava materiaali. Tämä rakennusryhmä 
vahvistaa alueen yleisilmettä materiaalien-
sa, tilallisen hahmonsa ja mittakaavansa 
puolesta. Viuhkamainen asetelma on 
vapaamuotoinen ja kuvastaa modernia 
ajattelutapaa. Rakennusosien muutokset 
ovat nakertaneet kohteen alkuperäisyyt-
tä. Arkkitehtuuri on ajalleen tyypillistä ja 
sommitelma on vahva.

Toimintojen lokeroiminen pihalla ja 
pihojen ylivarustelu eivät sovi alueen 
luonteeseen. Pihan on alunperin todennä-
köisesti  suunnitellut ammattilainen.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Rakennusten alkuperäinen yleisilme on 
tavoitettavissa ja suhteellisen helposti 
palautettavissa. Sekä tiilimuuraus että 
hyväkuntoinen rappaus ovat ikääntyneet 
arvokkaasti ja saaneet hallitun patinan, 
jota kunnostuksessa on myös kunnioi-
tettu. Yksityiskohdissa alkuperäisyyttä on 
menetetty.  Ikkunoita, ovia ja parvekkeita 
on muutettu. 

Uusia kortteliin sijoittuvia pysäköinti-
alueita ei ole sovitettu ympäristöön. Ne 
ovat kenttämäisiä. Ympäristön riittämä-
tön hoito näkyy epäsiisteytenä. Pihojen 
tilallista luonnetta on vaikea hahmottaa. 
Hyvin säilyneitä kohtia ovat Haavikkotie 
15 pihamiljöö, Männikkötien varsi ja 
Töyrytien puiston puoli.

O

b c d
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14.  

Töyrytie 3 ja 7 / 

Haavikkotie 11, 13 ja 15

Asemapiirros vuodelta 1989 paljastaa 

korttelisommitelman juonen. Mäen laella 

on noppamainen pistetalo. Lamellit 

sijaitsevat siihen nähden jokseenkin 

säteittäisesti. Piha-alueelle tuotiin lisää 

toimintoja 1980-luvun lopussa.

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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28 285 1
Koivikkotie 19
Kai Blomstedt, B. Stenbäck
1956
Asuinrakennus ja autosuoja

15.  
Haavikkotie 15 / Koivikkotie 17-19

Tämä rakennus perustuu Maunulalle tyypilliseen 

tapaan monitasoratkaisuun. Kohteeseen kuuluu yksi 

asuinrakennus ja autotalli. 

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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a b Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Arkkitehtuuri
Kohde koostuu kahden portaan lamel-
litalosta ja autotallista. Nelikerroksinen 
rakennus on sijoitettu katulinjasta sisään 
ylös rinteeseen.  Kaksikerroksinen autotalli 
liittää tämän ryhmän mittakaavallisesti 
vastapäiseen rivitalojen ketjuun. 
Asuintalon julkisivut ovat keltaiseksi kalk-
kimaalattua roiskerappausta, ajan myötä 
vaaleammaksi huuhtoutunutta. Ikkunat 
ovat alkuperäisiä. Vesikatto on punaista 
sementtitiiltä ja sokkeli tasaiseksi valettua 
betonia.

Huoneistojen parvekkeet avautuvat 
rakennuksen selkäpuolelle. Syvennetyt 
parvekkeet ulkonevat n. 30 cm julkisivus-
ta. Alkuperäisinä säilyneet kaiteet ovat 
harmaata uritettua peltiä. Pohjoispääty 
on umpinainen ja eteläpäädyssä on ik-
kunoita. Sisäänkäyntejä korostaa liuske-
kivinen portaikko, rapattu profiilikehys ja 
betonilippa.

Yksittäinen rakennus edustaa poikke-
uksellista tyyppiä. Miltei kaikki kerrostalo-
kohteet käsittävät rakennusryhmän. Tämä 
ja kohde 23 ovat samojen arkkitehtien 
suunnittelemia.

Pihat
Pihalla on tyypillisiä 50-luvun teemoja. Se 
liittyy saumattomasti laajempaan luon-
nonmukaiseen puistoon, sisäänkäyntejä 
on korostettu vaihtelevilla istutuksilla ja 
pihan keskeisellä alueella on 50-luvun 
muotokielellä toteutettu leikkipaikka. Pi-
han huoltoalueet ovat sivummalla raken-
nuksen päädyssä. Myöhemmin rakennet-
tu jätekatos on sijoitettu niiden yhteyteen 
rakennuksen eteläpäätyyn. 

Arvon määrittely
Rakennuksen rakennusosat ja materiaa-
lit samoin kuin sen piha ovat säilyneet 
poikkeuksellisen hyvin. Piha on todennä-
köisesti ammattilaisen suunnittelema ja  
1950-luvulle tyypillinen.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 2

Kohteen materiaalinen luonne on säilynyt 
hyvin. Julkisivun rappaus, maalaus, ik-
kunat ja parvekkeet sekä porraskäytävät 
ovat edelleen alkuperäisiä. 
 Vanhan ilmakuvan mukaan näyttää 
siltä, että piha on toteutettu asemapiir-
roksen pohjalta lukuun ottamatta tontin 
etelälaidalla autotallin päädyssä olevaa py-
säköintikenttää. Piha on hyvin säilynyt.

Suosituksia ja uhkakuvia
Nelikerroksisessa asuinrakennuksessa ei 
ole hissiä. Hissin sijoittamisen vaihtoehdot 
on ottaa tila huoneistoista tai sijoittaa hissi-
kuilu rakennusrungon ulkopuolelle.

a.  Autotalli liittää pihapiirin mittakaavallisesti 

Koivikkotiehen.

b.  Autotalli näkymän päätteenä.

c.  Korttelin sisäänpäin katsova julkisivu.

15.  

Haavikkotie 15 / 

Koivikkotie 17-19

c
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16.  
Haavikkotie 12-18 / Koivikkotie 11-13 ja 15 / Männikkötie 4-6

28 283 1
Haavikkotie 12-18
arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka
1953
6 asuinrakennusta, 3 tai 4 kerrosta

Arkkitehtuuri
Kohde muodostuu laajasta tontista, jonne 
sijoittuu kuusi rakennusta. Ne on sijoitettu 
tontin rajojen suuntaisesti, väljästi toisis-
taan eroteltuna. Keskiosan laaja puisto-
mainen alue saa paikoin metsäluonteen. 

Kolme asuintaloista on piste- ja kolme 
lamellitaloja. Pistetalojen runko muistuttaa 
lamellitalolle ominaista pitkänomaista 
muotoa. Asuntopohjat ovat tehokkaita. 
Portaan ympärille sijoittuu neljä asuntoa, 
kukin kahteen ilmansuuntaan. Porrashuo-
ne saa valoa lasitiilisen ylävalon kautta, 
joka on valitettavasti uusittu kömpelöllä 

tavalla. Talot ovat osin kolme- osin neli-
kerroksisia. Rakennuksissa on käytetty 
välikerroksia. Niissä ei ole hissejä. 

Lamellitaloissa on kaksi tai kolme 
porrashuonetta. Kolmen portaan lamelli 
on sovitettu maastoon porrastamalla. 
Rakennuksen päädyt porrastuvat kah-
teen harjamaiseen osaan. Rakennusten 
liittäminen maastoon on synnyttänyt 
myös jyrkkiä penkereitä, jotka eivät ole 
luontevia. 

Talojen kellarikerrokseen sijoittuu auto-
talleja ja rakennukseen A alunperin myös 
myymälätila.

a

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.
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Julkisivun hienorakeinen roiskerappaus 
on uusi. Rappaukseen tasoitetut valkoiset 
ikkunankehät reunustavat uusia ikkunoita. 
Kadun puolen ikkunat ovat neliömäisiä, 
aavistuksen vaakasuuntaisia. Myös pihan 
ikkunat ovat vaakasuuntaisia. Betonisok-
keli on harmaa. Kattoprofiili on pidättyvä 
eikä harjakatto muodosta ulkonevaa 
räystästä. Katemateriaalina on harmaa 
sementtitiili.

Parvekkeen kaiteet on betonia. Puh-
taaksivalettu laudoitusmuottijälki imitoi 
tekstuureineen limilaudoitusta, pinta on 
hiljan kunnostettu huolella. Lamellitalois-
sa parvekkeet sijaitsevat pihan puolella, 
pistetaloissa molemmilla pitkillä sivuilla. 
Syvennöksissä sijaitsevia sisäänkäyntejä 
kattaa harjakatteinen betonilippa. Ovi on 
teräsrakenteinen lasiovi, jonka kehys on 
lakattua puuta. Porraskivi on harmaata 
graniittia. 

Männikkötie 6 rakennuksessa on kor-
kea puhtaaksimuurattu piippu edelleen 
jäljellä. Sillä on merkittävä asema ympä-
ristön kiintopisteenä. 

Pihat
Puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch on 
laatinut korttelin pihasuunnitelman, jossa 
korttelin keskellä oleva kallio on voimak-
kaana luontoaiheena. Pihojen toiminnat ja 
uudet istutukset on sijoitettu rakennusten 
läheisyyteen. Kalliolla on vain hiekkalaati-
koita ja oleskelupaikka.  Suunnitelma on 
ilmeisesti toteutettu sellaisenaan, sillä sen 
järjestelyt ja istutukset ovat yhä löydettä-
vissä ja tunnistettavissa. Pihasuunnitel-
maan on kuulunut myös laajahko, korttelin 
sisään sijoitettu pysäköintikenttä. 
Pihaa on muutettu ilmeisesti 1980-luvulla, 
jolloin pysäköintialuetta on laajennettu ja 

a.  Männikkötien polveilevaa julkisivua.

b.  Pihajulkisivu on kolmikerroksinen.

c.  Katujulkisivu on nelikerroksinen.

korttelin reunoille on rakennettu erillisiä 
pieniä pysäköintitaskuja sekä kolme jäte-
katosta ja lisäksi istuskelukatos kalliolle. 
Pihalle on tehty myös uusi leikkialue il-
meisesti pienimpien lasten liikkumiseen 
hankalaksi koetun korkean kallion vuoksi. 
Vanhaa, kalliolla sijaitsevaa leikkipaikkaa 
on samalla muutettu.

Arvon määrittely
Sommitelma kiertää kukkulaa. Raken-
nukset on sijoitettu vapaasti maastoon 
1950-lukulaiseen henkeen. Rakennusten 
arkkitehtuuri on tavanomaista. Elisabeth 
Kochin laatima pihasuunnitelma antaa 
korttelille puutarhataiteellista arvoa. 

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Rakennusten säilyneisyys vaihtelee. Julki-
sivut ja parvekekaiteet on kunnostettu 
vanhan mallin mukaan, mutta ikkunat on 
uusittu. Korttelin sisällä olevan pysäköinti-
alueen laajentaminen on ympäristön 
suurin muutos. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Pihasuunnitelman oleellisten osien kuten 
tilasarjojen ja materiaalien palauttaminen 
on mahdollista. Samalla tulee tutkia 
pysäköinnin sijoittamista katuvarteen 
ja pihalle laajennetun pysäköintipaikan 
 palauttamista ennalleen. Savupiippu tulee 
säilyttää.

b c

Asemapiirros. Kuvalähde RakVV.
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16.  

Haavikkotie 12-18 / Koivikkotie 11-13 ja 15 / 

Männikkötie 4-6

Alempi pohjapiirros esittää välikerroksiin 

perustuvaa ratkaisua. Kyseessä 

on pistetalo, joka näyttää ulospäin 

lamellitalolta. Ylemmässä tapauksessa ei 

ole välikerroksia ja se edustaa normaalia 

lamellityyppiä. 

d e

Kuvat d-e: Sam
i H

eikinheim
o 2005.

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.

d.  Pihanäkymä.

e.  Ajoluiska.
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23.  
Männikkötie 7-9 / Haavikkotie 7-9

28 279 1
os. Männikkötie 7
Kai Blomstedt & B. Stenbäck, 
arkkitehdit SAFA
1953
Kohteessa 3 lamellitaloa A, B ja C.

Arkkitehtuuri
Kohde käsittää kolme lamellitaloa, joissa 
kussakin on neljä porrasta. Kohde kuuluu 
Maunulan kansanasunnot II kunnallisiin 
vuokra-asuntoihin. Rakennukset ryhmitty-
vät tonteille funktionalismin periaatteiden 
mukaisesti. Ympäristö muodostaa jatku-
vaa, virtaavaa tilaa. 

Rakennus A rajaa Männikkötien katu-
tilaa porrastuen. Ulokkeelliset parvekkeet 
rytmittävät sen julkisivua. 

Pihoille muodostuu avoimia näkymiä, 
jotka liittävät myös naapuritontin ra-
kennukset osaksi ympäristöä. Näkymät 

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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avautuvat, eivät sulkeudu. Näkymä ete-
lään kohti Männikkötie 5 rakennuksia on 
erityinen. Rakennus B rajautuu metsiköin 
kohti koulujen pihoja. 

Julkisivut ovat keltaista roiskerappaus-
ta, räystään alapinnat on maalattu tum-
miksi. Sokkelit ovat betonia. Kolmijakoinen 
horisontaali ikkuna on alueen arkkitehtoni-
sesta yleisilmeestä poikkeava. Parvekkeilla 
on pinnakaiteet, jotka on peitetty uritetulla 
peltilevyllä. Sisäänkäyntejä raamittavat 
kookkaat rapatut kehäaiheet.

Tämä ja kohde 15 ovat samojen arkki-
tehtien suunnittelemia.

Pihat
Männikkötien tasanteella ja ala-asteen 
suuntaan rinteeseen nousevat lamelli-
talot muodostavat väljän korttelin, jossa 
ylin rakennus rajautuu koulun pihaan. 
Rakennusten väleissä on avaraa pihatilaa. 
Alkuperäisen asemapiirroksen mukaan 
pihalla on ollut väljät, 50-luvun muotokie-
lellä sommitellut leikkikentät.  Ylemmäs 
rinteeseen on jätetty luonnonpuustoa. 
Tontin kulmauksiin on istutettu kolmen 
puun ryhmiä, mm. koivuja ja saarnivaah-
teraa.

Ilmeisesti 1980-luvulla tehty pihan 
perusparannus on jakanut pihat erillisiin 
toiminnallisiin osiin, jotka on rajattu pen-
sasaidoilla.

Arvon määrittely
Arkkitehtuuri on materiaaleiltaan ja raken-
teiltaan 1950-luvulle tyypillistä. Rakennuk-
set ovat hyvin säilyneitä. 
Komealla paikalla sijaitsevan piha-alueen 
yleisilme on epätasainen. Ylimpänä rin-
teessä olevan rakennuksen ympäristö on 
ajalle tyypillisen vähäeleinen, mutta vahva 
ja puistomainen.  Alin piha on nykyisellään 
tavanomainen.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 1

Rakennusosat ja materiaalit ovat hyvin 
säilyneitä. Pihamuutos on vaikuttanut 
kokonaisuuden ilmeeseen heikentävästi. 
Alkuperäinen hahmo on palautettavissa.

23.  

Männikkötie 7-9 / Haavikkotie 7-9

a b Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.
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a.  Liikennejärjestelyitä rinnetontilla.

b.  Parvekejulkisivu ja sisäänkäynnit 

parvekerivistöjen alta.

c. Pihajulkisivu.

c

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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25.  
Maunulanmäki 1-3 / Rajametsäntie 30-32 / Haavikkopolku 1-3

28 280 1
Koy Maunulan Kirkkomäki 1-3
Rajametsäntie 30-32
Matti Hakuri
1955
4 lamellitaloa, 3/4 kerrosta

a.  Koristeelliset ilmanvaihtoaukot ovat säilyneet 

alkuperäisinä.

b.  Osaan parvekkeista on asennettu parvekelasit.

c.  Parvekelasitus on muuttanut rakennuksen 

julkisivupinnan reliefiä.

a Kuvat a-c Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
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Arkkitehtuuri
Rakennus B ja C on sijoitettu tontin sisään. 
Kortteli rajautuu länsisivullaan koulun 
urheilukenttään. A-rakennus polveilee 
rytmikkäästi muodostaen miellyttävää 
katutilaa Maunulanpolun varressa. Ka-
tutilan laatua laskee vastapäisen 1970-
luvun rakennuksen heikko liittyminen 
katualueeseen.

Rakennusten julkisivut ovat roiskera-
pattuja. Rappaukseen piirtyvät ohuet ho-
risontaalit ikkunoiden yläreunan linjassa. 
Julkisivun aukotus antaa väljän ja avoimen 
vaikutelman. Porrashuonevyöhyke on 
hieman sisennetty. Sen pinnassa on pys-
tysuuntaisen muottilaudoituksen kuvio. 
Vesikatot ovat punaista sementtitiiltä ja 
sokkelit ovat betonia. Ikkunat on uusittu. 
Ovet porrashuoneisiin ovat mäntyä, um-
pinaisia ja lakattuja. Porraskivi on vaaleaa 
liuskekiveä. Sisäänkäyntiä kattaa hoikkien 
terästukien kannattama peltikatteinen 
lippa. Rakennuksia on hoidettu.

Tämän kunnallisen vuokratalokiin-
teistön pohjakerrosten tiloissa toimivat 
Helsingin suomenkielinen työväenopisto 
ja Maunulan asukasyhdistys. Liiketilat 
on yhdistetty kioskiksi. Näyteikkuna on 
pellitetty kuparilla. 

Piha-alue
Rajametsäntietä rajaa ryhdikäs raudus-
koivurivi. Rakennuksen C ja kadun väliin 
jää jyhkeä ruotsinpihlajaryhmä. Piha-alue 
antaa korttelille sen identiteetin. Korttelin 
piha-alue sijoittuu tasamaalle ja suun-
tautuu rakennusten rajaamana itä-länsi 
–suuntaiseksi. Avaraa ja väljää pihatilaa 
rajaavat vaahterat ja kuuset, sekä uudem-
pina runsaslukuiset koristeomenapuut. 

Leikkikentän alkuperäinen muoto on 
säilynyt. Kentällä on erikoinen, spiraali-
mainen betonireunuksinen hiekkalaatikko. 
Kapeat pihapolut kiertävät pihapuiston 
reunoissa, niiden reunoissa ovat matalat 
kivetyt pintavesipainanteet. Avoimelle 
keskialueelle johtavat polut ovat nur-
misaumattuja liuskekivipolkuja, joita on 
ilmeisesti lisätty 1980-luvulla. Piippu 
hallitsee pihan näkymää idässä. Piha-alue 
jatkuu edelleen tilallisesti länsipuoliselle 
pelikentälle. Jätesuojat vaikuttavat ylimi-
toitetuilta.

Arvon määrittely
Rakennusryhmä edustaa jälleenraken-
nuskauden arkista asuinympäristöä, yh-
tenäistä ja varioitua kokonaisuutta. Piha 
ja rakennukset muodostavat luontevan 
kokonaisuuden. Rakennukset toimivat 
eräänlaisena kulttuurisena keskuksena 
alueella. Rakennusten keskelle jäävä väl-
jä pihatila on vanhoine puineen komea. 
Rajametsäntien puoleisella piha-alueella 
on 50-luvun vähäeleinen ilme.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 2

Parvekkeet on lasitettu ja ikkunoita on 
uusittu. Pihaa on uudistettu 1980-luvulla, 
mutta yleisesti ottaen pihan alkuperäiset 
piirteet ovat säilyneet hyvin.

b c
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25.  

Maunulanmäki 1-3 / Rajametsäntie 30-32 / Haavikkopolku 1-3

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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26.  
Männikkötie 5 / Koivikkotie 7-9 / Haavikkotie 8-10

Arkkitehtuuri
Asuntoyhtiöön kuuluu kaksi puolikaaren 
muotoista kolmikerroksista lamellitaloa, 
jotka on sovitettu rinteeseen. Kaaret 
koostuvat polveilevista segmenteistä. 
Eri tasoiset seinäpinnat, sisäänvedetyt 
parvekelinjat ja vaihtelevat kattokorkeudet 
saavat aikaan voimakkaan rytmin. Näissä 
moderneissa asuintaloissa on klassisia 
piirteitä kuten leveät räystäät ja harjakaton 
kolmiomaista muotoa tavoittelevat ulok-
keelliset pienet betonilipat sisäänkäynnin 
yllä. Näyttävä betonitiilikatto on kadun 
puolella kiiltävä ja pihan puolella matta 

28 282 1
Männikkötie 5
Arkkitehtitoimisto Kaj Englund
1953
2 lamellitaloa

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

sekä kaupunkikuvallisesti tärkeä. Se ei 
kuitenkaan ole alkuperäinen.

Julkisivu on keltaiseksi ja oranssiksi 
slammattua tiitä. Parvekesyvennökset on 
rapattu ja maalattu valkeiksi. Betonisokkeli 
on ruskea. Laudasta tehdyt parvekekai-
teet ovat punaruskeita. Parvekelaatta on 
korjattu re-alkaloivalla slammauksella eli 
sen pinnan struktuuri ja todennäköisesti 
myös väri on muuttunut. Ikkunoiden 
tyyppi vaihtelee. Niiden sommitelma 
tuo julkisivuun eloa. Osa ikkunoista on 
alkuperäisiä ja osa on uusittu. Julkisivu 
on hiljan kauttaaltaan korjattu.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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26.  

Männikkötie 5 / Koivikkotie 7-9 / Haavikkotie 8-10

Taloyhtiössä on 16 porrasta ja 96 
asuntoa. Kaikki asunnot ovat kiilan muo-
toisia ja 60 neliömetrin kokoisia. Ylimmän 
kerroksen asunnon sisäkatto on vino eli 
noudattaa vesikaton muotoa. Varsinaista 
ullakkoa talossa ei ole. Kadunpuolelinen 
maantasokerros on käytössä autotalleina 
ja rakennuksen toisessa päässä on alku-
peräinen liikehuoneisto. 

Porras on kaksisyöksyinen. Kerrosta-
sannetta kohti on kaksi asuntoa. Syöksyn 
leveys on 1,2 m ja porrashuoneen leveys 
on 2,55 m. Lattia on tummaa mosaiikki-
betonia, keskellä on maalattu pinnakaide, 
jonka käsijohde on maalattua puuta. Huo-
neistojen ovet ovat maalattuja laakaovia. 
Värit eivät ole alkuperäiset.

Kaj Englund (1905–76) suunnitteli 
asuinkerrostaloja Helsingin lähiöihin 
– Herttoniemeen, Pohjois-Haagaan ja 

Maunulaan sekä muualle Suomeen eri-
tyisesti Vaasaan ja Pietarsaareen. Hän 
toimi Suomen Arkkitehtiliiton Standar-
disoimislaitoksen johtajana 1945–50 ja 
oli siten hyvin perillä asuntokysymysten 
ratkaisuvaihtoehdoista. Hänen piirustus-
kokoelmansa on vastikään luovutettu 
Suomen rakennustaiteen museoon ja 
se tarjoaa mahdollisuuden tarkemmalle 
tutkimukselle. Englundin arkkitehtuuris-
ta   järjestettiin myös näyttely Suomen 
rakennustaiteen museossa.

Pihat
Piha-alueet jakautuvat kolmeen osaan. 
Kadun varressa tasoeroja on jäsennelty 
tukimuurein ja liuskekiviportain. Män-
nikkötien ja Koivikkotien risteyksessä 
etupihan kuusi- ja koristeomenaistutukset 

muodostavat hienon päätteen etelästä 
avautuvalle näkymälle. Kadun kulmausta 
on korostettu kolmen puun ryhmällä. 

Rakennusten välissä on suojaisa oles-
kelupiha. Ylärinteessä kasvaa alkupe-
räisestä metsästä kuusia. Alarinteen 
puolella piha on reunustettu koivuilla. 
Keskialueella on nurmikkoa ja leikkipaikka, 
jota on laajennettu 1980-luvulla. Alempi 
talo on liitetty maastoon pihan puolelle 
louhitun käytävän avulla. Tasoerojen 
käsittely on luontevaa. Ylimmälle pihalle 
on sijoitettu pysäköintiä ja tehty myös 
jonkin verran uusia istutuksia. Koivikkotien 
varteen sijoitettu vaatimaton roskakatos 
on luonteva.
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a.  Kivijalkaan sijoittuva liiketila toimii työtilana.

b.  Autotalleissa on talonmiehen kertoman mukaan 

ollut joskus pyöräkorjaamoja ja muuta pientä 

liiketoimintaa.

Arvon määrittely
Rakennusryhmä on koko kaupunginosan 
identtiteetin kannalta tärkeä. Rakennuksil-
la on rakennustaiteellista arvoa. Raken-
nusten muoto ja maisema muodostavat 
ehjän kokonaisuuden. Paikan identtiteetti 
on vahva. 

Rakennusten ja pihan muoto korostaa 
paikan luonnonmaisemaa. Piha on suunni-
teltu ja se on puutarhataiteellisesti arvokas 
kokonaisuus. 

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 2

Liiketilat ovat muuttuneet työhuoneiksi. 
Julkisivujen korjaus on toteutettu äsket-
täin. Värit ovat yliampuvia. Kattomateri-

a

b

c

d

aali on muutettu. Ikkunoita on uusittu. 
Sisäänkäyntien ovet ovat säilyneet. Pihan 
hahmo on alkuperäisen asemapiirroksen 
mukainen. Pihat ovat säilyneet hyvin. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Arkkitehtonisesti arvokkaan kohteen al-
kuperäiset materiaalit ja rakennusosat 
tulee säilyttää.

Kohteesta suositellaan laadittavaksi 
rakennushistoriallinen ja puutarhahisto-
riallinen selvitys sekä väritutkimus ennen 
 seuraavan korjaussuunnittelun aloitta-
mista.

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.

c. Tiilen käyttö ulkokulmassa korostaa 

rakennuksen vinoja kulmia.

d.  Sisäpihan seinäpintaa on elävöitetty 

poimuilevalla rytmillä ja käyttämällä 

värivyöhykkeitä.

Asemapiirros ja ote pohjapiirroksesta ovat vuodelta 

1953. Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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27.  
Koivikkotie 5

Arkkitehtuuri
Kohteiden 26 ja 28 rajaama puistokukkula 
otettiin tiivistävään lisärakentamiseen 
vuonna 1970, jolloin neljä kunnallis-
ta vuokrataloa rakennettiin. Pistetalot 
reunustavat kukkulan lakea sijoittuen 
vapaasti tontin keskelle. Rakennusten 
massat ovat paisuneet; alkuperäisen be-
tonielementtipinnan päälle on rakennettu 
vaaleanruskeaksi rapattu lisälämmöneris-
tys. Korkea kallio on säilynyt vapaana. 
Sinne on sijoitettu leikkivälineitä ja istuin-
ryhmiä, jotka ovat murheellisesti kaikki 
rikki. Rakennusten väliset piha-alueet ovat 

28 290 2
Koivikkotie 5
Helsingin kaupungin asuntotuotanto-
toimikunta, Maunula IV
Arkkitehtitoimisto Keijo Laine
1970
4 pistetaloa

a

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.
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laajoja asfaltoituja parkkikenttiä. Tontin 
liittyminen katualueelle ei ole hallittu. 
Korkea rakennusryhmä on luonteeltaan 
vieras Maunulan pihakortteleiden kes-
kellä. Vuonna 1958 vahvistetussa asema-
kaavassa tämä rakennuspaikka oli varattu 
julkiselle rakennukselle.

Pihat
Pistetalokorttelin keskellä on miellyttävä 
nurmipintainen mäki ja luonnonkallio. 
Rakennusten seinustoilla asfaltti on ulo-
tettu seinään asti. Yhdessä yksinkertai-
sen arkkitehtuurin kanssa rakennusten 
lähitilaan syntyy 70-lukulainen tunnelma, 
jota on 1990-luvun alussa täydennetty 
rakentamalla saarekemaisia oleskelupaik-
koja rakennusten väleihin. Tontilla olevaa 
pysäköintikenttää on samassa yhteydessä 
laajennettu äärimmilleen ja Haavikkopolun 
varteen on rakennettu pysäköintialueita 
ja -taskuja, jotka on rajattu istutuksin. 
Korttelin itäpuolitse kulkee kapea puisto-
yhteys, joka vaikeakulkuisuutensa vuoksi 
ei käytännössä toimi kulkuyhteytenä.

Arvon määrittely
Rakennukset ovat luonteeltaan alueelle 
vieraita. Rakennusten välitön ympäristö on 
alun alkaen kolkko. Se vaikuttaa autojen 
ehdoilla rakennetulta.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 0
ympäristö: 0

Rakennuksia on muutettu. Piha on säily-
nyt keskeisiltä osiltaan suhteellisen hyvin, 
vain reuna-alueet ovat muuttuneet.

a.  Pistetalot on sijoitettu korkealle 

 paikalle.

b.  Pistetalon suhde katuun on 

 urbaanimpi kuin monissa muissa 

 Maunulan kohteissa.

c. Pistetalo on kellarikerros mukaan 

 lukien peräti kuusikerroksinen. 

 Se on mittakaavaltaan suurempi kuin  

 muut alueen rakennukset.

d.  Leikkipaikan hoitoa on laiminlyöty.

c db

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Arkkitehtuuri
Kohde käsittää neljä lyhyttä ja yhden pit-
kän lamellin, jotka rajaavat piha-alueen. 
Pitkä rakennus reunustaa Rajametsäntie-
tä.  Rakennukset sijoittuvat tontin laidoille. 
Keskellä on kukkula ja piha-alue.

Julkisivujen alkuperäinen karkea roiske-
rappaus on väriltään vaalean tiilenruskea. 
Siniharmaaksi maalattu betonisokkeli on 
uritettu. Porrashuoneiden sisäänkäynnit 
ovat säilyneet alkuperäisinä. Ovi on al-
kuperäinen puukehyksinen lasipeiliovi. 
Vetimet ovat erilaisia oven ulko- ja sisä-
puolella. Porraskivi on mustaa liuskekiveä 

ja maastoerot on huomioitu parilla askel-
malla. Sisäänkäyntiä kattaa ulokkeellinen 
betonilippa. Osaan parvekkeita on asen-
nettu lasitukset.

Tämän yksityisen asunto-osakeyhtiön 
asunnot ovat pieniä, pääosin yksiöitä ja 
kaksioita. Sen tiloissa toimii ruotsinkieli-
nen päiväkoti.

Markus Tavio (1911–78) on tunnettu 
ennen kaikkea asuntoarkkitehtina. Asunto-
suunnittelussa hän pyrki käytännöllisiin ja 
kodikkaisiin ratkaisuihin. Espoon Tapiolaan 
hän suunnitteli muun muassa 1954 val-
mistuneen Asunto Oy Viisikon sekä 1955 

28.  
Rajametsäntie 26-28 / Koivikkotie 1-3 / Haavikkopolku 2-4

28 281 1
Rajametsäntie 26-28 (aito osoite)
Markus Tavio
1953
5 lamellitaloa

a Kuvat a-e: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
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valmistuneen lamelli- ja pistetaloryhmän 
Otsonkalliolle. 

Markus Tavion suunnittelemia kerros-
taloja on lisäksi Helsingin Munkkivuoressa 
ja Pajamäessä, Herttoniemessä ja Puoti-
lassa sekä vanhusten asuintaloja Pohjois-
Haagassa. Rivitalokohteita löytyy Espoon 
Westendistä ja Matinkylästä.

Pihat
Rajametsäntien ja korttelin sisäisen kal-
lioharjanteen väliin jäävä piha on harvi-
naisen kaunis ja hyvin säilynyt. Vaikka 
pihasuunnitelmaa ei ole löytynyt, alueen 
kasvillisuudesta ja järjestelyistä voisi pää-
tellä, että sen on laatinut ammattilainen. 
Leikkipaikka on piha-alueen keskellä 
olevien vanhojen kuusien katveessa. 
Leikki- ja oleskelupaikalla on ollut kiemur-
televa polku, joka on ruohottunut, mutta 
edelleen havaittavissa. Pihalla on käytetty 
liuskekivipolkuja. Rakennusten yhtey-
dessä on omina pihapuina esimerkiksi 
riippasaarnea. Rajametsäntien varteen on 
istutettu lehmusrivi. Pysäköintitaskuja on 
lisätty pieninä yksiköinä Rajametsäntien ja 
Koivikkotien varteen jo 1960-luvulla.

Arvon määrittely
Rakennusryhmä edustaa hyvää ja ajalleen 
tyypillistä 1950-luvun asuntoarkkitehtuu-
ria. Rakennusten ulkomuoto materiaa-
leineen ja rakenteineen sekä pihat ovat 
melko hyvin säilyneet alkuperäisinä. 

Piha on 1950-luvulle tyypillinen, moni-
puolinen kokonaisuus. SIllä on puutarha-
taiteellista ja dendrologista arvoa.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 2

Ikkunat on vaihdettu uusiin. Pihat ovat 
hyvin säilyneitä. 

a.  Eri huonetyyppejä vastaa erilainen ikkuna.

b.  Näkymä Koivikkotieltä.

c.  Näkymä Rajametsäntieltä.

d.  Parvekkeita ilta-auringossa.

e.  Rajametsäntien varteen on istutettu lehmusrivi.

b

c

d

e
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28.  

Rajametsäntie 26-28 / Koivikkotie 1-3 / Haavikkopolku 2-4

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Arkkitehtuuri
Kaksi huomattavan pitkää ja maastoon 
porrastettua lamellitaloa rajaa pihaa ja 
samalla Maunulan kaakkoislaitaa puis-
ton suuntaan. Kerroskorkeus vaihtelee 
maastomuodon mukaan. Rakennukset 
ovat pääosin kolmikerroksisia. Kolme 
lyhyempää lamellia on sijoitettu korttelin 
sisälle siten, että niiden päädyt rajaavat 
Koivikkotien pienimittakaavaista katu-
tilaa. 

Lyhyiden lamellien maantasokerrokses-
sa on rinteen alapuolella autotallit. Pitkien 
lamellien väliin sijoittuu matalampi alkupe-

29.  
Koivikkotie 2-8 / Rajametsäntie 22-24 / Männikkötie 3

28 291 1
Rajametsäntie 22-24
Bertel Saarnio 
1954
5 lamellitaloa

Kuva: Sami Heikinheimo 2005. Lyhyen lamellitalon sisäänkäyntijulkisivu. 

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

räinen ja lautarakenteinen huoltorakennus, 
jossa on alunperin sijainnut sauna.

Julkisivut ovat roiskerapattuja ja keltai-
sia. Päädyissä ikkunat ovat jääneet syvälle 
seinän sisään lisälämmöneristyskerroksen 
vuoksi. Julkisivu on sisäänkäyntien puolel-
ta suljetumpi ja toiselta avoimempi. 

Parvekesyvennykset on maalattu val-
koisiksi. Parvekekaiteiden pelti on uusittu, 
mutta alkuperäinen teräsrunko on säily-
nyt. Kaiteen yläosan pinnat on taivutettu 
siten, että kaiteen sisälle voi asettaa 
kukkalaatikon. Osassa parvekkeita on 
lasitukset. Sokkeli on betonin värinen. Sen 
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pintaa elävöittää vaakasuoran muottilau-
doituksen kuvion lisäksi pystyuritus. 

Sisäänkäynti on järjestetty ylärinteen 
puolelta. Sisäänkäynnissä on rinnakkain 
kaksi ovea, toinen porrashuoneeseen 
ja erilline ovi kellarikerrokseen. Porras 
on kaksisyöksyinen. Lattia on vaaleaa 
mosaiikkibetonia, keskellä on maalattu 
pinnakaide, jonka käsijohde on lakattua 
puuta. Huoneistojen ovet ovat lakattuja 
laakaovia. Roskakatokset ovat uusia. 

Pihat
Luonnonmaisema on hyödynnetty pitkän-
omaisen korttelitilan jakajana. Koivikkotie-
hen nähden vinosti sijaitsevien rakennus-
ten edustalla on kivimuurilla rajattu aukio, 
joka toistuessaan on merkittävä pihan 

sommittelullinen elementti. Rakennusten 
välissä on ollut leikkipaikkoja, joiden va-
rustuksien muotoilu on mielenkiintoista. 
Sittemmin leikkipaikat on muutettu oles-
kelualueiksi. Kasvillisuus on monipuolista 
ja puut ovat usein pieninä ryhminä.

Arvon määrittely
Kohde muistuttaa Tapiolan puutarhakau-
punkia. Pihat ja vaaleat talot muodostavat 
ehjän ja luonteeltaan vahvan kokonaisuu-
den. Pihasuunnitelman voima näkyy luon-
nonmuodoissa, ilmavuutena, selkeytenä 
ja vaihtelevana kasvillisuutena. Kohteessa 
on kauniita vanhoja detaljeja, esimerkiksi 
kivimuurit. Arkkitehtuuri ja piha edustavat 
ympäristöltään korkeatasoista 1950-luvun 
asuntokorttelia. Kohde on hyvin säilynyt ja 

29.  

Koivikkotie 2-8 / Rajametsäntie 22-24 / Männikkötie 3

a Kuvat a-e: Sami Heikinheimo 2005.

piha melko varmasti ammattilaisten suun-
nittelema. Pihalla on puutarhataiteellista 
ja dendrologista arvoa.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 2

Rakennuksen ulkopuoli, joka kuuluu tä-
män tarkastelun piiriin, on hyvin säilynyt. 
Porrashuoneiden sisätila on huonontunut 
pintaan tehtyjen kotelointien ja akusto-
paneeleiden asentamisen seurauksena. 
Tiukkaan mitoitetun asuntoportaan luonne 
häiriintyy helposti. Pihan kokonaisilme 
on säilynyt hyvin vaikka sen hoitoa on 
laiminlyöty. Uudet huoltorakennukset 
rikkovat katutilan luonnetta.
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a.  Suojaisa piha. Pihan läpi kulkee polku, joka 

yhdistyy aluetta halkovaan kevyen liikenteen 

väylään. Kyseinen kohta oli vuoden 1958 

asemakaavassa merkitty vaara-alueeksi. Siinä 

kulki sähkölinja.

b. Pysäköintiä korttelin sisällä.

c

d

e

b

c.  Parvekejulkisivua puistoon päin.

d.  Alkuperäinen huoltorakennus pitkien 

lamellien välissä.

e.  Näkymä Männikkötien ja Koivikkotien 

risteyksestä. Alimman lamellitalon 

edessä on aukio.

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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38.  
Koivikkotie 10 / Männikkötie 2

Arkkitehtuuri
Yksittäinen rakennus sijoittuu Koivikko-
tien ja Männikkötien kulmaan näkyvälle 
paikalle. Sen kaari yrittää olla vastavoima 
risteyksen toisella puolella sijaitseville 
kahdelle kaaren muotoiselle asuintalolle. 
Uudisrakennuksen arkkitehtuuri ei tue sen 
muotoa. Sen luonne jää epämääräiseksi ja 
kolkoksi. Kaaren muotoisen rakennuksen 
päät ovat rungoltaan leveämmät kuin 
keskiosa. Rakennus on elementtiraken-
teinen. Alin kerros on verhottu vihreällä 
klinkkerillä ja ylemmät kolme ovat vaa-
leaa betonielementtipintaa. Katteena 

on tummat sementtitiilet. Sisäänkäynnit 
on kadun puolelta ja niitä kattaa pelika-
tokset. Parvekkeet avautuvat sisäkaaren 
suuntaan.

Vuoden 1958 asemakaavassa paikka 
oli osoitettu julkiselle rakennukselle.

Pihat
Uusi asuintalo on sijoitettu risteyksen 
koillisneljänneksessä oleviin vanhoihin 
rakennuksiin nähden symmetrisesti kaa-
reksi. Rakennuksen taustalla on mäki. 
Rakennuksen länsipuolella Koivikkotien 

28 288 2
Koivikkotie 10, Männikkötie 2
1992
Arkkitehtitoimisto Porttinen & Tiilikka
1 lamellitalo

a Kuvat a,b: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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a.  Rakennus nähtynä risteyksestä käsin.

b.  Kaarevan asuintalon piha.

varrella on pysäköintialue ja jätekatos. 
Piha-alue on sisäkaarteessa talon etelä-
puolella.

Arvon määrittely
Rakennus on sekä arkkitehtuurin että 
pihan ja rakennuksen muodostaman 
kokonaisuuden luonteen perusteella alu-
eelle vieras. Muut Koivikkotien läntisen 
osan rakennukset ovat matalia rivitaloja 
(kohteet 1-8).

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 0
ympäristö: 0

Uudehkossa kohteessa ei juuri ole tehty 
muutoksia.

Suosituksia ja uhkakuvia 
Pysäköintipaikkaa rajaava umpinainen 
lauta-aita on luonteeltaan alueelle vieras 
ja se tulisi poistaa.

b
Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Myymäläkatu

19

20

21

22
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kohteet 19–22

Maunulan kaupalliset palvelut keskitettiin 
Metsäpurontien varteen asuintalojen 
pohjakerroksiin. Myymäläkatu ulottuu 
Saunabaarilta (kohde 11) elokuvateatte-
rille (kohde 20). Katutila on urbaani. Sen 
reunoja rajaa arkkitehti Veijo Larkaksen 
suunnittelemat lamellit, joiden arkkitehto-
niset perusratkaisut ovat saman teeman 
variaatiota. Katuosuuden päätteenä on 
idässä elokuvateatteri ja lännessä Sau-
nabaari. Pankkirakennuksen edustalle jää 
kaupunkikuvallisesti merkittävä aukio.

Myymäläkadun toiminnallinen luonne 
on muuttunut. Elokuvateatteri ei enää 
palvele yleisöä. Saunabaari on vanhusten 
palvelutalona ja toimistoina. Leipomokah-
vila kerää lähialuen rakennustyömaiden 
työntekijät kahvitauolle. Alepa-kauppa 
sijaitsee bussipysäkkien vieressä. Muutoin 
toiminta on hiljentynyt.

Asuintalojen Metsäpurontie 18–20 
(kohde 19) ja Metsäpurontie 19 (kohde 22) 
arkkitehti Veikko Larkas (1909–1969) on 
tunnettu kirkkojen ja sairaalarakennusten 
suunnittelijana. Larkas oli myös Arkkitehti-
lehden päätoimittaja 1950–52. 

Arkkitehtien Cedercreutz ja Railo suun-
nittelema Metsäpurontie 23 (kohde 21) 
on kaupunkikuvaa rikastuttava kohde. 
Asuintalossa on moderni pilari-laatta 
rakenne, joka se heijastuu rakennuksen 
julkisivuun.  Alakerran liiketilan ikkunat 
piirtyvät katukuvaan eleganttina erkkeri-
nä. Talon eteen jää pieni aukio.

19. Metsäpurontie 18–20 

20. Metsäpurontie 16

21. Metsäpurontie 23

22. Metsäpurontie 19
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Arkkitehtuuri
Katua reunustava asuinrakennus (Met-
säpurontie 20) rytmittyy neljään osaan. 
Julkisivu on roiskerapattu. Kadun puolella 
kolmessa osassa rappauspinta on tasai-
nen ja yhdessä erottuu elementtisaumat. 
Vastaavasti pihan puolella kolmessa osas-
sa on julkisivussa elementtisaumat ja 
yhdessä sileä rappauspinta. Viisikulmaiset 
parvekkeet ovat osittain sisäänvedettyjä 
tiiliseinäosuuksilla ja ulkonevat element-
tiseinissä. Elementtiseinissä parvekkeen 
parina on kiilamainen erkkeri. Elementti-
seinä ja perinteinen tiilimuuri muodostavat 

kunkin lamellipätkän pitkät seinät. Julkisi-
vu heijastaa johdonmukaisesti rakennetta. 
Parvekeratkaisu on tuottanut elävyyttä 
asuntopohjiin.  Rakennuksen päätyseinät 
ja lamellien väliset seinät on nostettu ve-
sikattoa korkeammiksi mutta sen muotoa 
mukaileviksi, mikä korostaa julkisivun ryt-
mikästä ilmettä. Rakennuksen julkisivun 
rytmi ja ilmeikkäät parvekkeet kuvastavat 
luontevaa sovitusta maastoon.

Länsipäädyn  liiketilan, missä nykyisin 
toimii konditoria-kahvila, julkisivu on kel-
taista puhtaaksimuurattua tiiltä. Myymä-
läosan vesipellitykset ovat kuparia. Katto 

19.  
Metsäpurontie 18–20 

28 272 2a
os. Metsäpurontie 18–20
Veikko Larkas
1953, 1954
Kaksi asuinrakennusta, 
toisen alakerrassa liiketilaa

a

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.
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on tiiltä ja sileä betonisokkeli on maalattu 
siniharmaaksi. 

Kaide johdattaa tulijan kadulta si-
säänkäynnille nostetun etupihan läpi. 
Sisäänkäynnin ulokkeellinen katos on 
harjakaton muotoinen. Puiset lasiovet ovat 
lakattuja. Oven ikkuna on kuusikulmainen 
rombi. Portaat ovat betonia ja porraski-
vi graniittia. Ikkunat ovat mahdollisesti 
alkuperäiset. Parvekekaiteet on peitetty 
suorakulmaisesti uritetulla muovilevyllä, 
alkuperäinen on varmaankin ollut peltiä. 

Taaempana katulinjasta sijaitsevassa 
kahden portaan asuintalossa (Metsäpu-
rontie 18) arkkitehtoniset perusratkaisut 
ovat samat kuin naapurirakennuksessa. 
Taitteisen rakennuksen eteen muodostuu 
suojaisa piha-alue kohti etelä-kaakkoa. Ra-
kennuksessa on kaksi porrashuonetta.

Pihat
Metsäpurontie 20 liiketilan edustalla on 
kapea istutusvyöhyke, jonka takana sei-
nustalla on pieni ulkoterassi. Asuntopor-
taisiin johtaa jalkakäytävältä portaat ja 
luiskat. Maa niiden välissä on luiskattu ja 
nurmipintainen. Rakennuksen pohjoispuo-
lella  on rakennuksen suuntainen käytävä, 

josta asemapiirroksen mukaan on tullut ki-
vettyjä polkuja oville. Rinne nouse metsän 
suuntaan ja pihan keskellä on vapaamuo-
toinen leikki- ja oleskelupaikka. 
 Kohteen toinen rakennus, Metsäpu-
rontie 18, sijaitsee katulinjasta sisäänve-
dettynä, minkä ansiosta sen piha sijoittuu 
rakennuksen eteläpuolelle. Pihakäytävät ja 
ruohottunut leikkipaikka ovat ajalle tyypil-
lisen linjakkaasti muotoiltuja. Etupihalla on  
paikalla sijainneesta metsästä säästettyjä 
kuusia ja istutettuja vaahteroita ja pihlajia. 
Kookkaat puut muodostavat Metsäpuron-
tien kaaressa päätenäkymän ja katutilan ra-
jauksen. Lähinäkymät kadulta rakennukselle 
avautuvat herkästi istutusten raamittamina. 
Julkisivussa ja parvekkeiden istutussäleissä 
kiipeävät rehevät villiviinit. 

Arvon määrittely
Rakennusryhmä edustaa hyvää ja tyy-
pillistä 1950-luvun asuntoarkkitehtuuria. 
Arkkitehtuurissa on varhaisen elementti-
rakenteen vuoksi pioneerihenkeä. Maunu-
lalle tyypilliseen tapaan arkkitehtuuri on 
yksityiskohdiltaan rikasta. Rakennukset 
ovat hyvin säilyneitä.

Metsäpurontie 18:n piha-alue on tun-

a.  Katujulkisivu on poimuileva. Rakennuksen 

rakenteen ja julkisivukäsittelyn välillä on yhteys. 

Vasemmalla etualalla liiketila, joss edelleen on 

tomiva konditoria.

cb

nelmallinen, arvokas ja hyvin säilynyt, 
puutarhataiteellisesti arvokas kokonai-
suus. Metsäpurontie 20 kadunpuoleinen 
piha-alue on 50-luvun liikerakennuksille 
tyypillisen yksinkertaisesti jäsennelty. 

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2 / 2
ympäristö: 2 / 1

Metsäpurontie 18

Ulkoasu on pääpiirteissään säilynyt alku-
peräisenä. Kate on ilmeisesti uusi tiilika-
tetta mukaileva, sokkeli oli mahdollisesti 
alunperin maalaamaton. 

Uusi julkisivukunnostus sekä kellarin 
vedeneristys oli tarkasteluhetkellä tekeil-
lä. Pihan nykyiset istutukset ja järjestelyt 
vastaavat alkuperäistä tilannetta.

Metsäpurontie 20

Ulkoasu on pääpiirteissään säilynyt alku-
peräisenä. Rakennuksessa on säilynyt al-
kuperäisiä yksityiskohtia, kuten syöksytor-
via ja vedenheittäjiä. Pihalla on ilmeisesti 
tehty salaojaremontti, missä yhteydessä 
liuskekivilaatoituksia on purettu. Liiketilan 
terassi on hoitamaton.

b.  Takapihan näkymää. Tarkkaan katsottaessa 

julkisivussa erottuu elementtisauma.

c.  Sisempänä katulinjasta oleva rakennus.
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19.  

Metsäpurontie 18–20 

Piirustukset on päivätty 1954. 

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Arkkitehtuuri
Metsäpurontien varteen sijoittuvan, kah-
teen osaan porrastuvan asuin- ja liikera-
kennuksen julkisivut ovat roiskerapatut. 
Parvekkeet ovat sisäänvedettyjä, paitsi 
rakennuksen päädyssä. Niiden lasikuitu-
kaide on todennäköisesti alkuperäinen. 
Ikkunoiden leveys vaihtelee. Ikkunat ja 
parvekkeet ovat alkuperäisiä. Rakennuk-
sessa on kolme porrashuonetta arkisto-
piirustuksesta poiketen. Sisäänkäynnin 
porraskivi on liuskekiveä. Oven ympärillä 
on vaaleaksi maalattu betonikehä. Itäpään 
sisäänkäynnin kehä on muita korkeampi. 

20.  
Metsäpurontie 16

28 218 1
Metsäpurontie 16
Maunulan elokuvateatteri
Larvesen, Gyldén
1955
Asuin- ja liikerakennus sekä elokuvasali, 
3 kerrosta

Katto on punaista peltiä. Pihan puo-
len kattomaisemassa huomio kiinnittyy 
teräviin kolmiomaisiin kattoikkunoihin. 
Kellarrikerros ei näy kadun puolella. Läm-
pökeskuksen piippu on jäljellä.

Liiketilat sijaitsevat alimmassa kerrok-
sessa. Liiketilojen edustalla on portaiden, 
luiskien ja istutusalueiden vyöhyke. Valkoi-
seksi maalatut teräsputikaiteet helpottavat 
nousua liiketiloihin. 

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Elokuvasali sjaitsee sivusiivessä Kuu-
sikkotien varressa. Sen kaareva katto 
saa muotonsa salin kattotuoleista ja sen 
rapattussa julkisivussa on korostettu beto-
nisen rakenteen saumoja. Elokuvateatterin 
sisäänkäyntiä kattaa vapaamuotoinen be-
tonilippa. Teatterin tiloissa toimii nykyisin 
äänistudio ja aulassa pizzeria. 

Ensimmäinen, vuonna 1950 tehty ra-
kennussuunnitelma ei toteutunut.

a.   Talon kulmaan muodostuu pieni aukio, 

jolla on kaupunkikuvallista merkitystä. 

Nurkka on epäsiisti.

b.  Elokuvasalin pääty.

a

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Pihat
Metsäpurontien jalkakäytävältä nousee 
portaat rakennuksen edustalle liiketilojen 
kulkuväylälle. Portaiden välisissä luiskis-
sa kasvaa nurmea ja kurttulehtiruusua. 
Asemapiirroksen mukaan luiskaan on 
kaavailtu pikkupuita. Rakennuksen pää-
dyssä on orapihlaja-aita, joka rajaa pihan 
puolella olevaa asfaltoitua huoltopihaa ja 
pysäköintikenttää.

Arvon määrittely
Arkkitehtuuri on alunperin varsin vaa-
timatonta. Runko on leveä ja kömpelö. 
Asuntopohjat ovat jäykkiä. Rakennuksen 
merkitys alueen kannalta on erilaisten 
toimintojen, asumisen ja kaupallisten 
tilojen, yhdistäminen. Pihan puoli on kal-
sea. Kaupunkikuvallisesti tärkeä nurkka 
elokuvasiiven ja liiketilan nivelessä on 
epäsiisti sorapintainen alue.

20.  

Metsäpurontie 16

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Rakennuksen luoma yleisvaikutelma on 
sekava ja levoton. Erilaisia uudistuksia, 
kuten kattokorjaus, betonilipan verhous ja 
pihan asfaltointi, on tehty mutta ne eivät 
sovi rakennuksen luonteeseen. Toisaalta 
rakennuksessa on paljon hyvin säilyneitä 
rakennusosia kuten parvekkeiden kaiteet 
ja liiketilojen edusta.

b Kuvat a,b: Sami Heikinheimo 2005
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21.  
Metsäpurontie 23

28 275 1
Männikkötie 11 / Metsäpurontie 23
Arkkitehtitoimisto Cedercreutz &  Railo
1953
Asuin- ja liikerakennus

a

b

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a,b: Sami Heikinheimo 2005.
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Arkkitehtuuri
Pulpettikatto, joka näkyy Metsäpuronti-
lelle vihreäksi maalattuna peltiotsana, luo 
modernia vaikutelmaa. Kattomuoto on 
samankaltainen kuin viereisessä Sauna-
baarissa (kohde 11).  Rakennuksessa on 
muista tarkasteltavan alueen kohteista 
poiketen betonipilarirunko. Rosan väri-
seen rapattuun julkisivuun on maalattu 
valkoisella rakenteen rytmiä kuvastava 
verkko. Myös julkisivu on ilmeeltään 
ainoa laatuaan Maunulassa. Julkisivuun 
avautuvat pienasuntojen ranskalaiset 
parvekkeet.

Näyteikkuna on irroitettu myymälä-
tiloista ja asetettu katseen korkeudelle 
ulokkeella. Liiketilojen julkisivussa on ku-
pariset pellitykset.Liiketilassa on alunperin 
toiminut pankki. Sen eteen jäävä aukio on 
kaupunkikuvallisesti merkittävä. 

Pihat
Takapihalla on myymälän huoltopiha, joka 
on hyvin hoidettu. Pihalla on pysäköin-
tipaikkoja ja nurmialueella kaunis suuri 
tammi. Pihan itäpäädyssä on tasoero ja 
ajoluiska kellariin, luiskan tukimuuri ja 
portaat betonia, naapuripihan suuntaan 
kylmäkivitukimuuri. Uusi jätekatos näyt-
tää sijoittuvan liian lähelle asuintilojen 
ikkunoita.

Etupihalla on asemapiirroksen mukaan 
ollut puita laatoituksen keskelle rajatuilla 
neliömäisillä alueilla. Ilmakuvan mukaan 
paikalla on kasvanut mäntyjä, jotka on 
poistettu. Alkuperäisen laatoituksen tilalla 
on nykyisin asfalttia. 

Arvon määrittely
Rakennus on rakenteeltaan (betonipilarit 
ja vapaa pohja) innovatiivinen. Sillä on 
tärkeä rooli arkkitehtonisen yleisilmeen 
rikastuttajana Maunulassa. Se on kaupun-
kikuvallisesti merkittävä. Lähiympäristön 
toteutus on perustunut suunnitelmaan.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Rakennuksessa on uudet ikkunat ja ta-
kapihan parvekekaiteet. Piha-alueiden 
hoidon taso on laskenut ja etupihan pin-
tamateriaalit vaihdettu. Piha on kaupan 
volyymiin nähden hyvin säilynyt.

Suosituksia ja uhkakuvia
Liiketilan umpinaiset teippaukset ovat 
raskaita muuten avoimessa pinnassa 
ja laskevat rakennuksen arkkitehtonista 
arvoa. Aukion rakenteita ja pintoja voisi 
harkita palautettaviksi. Liiketilan jätesuo-
ja tulisi siirtää rakennuksen seinustalta 
kauemmas. 

a.  Näkymä saunabaarilta kohti 

myymäläkadun ydintä.

b.  Julkisivu on ilmeeltään ainoa 

laatuaan Maunulassa. 

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.
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Arkkitehtuuri
Arkkitehti Veikko Larkaksen suunnittelema 
asuin- ja liikerakennus asettuu Metsäpu-
rontien varteen vastapäätä hänen suunnit-
telemiaan kahta asuinrakennusta. Nämä 
kolme rakennusta ovat arkkitehtonisesti 
saman teeman variaatiota. Metsäpurontie 
19 ja 18 sijaitsevat kadun vastapuolilla. 
Niiden julkisivunauhat ovat pitkiä ja pol-
veilevia. Tarkasteltavassa rakennuksessa 
on kolme liiketilaa, jotka ovat osa Metsä-
purontien kokonaisuutta.

Rakennuksen kantavat pystyrakenteet 
ovat tiiltä. Tässä kohteessa ei esiinny 

elementtirakennetta. Yksi jakso on maa-
lattu muita vaaleammaksi. Parvekkeet 
ovat pääosin osittain sisennettyjä ja 
viisikulmaisia. Pihan puolella on myös 
ulokkeellisia parvekkeita. Katto on katettu 
sementtitiilikateella. Sokkeli on maalattua 
betonia. Ikkunat ja parvekeovet sekä liike-
tilojen alumiini-ikkunat ja –ovet ovat uusia. 
Porrashuoneissa on samanlaiset puiset 
lakatut lasiovet kuten vastapäisessä ta-
lossa (kohde 19). Myymäläosan kupariset 
pellitykset ovat vanhentuneet tyylikkäästi. 
Sokkeli on verhottu pesubetonipintaisilla 
laatoilla.

22.  
Metsäpurontie 19

28 275 2
Os. Metsäpurontie 19-21
Veikko Larkas
1956

a Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Pihat
Rakennuksen lounaispäädyn laajahkolla 
istutusalueella on nurmi, ruusuaidanne ja 
hevoskastanjoita. Ruusuaidanteen tilalla 
on ilmeisesti ollut perennaryhmä, koska 
aidanteesta nousee yhä mm. pioneja.

Rakennuksen etupiha on selkeä. Taka-
piha on viihtyisä. Puistoon jatkuva kallio 
rajaa takapihan kapeaksi. Oleskelupaikka 
ja huoltotilat on sijoitettu metsikön reu-
naan. Pihan molempiin päihin on sijoitettu 
pysäköintiä. 

Arvon määrittely
Rakennus muodostaa katutilaa vastapäi-
sen Metsäpurontie 18 kanssa, joka on 
saman arkkitehdin suunnittelema kohde. 
Rakennus on edustaa 1950-luvulle tyypil-
listä asuntorakentamista. Pihamiljöö on 
hyvin säilynyt ja piha  on todennäköisesti 
ammattilaisen suunnittelema. Se on to-
teutettu aikakaudelle tyypillisen herkästi 
ja detaljoidusti. 

a.  Julkisivu on roiskerapattu.

b.  Takapiha.

c.  Katunäkymä.

d.  Katunäkymä saunabaarilta.

c db

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 2

Ikkunat ja parvekeovet on vaihdettu, 
muilta osin rakennus on säilynyt hyvin. 
Rakennuksen takana oleva pihamiljöö ja 
asuntosiiven edustapiha ovat säilyneet 
hyvin. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Liiketilojen julkisivujen yksityiskohdat 
ja porrashuoneiden sisäänkäynnit tulee 
säilyttää alkuperäisessä asussaan.
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Sahanmäki
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kohteet 30–37

Sahanmäki on Maunulan kansanasun-
tojen lisäksi toinen, arkkitehtuuriltaan 
yhtenäinen osakokonaisuus Maunulassa. 
Sen suunnittelija on arkkitehti Hilding 
Ekelund. Erilaisia asuntorakennusten tyyp-
pejä yhdistelevä kokonaisuus käsittää 22 
rivi-, neljä piste- ja kolme lamellitaloa. 
Lamelli- ja pistetalot sijaitsevat mäen 
laella ja rivitalot on ryhmitetty  kolmeen 
ketjuun rinteen suuntaisten kaartuvien 
katujen varteen. Helsingin kaupungin 
asuntotuotantokomitean rakennuttaman 
kohteen rakennusluvat on myönnetty 
vuosina 1951–56. 

Arkkitehtuuriltaan monipuolinen ko-
konaisuus sijaitsee itään laskevassa rin-
teessä ja sillä on suurmaisemassa näkyvä 
asema. Rakennuksilla, kaduilla ja pihoilla 
on tärkeä rooli kokonaisuuden osina. 

30. Rajametsäntie 29-33 / Paanutie 10

28 239 3
Hilding Ekelund
1953
Neljä pistetaloa ja kolme lamellitaloa
Istutussuunnitelma puutarha-
arkkitehti Elisabeth Koch 1954

31. Malkapolku 2-4

28 239 4
Hilding Ekelund
1952
Kolme rivitaloa, tyyppi 1

32. Liesipolku 1-7 

28 239 2
Hilding Ekelund
1951
Neljä rivitaloa, tyyppi 1

Kohde on yksi neljästä docomomo suomi 
finland r.y:n arvokkaaksi määrittelemästä 
aluekohteesta Helsingissä.

Hilding Ekelund (1893–1984)  oli erit-
täin monipuolinen arkkitehtuurista kir-
joittava, suunnitteleva ja opetustyötä 
harjoittava arkkitehti. Hän toimi Helsingin 
kaupunginarkkitehtina 1940-luvulla ja 
asuntosuunnittelun professorina Tek-
nillisessä korkeakoulussa 1950-luvulla. 
Hänen kontaktinsa Skandinavian maihin 
olivat kiinteät. Ekelund ihaili Välimeren 
rakennuskulttuuria, erityisesti vaatima-
tonta anonyymia arkkitehtuuria. Hänen 
suunnittelemiaan asuntoalueita ovat mm. 
Olympiakylän ensimmäinen vaihe 1939–
40 yhdessä Martti Välikankaan kanssa, 
Runsaslapsisten perheiden asuntoryhmä 
Käpylässä 1941–46, Maunulan Sahanmäki 

1951–56 ja Porintie 5 Munkkivuoressa 
1957–58. 

Ekelund oli erityisen hyvin perillä mo-
dernin asuntorakentamisen kehityksestä 
Euroopassa. Modernismin periaatteille 
rakentuva asuntosuunnittelunohjeisto 
nojasi Ekelundin mukaan rationaalisista, 
mitattavan operatiivisista lähtökohdista 
johdettuihin laatukriteereihin. Systemaat-
tinen ajattelu leimaa hänen työtään Mau-
nulassa. Toisaalta hän on onnistuneesti 
kyennyt yhdistämään rationaalisuuden 
tyylisuunnista vapaaseen, kestävään ja in-
himillisesti koskettavaan arkkitehtuuriin. 

Ekelundin piirustusarkisto sijaitsee 
Suomen Rakennustaiteen museossa. 
Rakennustaiteen museo julkaisi hänen 
elämäntyötään käsittelevän monografian  
näyttelyn yhteydessä vuonna 1997.

33. Liesipolku 2,4,8

28 242 1
Hilding Ekelund
1951
Neljä rivitaloa, tyyppi 1

34. Malkapolku 1-3

28 240 2
Hilding Ekelund
1951
Kolme rivitaloa, joista Pirttipolun 
varressa sijaitseva edustaa tyyppiä 1 
ja muut tyyppiä 2

35. Pirttipolku 2

28 2441 1
Hilding Ekelund
1952
Yksi rivitalo, tyyppi 2

36. Pirttipolku 4

28 243 1
Tuomas Väyrynen
1955
Sauna-, pesula- ja autotallirakennus

37. Pirttipolku 6-18

28 243 2
Hilding Ekelund
1951
Seitsemän rivitaloa, tyyppi 2
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a.  Rakennuksen 1 julkisivu ylärinteessä.

b. Rakennuksen 1 eli vapaamuotoisen lamellin 

 parvekejulkisivu alarinteessä.

c. Liiketilasiipi rakennuksessa 7.

d. Rakennus 7 Rajametsäntien varressa.

e.  Rakennus 6 nähtynä alarinteestä.

Arkistopiirustusten 

kuvalähde RakVV.

a b

Lamellitalot

Rakennus 1 kaartuu rinnettä myötäillen 
S-kirjaimen muotoisena. Sen itäpää muo-
dostaa dominantin kun kellariin sijoitetut 
autotallit nostavat rakennuskorkeutta. 
Kaksoispäätyaiheen ja materiaalivaihte-
lun avulla rakennusrungosta on saatu 
hoikan näköinen. Itäpään aksenttina oli 
veistoksellinen keskuslämmityspiippu ja 
paisuntasäiliö aina vuoteen 1994 asti, 
jolloin se purettiin.

Julkisivua hallitsee ylärinteen puolella 
rappaus ja alarinteessä puhtaaksimuu-
rattu punatiili. Parvekelinjat erottuvat 
alarinteessä rapattuna pintana. Vastaa-

vasti porrashuoneet erottuvat ylärinteen 
puolella tiilipintaisina. Porraskäytävän 
ylimmän tason valoaukko on lasitiiltä. Ku-
takin huonetyyppiä vastaa ikkunatyyppi, 
mikä tuo eloisuutta julkisivuun. Sokkeli on 
pesubetonipintainen. Ullakot ovat ryömin-
tätilaisia eivätkä matalat peltikatonharjat 
näy maantasolle. Asuntopohjia ja lamelleja 
on varioitu käyttäen hyväksi kaartuvan 
rungon suomia mahdollisuuksia. 

Rakennus 6 piirtää rinteeseen säännöl-
lisen ympyräsegmentin. Ilmansuuntien 
optimoimiseksi parvekkeet ovat nyt ylärin-
teen puolella ja sisäänkäynti on alarintees-
tä. Ylärinteessä julkisivua hallitsee punatiili 

ja alarinteessä rapattu pinta. Lamellit ja 
asuntopohjat toistuvat samanlaisina.

Rakennus 7 sijoittuu Rajametsäntien 
varteen. Sen runko on porrastettu. Ra-
patussa katujulkisivussa on ranskalaisia 
parvekkeita. Pihan puolen punatiilijulkisi-
vun parvekkeet ovat suurempia. Liiketilat 
ja autotallit sijaitsevat pohjakerroksessa. 
Liiketiloja on myös erillisessä matalassa 
siivessä. Liiketilasiivessä on jäljellä alku-
peräiset puuikkunat. Porrashuoneiden 
sisäänkäynti on pihan puolelta. 

Lamellitaloissa on alusta asti ollut 
peltikatot. 

Kuvat a-e: Sami Heikinheimo 2005.

Arkkitehtuuri
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a. Pistetalon veistoksellinen hahmo.

b.  Sahanmäellä on yhdistetty 

 asuinrakennusten tyyppejä.

c.  Alkuperäisenä säilynyt rivitalon sisäänkäynti. 

 Rivitalo edustaa tyyppiä 2.

d.  Tyypin 2 suojaisaa pihaa etelärinteessä.

Pistetalot

Prismaattiset pistetalot muodostavat 
Sahanmäen kruunun ja näkyvät suurmai-
semassa. Käynti etenee liuskekiviseltä 
porraskiveltä läpi vaalean tiiliportin väljään 
aulaan. Porras kiertyy tilassa spriraalina 
kohti kattovaloa ja kattoterassia näkymi-
neen. Jokainen huoneistoista sijaitsee 
omalla tasollaan. Asuntopohja muistuttaa 
hakaristiä. Kunkin kulman huoneistot ovat 
erilaisia 

Uusimmassa korjauksessa on ilmei-
sesti palautettu alkuperäinen väritys. 
Rappauspinta on vaakaharjattu. Asumis-
laadun ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä 
kattoterassi on rakennettu umpeen eikä 
sitä ole uusimman korjauksen yhteydessä 
palautettu alkuperäiseen asuun. Porras-
huoneet ovat hissittömiä. Lamelli- ja pis-
tetaloissa on alusta asti ollut peltikatot.

a b

Pistetalojen asemapiirros ja pohjapiirroksia.

Kuvalähde RakVV.

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.
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Rivitalot

Kussakin alueen 22:sta rivitalosta on viisi 
huoneistoa. Siten asuntoja on yhteensä 
110. Hilding Ekelundin suunnittelemat 
rivitalot edustavat kahta tyyppiä. Tyypissä 
numero 1 on sisäänkäynti alarinteestä ja 
tyypissä numero 2 se on järjestetty ylä-
rinteeseen. Ylimmät kaksi rivitaloketjua 
edustavat tyyppiä 1 ja alin tyyppiä 2. Tästä 
jäsentelystä poikkeaa Pirttipolku 3.

Rivitalot on sovitettu rinteeseen siten, 
että ne ovat ylärinteessä kerroksen ma-
talampia kuin alarinteessä. Asuntoratkai-
sut perustuvat välikerroksiin. Julkisivut 
ovat rapattuja. Ikkunat ovat alkuperäisiä. 
Sisäänkäynnit on katettu ja ovet ovat 
lakattua puuta. Oven edustan tasanne 
on ainakin tyypissä 2 verhottu liuskeki-
villä. Kaide on yksinkertainen muotoiltu 
putkikaide.

Katto on alunperin tiiltä. Nyt valtaosa 
katteista on uusittu ja kattoihin on puh-
kaistu uusia kattoikkunoita. Tiilikattojen 
matalalle ulottuvat räystäät tekevät ka-
tumittakaavasta ihmisen kokoisen. Kat-
tomaiseman merkitys on kaupunkikuvan 
kannalta korostunut. Vaaleat savupiiput 
erottuvat katutilassa ylärinteen puolella.

Rivitalot rajaavat katutilaa, nostavat 
esiin polveilevia päätynäkymiä sekä avaa-
vat poikkinäkymiä rinnettä alas ja ylös. 

Tyyppiä 2 edustavan rivitalon 

pohjat, leikkaus ja julkisivuja.

Kuvalähde RakVV.

dc
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a
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b

a. Rivitalotyyppi 1:n sisäänkäynti on 

 pihan puolelta alarinteestä.

b. Tyyppi 1 sulkeutuu rinteen yläpuolella 

 kadun suuntaan.

c. Rivitalopääty, tyyppi 1.

d. Uusia, kattomaisemaa rikkovia 

 kattoikkunoita.

c d

Julkisivut, pohjat ja leikkaukset edustavat tyyppiä 1. 

Arkistopiirustusten kuvalähde RakVV.

Kuvat a-d: Sami Heikinheimo 2005.
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Hilding Ekelundin luonnos alueesta vuodelta 1950 

ennakoi toteutusta. Pistetaloja on tässä vaiheessa 

viisi. Lamellien idea ei ole vielä kehittynyt vapaa-

muotoisiksi, korttelin sisään vapaasti maastoon 

sijoittuviksi nauhoiksi. Kuvalähde SRM.
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Arvon määrittely
Sahanmäen alue on arkkitehtonisesti 
ainutkertainen kokonaisuus. Rakennus-
tyyppien yhdistäminen toisiinsa luo alu-
eelle poikkeuksellisen monimuotoisen 
ympäristön pihoineen ja katutiloineen. 
Sahanmäellä ja erityisesti rakennusten 
muodostamalla kattomaisemalla on kau-
punkikuvallisesti tärkeä rooli. Asuntoark-
kitehtuuri on nyanssoitua. Se on sekä 
rationaalista että romanttista samaan 
aikaan. Rationaaliseen arkkitehtuuriin 
on yhdistetty variaatio ja tuloksena on 
rikasta arjen arkkitehtuuria. Ekelund yh-
distää rationaaliseen lähestymistapaansa 
viitteitä Välimeren kansanrakentamiseen 
(architettura minore) monin tavoin: pol-
kujen pieni inhimillinen mittakaava, tiilen 
käyttö ja voimakkaat tehostevärit rivita-
lojen syvennösten taustaseinissä. Niiden 
parveke- ja terasssisyvennöksissä esiintyy 
vaihtelevasti voimakkaita välimerellisiä 
värejä. Rivitalojen räystäissä on käytetty 
vaihtelevasti ruskeaa ja valkoista, kan-
nakkeiden ja räystäslaudoituksen artiku-
loimiseksi. Toisaalta vaaleita pistetaloja 
voi verrata vuoren laella seisovaan antiikin 
temppeliin. Temppeli nousee tiilikattoisten 
”kansanrakennusten” jalustalta.

Koko Sahanmäen alue on hieno esi-
merkki 1950-luvun henkeen suunnitel-

lusta vähäeleisestä, puutarhataiteellisesti 
arvokkaasta ympäristöstä. Rivitalopihojen 
ongelmana on kirjavien leikkimökkien 
rakentaminen. Uudet jätekatokset ovat 
alueen luonteeseen sopimattomia. 

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Alue on kokenut myös monia muutoksia. 
Pistetalojen kattoterassi on rakennettu 
umpeen. Lamellitalojen parvekkeet on 
vaihdettu uusiin kuten myös ikkunat. 
Veistoksellinen lämpökeskuksen torni on 
purettu. Monien rakennuksetn alkuperäi-
set rappaukset on uusittu. Muutamissa 
rivitaloissa on yhä säilynyt alkuperäinen 
kattotiili (Malkapolku 1, 2, 3, 4 sekä Paanu-
tie 8). Uusien sementtitiilikatteiden ja 
alkuperäisen keraamisen tiilen luonne-ero 
on suuri.

Pihat ovat hyvin säilyneitä. Kokonai-
suuteen on tehty pieniä muutoksia, jotka 
ovat palautettavissa. Uudet jätekatokset 
ja leikkimökit alentavat muuten hyvin 
säilyneen kokonaisuuden arvoa.

Pihat

Lamelli- ja pistetalojen piha

Kaarevien kerrostalojen sisään jäävä 
piha-alue on monipuolinen ja sillä kasvaa 
yksittäisiä puita. Piha-alue on puutarha-
arkkitehti Elisabeth Kochin suunnittelema, 
ja suuri osa alueen nykyisistä puista 
onkin hänen suunnitelmansa mukaisia. 
Rajametsäntie 31 terassoinnit ovat alku-
peräisiä. Niille on myöhemmin sijoitettu 
useita tamppaus- ja kuivaustelineitä, jotka 
yhteen kasattuina ja tyhjinä vaikuttavat 
liioittelulta. Puolikaaren pohjoispäässä 
on ollut suuri yhtenäinen leikkialue, jolle 
oli tarkasteluhetkellä sijoitettu työmaan 
tukikohta. Pihan koilliskulmaan Malkatien 
rivitalojen yläpuolelle on rakennettu suu-
rehko pysäköintialue. Se kätkeytyy hyvin 
rinteen katveeseen.

 Kuva: Sami Heikinheimo 2005.

Rivitalon piha

Asemakaavassa suoriksi osoittautuvat 
rakennukset mieltyvät paikan päällä rin-
nettä myötäileviksi kaariksi. Liesipolun 
ja Malkapolun varren rakennukset ovat 
ylärinteen puolelle suljettuja. Seinustalla 
on autopaikkoja ja kulkureitti asunnon 
sisäänkäynnille kulkee rakennuksen pää-
dyn kautta. Rakennusten päädyistä on 
puolijulkisia polkureittejä kortteleiden 
poikki. Liesipolun ylärinne vaikuttaa puis-
tomaiselta, mutta on ilmeisesti taloyhtiön 
yhteisaluetta. Kaikki reitit ovat erittäin 
kapeita ja pienipiirteisiä. Etelään ja itään 
avautuvat pihat ovat rinteeseen terassoi-
tuja. Sisäänkäynti pihalle nousee rinnettä 
vasten kapeana liuskekivipolkuna. Jätteet 
on sijoitettu katujen varsiin alaosastaan 
betonisiin ja metalliaidalla ja -katolla va-
rustettuihin, raskaisiin katoksiin.

Huoltorakennus

Yhteistalo on nykyään liikerakennuksena. 
Sen yhteydessä olevalla puistoalueella on 
pieni, pääasiassa nurmipintainen  leikki-
paikka. Alkuperäisen asemakaavan mu-
kaan leikkipaikalle on suunniteltu lampi. 

Suosituksia ja uhkakuvia
Pistetalojen kattoterassi tulee palauttaa. 
Rakennuksen ulkomuoto on veistokselli-
sen monumentaalinen eikä kestä rungon 
ulkopuolisia hissejä.

Rivitalojen kattomaisema tulee säilyt-
tää ehjänä, eikä sen aukottamista tule sal-
lia. Rakennusten alkuperäinen 1950-luvun 
julkisivuväritys on tärkeä osa suojeltavaa 
kokonaisuutta.

Arkkitehtuurin ja pihojen hoidon osal-
ta palauttavat toimenpiteet ovat suosi-
teltavia. Pihan osalta lähtökohtana on 
pidettävä Kochin puutarhasuunnitelmaa 
ja Ekelundin tarkkaa asemapiirustusta 
(katso sivut 134-137). 

Tornitalojen porrashuone on raken-
nustaiteellisesti arvokas ja tulisi suojella 
asemakaavalla.

Huoltorakennus.
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Koulut

18

24
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kohteet 18 ja 24

Tarkastelualueelle sijoittuu kaksi koulua. 
Maunulan kansakoulu, kohde 24, on ark-
kitehti Hilding Ekelundin suunnittelema 
(1949) ja sen laajennus arkkitehti Toivo 
Löyskän käsialaa (1955). Maunulan yh-
teiskoulu ja Maunulan Matematiikkalukio, 
kohde 18, on arkkitehti Jorma Järven 
suunnittelema (1957). Koulu- ja palvelu-
verkoston kehittäminen oli lähiökaupungin 
idean kannalta tärkeää.

Jorma Järvi (1908–1962) oli erittäin 
arvostettu koulujen suunnittelija. 1940-
luvun lopulla ja 1950-luvulla Järvi suun-
nitteli useita koulurakennuksia kuten 
maineikkaan Tapiolan yhteiskoulun, Hert-
toniemen kansakoulun, Kulosaaren yhteis-
koulun ja Pakilan kansakoulun Helsinkiin, 
Rovaniemen yhteislyseon, Kittilän Naake-
navuoman ja Rovaniemen Korkalovaaran 
kansakoulut sekä Kälviän kansanopiston 
ja Maunulan yhteiskoulun. Hänen piirus-
tusarkistonsa on Suomen rakennustaiteen 
museon kokoelmissa.

Hilding Ekelundin arkkitehtuurin läh-
tökohdista on kuvaus Sahanmäen alueen 
yhteydessä.

18. Maunulan yhteiskoulu ja 
Helsingin matematiikkalukio

24. Maunulan peruskoulu



122

18.  
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

28 221 3
Maunulan yhteiskoulu, 
matematiikkalukio
Kuusikkotie 3
Jorma Järvi
1957, 1961

a

Asemapiirros alkuperäisestä tilanteesta. Kuvalähde RakVV.

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.
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Arkkitehtuuri
Sommitelmaan kuului alunperin rinnakkain 
asetetut luokkahuonesiipi ja voimistelusali. 
Luokkahuoneet oli ryhmitelty toisessa, 
ylimmässä kerroksessa soluihin. Vuoden 
1961 laajennus sijoittuu voimistelusalin 
jatkeeksi poikittain. Kokonaissommitel-
masta tuli L-kirjaimen muotoinen. Vuonna 
1996 rakennettu pohjoinen sisäänkäynti 
lisää viihtyisyyttä ja väljyyttä. 

Koulun julkisivujen moderni ilme syn-
tyy vaakasuuntaisista nauhaikkunoista. 
Puuikkunoissa on ulkopuolelle asennetut 
metallilistat. Ikkunat ovat alkuperäiset. 
Julkisivussa esiintyy vaakalaudoitusta ja 
pystysuuntaista vihreänharmaata uritettua 
peltiä. Päätyjen ja vuonna 1961 rakenne-
tun lisäsiiven julkisivut ovat rapatut. Sok-
kelit on maalattu siniharmaaksi ja valettu 
laudoituksessa kiilamaisiin fasetteihin. 
Voimistelusalin sahalaitainen katto heijas-
taa 1950-luvun arkkitehtuurissa ilmenevää 
viehtymistä geometriseen muotoon ja 
rytmikkääseen sommitelmaan.

Pääsisäänkäynnin portaat ovat mo-
numentaaliset. Nykymuodossaan be-
tonista ja betonilaatoista uusittu porras 
ei materiaaleiltaan kuitenkaan vastaa 
alkuperäistä tasoa. Myös sisäänkäynnin 
uusitut ovet ovat selvästi alkuperäisiä 
vaatimattomampia. 

Pihat
Koulurakennus rajaa rakennusmassan 
ja kallioharjanteiden sisään suojaisan 
pihan etelään ja länteen. Pohjoinen ja 
itäinen piha-alue liittyvät metsään. Myös 

länsipuolella koulupihan takana on laaja 
kallioinen metsäalue. 

Asemapiirroksessa koulun piha on 
tyylikkään elegantti kapeine käytävineen, 
kaariportaineen ja pesäpallokenttineen. 
Vanhassa ilmakuvassa pihatilan perusjä-
sentely vastaa periaatteessa asemapiir-
rosta ja nykytilannetta, mutta toteutus on 
tehty asemapiirrosta suurpiirteisemmin. 

Koulun laajennussiipi on rakennettu 
myöhemmin pihan pohjoispuolelle. Sen 
eteläpuolelle on jäänyt matala kalliohar-
janne, joka luonnonkallioineen muodostaa 
kauniin osan pihaan.

Vanhan koulusiiven seinustalla on 
nurmikon keskellä säännöllisesti erilaisia 
pensaita ja luonnonkiviä. Pihajärjestelyjen 
tarkoituksena on mahdollisesti ollut tukea 
sekä geologian että biologian opetusta.

Sorapihan eteläosaan on myöhemmin 
sijoitettu pysäköintialue. Eteläinen piha 
on asfaltoitu ja sen reunalle on hiljattain 
rakennettu katoksia, suoja-aitoja ja pyö-
rätelineitä ja istutuksia on lisätty pihan 
keskivaiheille.

Koululle Kuusikkotieltä johtava tonttitie 
on epämiellyttävän leveä, sillä sen laidassa 
on jäsentymättömiä pysäköintipaikkoja. 

Arvon määrittely
Koulurakennus edustaa erinomaisen laa-
dukasta arkkitehtuuria sekä ulko- että 
sisätilojensa suhteen. Koulu on innova-
tiivinen sekä rakenteiltaan, muodoltaan 
että tilajärjestelyiltään.Julkisivun ma-
teriaalinkäyttö on niukkaa ja nerokasta 
sekä tekstuuriltaan ja sävyiltään rikasta.  

Rakennus ympäristöineen on käsitetty 
oppimisen välineeksi, mikä näkyy piha-
järjestelyissä. Rakennuksen ulko- ja sisä-
tilat ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä 
asussaan.  Muutokset ovat täydentäneet 
kokonaisuutta luontevasti. Kohde on 
arvioitu myös Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston julkaisussa 2004:12  arkki-
tehtuuriltaan korkealuokkaiseksi ja hyvin 
säilyneeksi kohteeksi.

Piha on alunperin suunniteltu kunnian-
himoisesti, mutta toteutettu kömpelösti ja 
vähitellen muutettu niin, että alkuperäinen 
hahmo on hämärtynyt. Pihan kuluminen 
ja vähäinen hoito lisäävät epämääräi-
syyttä.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 2
ympäristö: 1

Rakennus on sekä sisä- että ulkotilojen 
osalta hyvin säilynyt. Piha on muuttunut, 
mutta peruspiirteet ovat ennallaan. Piha 
on paikoin kuluneen ja hoitamattoman 
oloinen.

Suosituksia ja uhkakuvia
Rakennuksen muutostyöt tulee sovittaa 
rakennustaiteellisesti arvokkaan kohteen 
mukaan. Rakennuksen sisätilat kuuluvat 
asemakaavalla suojeltaviin kohteisiin.

Pihat kaipaavat kohentamista. Myös 
viereisen puiston luonteen kehittäminen 
on oleellista koulun pihan kannalta.

a.  Vanhin osa. Oikealla luokkahuonesiipi ja edessä 

 voimistelusali. SIsäänkäynti on nivelkohdassa.

b.  Luokkahuonesiiven nauhamaista julkisivua.

c.  Vuonna 1961 rakennettu osa.

b c
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18.  

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Valokuvassa näkyy voimistelusalin taitteinen, 

geometrinen katto. 

Koulu on innovatiivinen sekä rakenteiltaan että 

tilajärjestelyiltään. Rakennus on myös käsitetty 

oppimisen välineeksi, mikä näkyy pihajärjestelyissä.

Arkistopiirustukset RakVV.

Kuva: Sami Heikinheimo 2005.
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24.  
Maunulan peruskoulu

28 274 2
Maunulanmäki 5
Vanha osa: Hilding Ekelund, 1949
Uudisosa: Toivo Löyskä 1955

Arkkitehtuuri
Sommitelma käsittää sivukäytävällisen 
korkean luokkahuonesiiven, matalan voi-
mistelusalin ja näitä yhdistävän nivelosan. 
Nivelessä on sisäänkäynti ja kattoterassi. 
Rakennuskokonaisuus sijoittuu avoimen 
kenttämäisen piha-alueen keskelle. 

Julkisivun rappauspinta on valkoinen. 
Jumppasalin pääty on nostettu kahdelle 
pilarille. Luokkahuoneiden länteen anta-
vat suuret neliömuotoiset ikkunat ovat 
nelijakoisia. Itäjulkisivu on ilmeeltään an-

Ilm
akuva 1961, ote. Kuvalähde M

M
L.

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.a
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karampi ja rytmitykseltään epätavallinen. 
Ikkunat ovat alkuperäiset. Rakennus on 
katettu punaisella uritetulla sementtitii-
lellä. 

Jäi epäselväksi onko rakennuksessa 
tehty huolellinen lisälämmöneristys. Rap-
paus on kovan päällä ja samassa linjassa 
sokkelin kanssa. Sokkeli on verhottu 
ohuilla punaisilla graniittilaatoilla. Ikkunat 
ovat uponneet julkisivussa. 

Uudempi koulu on rakennettu edel-
lisen viereen näkyvälle paikalle mäen 
laelle. Se koostuu nelikerroksisesta luok-
kahuonesiivestä, matalasta nivelosasta 
sisäänkäynteineen sekä voimistelusali-
siivestä. Kansakoulua laajennettaessa 
siihen on yksinkertaisesti liitetty toinen 
kouluyksikkö. 

Rakennus on ilmeeltään moderni. Jul-
kisivussa on horisontaali painotus, jonka 
luovat vaakasuuntaiset ikkunarivit ja niihin 
liittyvät valkoiset julkisivunosat. Muu 
rappausjulkisivu on vaaleanharmaa. Ra-
kennus on lisälämmöneristetty; rappaus 
on tehty eristeelle, pesubetonisokkelit 
ovat syvemmällä. Rakennuksen umpipää-
dyt on muurattu sementtitiilestä. Myös 
voimistelusali on sementtitiilipintainen. 
Rakennus on katettu poikkeuksellisesti 

aidolla keraamisella tiilellä.
Koulurakennukset ovat säilyttäneet 

erilliset identiteettinsä.

Pihat
Koulun pihatila on rakennuksen kolmella 
puolella aina rakennuksen eri siipien kai-
nalossa. Pihatila on ollut yksinkertainen, 
ilmeisesti soraa. Myöhemmin pihaan on 
rakennettu leikkipaikka ja tehty istutuksia, 
mm. rakennuksen eteläpuolelle kummulle 
on istutettu tiivis puistometsä.

Koulun eteläpuolelle on rakennettu 
2000-luvulla erillinen puinen jätekatos 
ja sen yhteyteen asfaltoitu ajoympyrä. 
Koulun pihaa rajaa komea 1950-luvun 
luonnonkivimuuri, joka näkyy avointa 
puistoa pitkin Vesakkotien suuntaan. 
Muuri on koululle tunnusomainen maa-
merkki. Muuriin liittyy sulavalinjainen 
50-luvun sadekatos.

Arvon määrittely
Ekelundin suunnittelema osa on ajalleen 
tyypillinen ja hyvin säilynyt. Laajennus-
osassa on tehty paljon muutoksia, joiden 
myötä arkkitehtuurin alkuperäinen luonne 

on häiriintynyt. Uudempi osa  sijaitsee 
mäen harjanteella näkyvällä paikalla. Van-
hempi osa on arvioitu  Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston julkaisussa  2004:12 
ajalleen tyypilliseksi ja pääosin hyvin 
säilyneeksi. Uudempi osa on arvioitu alku-
peräisratkaisultaan tavanomaiseksi.

Pihan arvokkaita osia ovat laajennuk-
sen muuri, sadekatos ja luonnonkallioon 
liittyvä piha-alue. Uusimmat muutokset 
ovat heikentäneet kokonaisuutta.

Säilyneisyys
arkkitehtuuri: 1
ympäristö: 1

Rakennus on pääosin säilynyt alkuperäi-
sessä asussaan. Pihan suojeltaviin osiin 
kuuluu mm. komea 1950-luvun luonnon-
kivimuuri.

a.  Ekelundin suunnitteleman osan sisäänkäynti.

b.  Laajennusosan pihaa.

c.  Koulu sijaitsee korkealla mäellä ja näkyy kauas.

b c
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24.  

Maunulan peruskoulu

d e

Kuvat d-f: Sami Heikinheimo 2005.
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f. Sisäänkäynnin materiaaleina on vaaleaa 

 liuskekiveä sokkelissa, porraskivessä punaista 

 graniittia ja ovessa kuparia.

f

Arkistopiirustukset: kuvalähde RakVV.
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Maisema

Maunula on rakennettu Käpylän ja Ou-
lunkylän ja Pakilan väliselle laajahkolle 
selännealueelle. 

Selänne rajautuu sekä lännen, etelän 
että idän puolelta kapeisiin laaksoihin, 
joilla vielä rakentamisaikana oli peltoja. 
Laaksoissa on purouomia, jotka laskevat 
lopulta Pikku-Huopalahteen.

Pohjoisessa selännettä rajaa Pikku-
Huopalahdesta jatkuva murroslaakson 
pää. Maunulan selänteen pohjoispään 
keskiosa liittyy Pakilan mäkiin yläasteen 
tienoilla. Selänteen sisällä maisema on 
monimuotoista ja pienipiirteistä. Sahan-
mäen alue Rajametsäntien molemmin 
puolin on laakea mäkiharjanne. Alueen 
eteläosasta kulkee luoteeseen jyrkkäpiir-

teisten ja jyrkkärinteisten mäkien ketju, 
joka antaa maisemalle selkeää luonnetta. 
Mäkien väliin jää tasanteita ja terassimai-
sia rinteitä, joiden edullista asemaa raken-
tamisessa on hyödynnetty. Jyrkät mäet 
on jätetty rakentamatta joko puistoiksi 
tai kortteleiden sisäisiksi viheralueiksi, ja 
ne hahmottuvat edelleenkin maisemassa 
selkeinä. Maunulan koulut on rakennettu 
hallitseville paikoille mäkien harjanteille.

Asuinrakentaminen on sijoitettu mai-
semaan harmonisesti. Rakennukset ja 
kadut on sijoitettu maastoon väljästi 
luonnon muotoja seuraillen. Rakennusten 
asemaa on korostettu maiseman avulla ja 
toisaalta maiseman muotoa on korostettu 
rakennusten avulla. Rakennusten ja mai-

seman suhde on intiimi ja pienipiirteinen. 
Samoista aiheista kehitettiin myöhemmin 
voimakkaampia versioita mm. Hertto-
niemessä ja dramaattisen veistoksellisia 
muotoja Pihlajamäessä.

Maunulan näkymät ovat suhteellisen 
lyhyitä ja liittyvät pääasiassa katutiloihin 
ja avoimiin puistoihin. Näkymät avau-
tuvat alueen sisällä usein katuja pitkin 
tai rakennusten lomitse jatkuen pihojen 
tai puistojen kautta. Maunulan asema 
laajemmassa maisemassa on muuttunut 
mäkiä reunustavien laaksojen umpeen-
kasvun myötä. 

Maisemarakenne



131

Maunulassa rakennukset ja kadut sijoi-
tettiin maastoon sen muotoja väljästi 
seuraten. Piha-alueet suunniteltiin funk-
tionaalisiksi. Maastoa ja puustoa säily-
tettiin pohjaksi uudelle puistomaiselle 
ympäristölle. 

1930-luvulta lähtien puutarhasuun-
nittelussa voimistui uusi funktionaalinen 
puutarhatyyli, jossa puutarha nähtiin 
rakennuksen jatkeena. Ulko- ja sisätilan 
rajan hälventäminen näkyy erityisesti rivi-
talopihoilla, joissa rakennuksen viereinen 
ulkoterassi muodostaa rajatun huone-
maisen tilan ja jatkuu sisälle ison ikkunan 
kautta. Pihatilaa jatkettiin rajaamalla teras-
seja aidoilla ja köynnöskasveilla. Rajaus 
keveni rakennuksesta loitotessa. 

Rivitalojen ja kerrostalojen tasaisilla 
pihoilla oli leikkikenttiä, joiden koko vaih-
telee pihan koon  mukaan ja muotokieli 
kaarevine tai murtuvine linjoineen on 
50-luvulle tyypillistä. Autoistuminen oli 
uutta, ja erityisesti rivitaloalueilla autoille 
oli järjestetty oma tila joko autotalliin tai 
asunnon edustalle. Myös kerrostalopihoil-
le oli suunniteltu sen ajan autojen määrään 
nähden laajoja pysäköintikenttiä.  

Paikalla syntyneet kaivumassat on 
myös käytetty paikan päällä. Niistä on 
muotoiltu luonnonmukaisia, loivapiirteisiä 
kumpareita, joita on korostettu puuryhmil-

lä ja joiden katveeseen on sijoitettu mm. 
pysäköintipaikkoja.  

Metsään rakennetuissa kerrostalo-
kortteleissa osa alkuperäisestä puus-
tosta säästettiin, vaikka pihat jalostettiin 
puistomaisiksi. Istutettu kasvillisuus on 
kerrostalopihoilla vaihtelevaa. Kasvillisuus 
on paikoin maastoon mukautuvaa ja niuk-
kailmeistä ja toisaalla voimakasmuotoista. 
Harkituilla erikoiskasvien väreillä ja muo-
doilla on korostettu  rakennuksen ja kadun 
välistä tilaa ja erityisesti sisäänkäyntejä. 
Väljemmillä piha-alueilla istutukset ovat 
yksinkertaisempia. Muutaman puun ryh-
mät reunustavat ja jakavat avoimia  nur-
mialueita. Käytetty muotokieli on vapaata 
ja epäsymmetristä, kaarevat tai murtuvat 
linjat ovat yleisiä. 

Rivitalopihoilla kasvillisuus on puutar-
hamaista ja vapaamuotoista. Etupihalla on 
yleensä sisääntuloa korostavia pikkupuu-, 
pensas- ja köynnösistutuksia. Jotkin etu-
pihat on rajattu pensasaidoin. Terassien 
yhteydessä on köynnöksiä ja ruusu- tai 
perennapenkkejä. Pitkät omat pihat ovat 
usein rakennuksen läheltä luonnonkivi-
muurein terassoituja, nurmipintaisia ja 
niillä on usein pihan yhteisalueelle tai 
puistoon johtava liuskekivi- tai laattapolku. 
Alempana puutarhassa on hedelmäpuita. 
Yhteisalueella on pihan yhteisiä leikki- 

ja oleskelupaikkoja sekä huoltotiloja. 
Rajaukset olivat kevyitä ja sellaisina käy-
tettiin usein vapaamuotoisia puuryhmiä 
ja yksittäispensaita, rivitalopihoilla myös 
yhtenäisiä pensasaidanteita ja -aitoja.

Maunulan pihoilla on käytetty 1950-lu-
vulle ominaista monipuolista kasvilajistoa. 
Tyypillisiä puita ovat vaahterat (mm. ve-
rivaahtera ja saarnivaahtera), jalokuuset, 
koristeomenat, kirsikat, hopeapajut ja 
lehmukset (esim. isolehtilehmus). Har-
vinaisina yksittäispuina esiintyy myös 
jalopähkinää ja riippasaarnea. Alueelle 
leimallisia pensaslajikkeita ovat syreenit, 
jasmikkeet, hortensiat, pensasvaahterat, 
tuomipihlajat ja lumimarjapensas. Kasvil-
lisuuden värillä voitiin korostaa maiseman 
muotoja tai väri rinnastettiin rakennuksen 
väreihin. Värikkäitä lajeja käytettiin myös 
jotakin paikkaa korostavina sommitelman 
osina. Tyypillisiä ovat mm. hopeapaju, 
verivaahtera, tummalehtiset koristeome-
napuut ja turkoosinsävyiset jalokuuset. 

Pintamateriaaleina sora, asfaltti ja 
liuskekiveykset olivat yleisiä. Kalusteet ja 
varusteet olivat usein pyöreästä metalli-
putkesta yksilöllisten piirustusten mukaan 
valmistettuja. Maunulassa leikkikenttien 
alkuperäiset hiekkalaatikot valettiin yleen-
sä  betonista. Niiden muodot vaihtelivat 
ympyrästä spiraaliin ja kuusikulmioon.

Pihat 
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Puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch on 
laatinut suunnitelmat ainakin kohteisiin 16 
ja 30, jota Ekelund oli käsitellyt laajem-
man alueen asemapiirustusluonnoksessa 
(KVA). Näiden löytyneiden kohteiden 
lisäksi Koch on saattanut suunnitella 
muitakin alueen pihoja, sillä hän teki yh-
teistyötä monien arkkitehtien kanssa. Paul 
Olssonin toimistossa on suunniteltu kaksi 
yksityispihaa kohteessa 5 (Koivikkotie 22) 
sekä perennaryhmä kohteeseen 22 (Met-
säpurontie 19-21) (SRM). Suunnitelmien 
allekirjoittaja on Benniker. Jotkin muutkin 
pihat ovat ajalle tyypillisiä sekä monipuoli-
sen kasvillisuutensa että tilajärjestelyjensä 
puolesta. Tällaisia ovat esim. kohteet 12, 
13, 18, 21, 26, 28, 29 ja osittain myös 14, 
19 ja 23.

Maunulan Sorsapuisto on suunni-
teltu selkeästi koko alueen keskeiseksi 
puistoksi, jolla on lastentalon ja kerhora-
kennuksen välissä oma luonne ja arvo py-

Pihojen yleishahmo ja tilarakenne

Maunulan pihojen tilarakenne oli alunperin 
vapaamuotoinen ja tilasta toiseen jatkuva. 
Avoimet nurmipinnat ja siltä nousevat 
puu- ja pensasryhmät ja yksittäispuut 
olivat tyypillisiä. Ulko- ja sisätilojen ja 
vierekkäisten tilojen rajausten keveys oli 
tavoiteltua. 

Kasvilajisto oli monipuolinen, mutta 
ei kirjava. Kasvillisuutta käytettiin ryh-
minä jakamaan ja reunustamaan tilaa ja 
yksittäisinä korostamaan paikkoja. Puut 
olivat usein kolmen tai viiden puun epä-
symmetrisissä ryhmissä. Pensasaitoja on 
käytetty rivitalojen pihoilla, usein raken-
nuksen arkkitehtuuriin liittyen. Yleensä 
pensasistutuksetkin ovat vapaamuotoisia 
ja itse pensaat vapaasti kasvavia. Myös 
kerrostalopihoilla käytettiin köynnöksiä 
ja kukkaistutuksia.

Pihojen toimivuus arjen ympäristönä 
koettiin tärkeäksi. Pihoille rakennettiin per-

he-elämän ympäristöjä: lasten leikkeihin, 
peleihin, aikuisten lepoon ja levolliseen 
seurusteluun sekä perheen yhdessä-
oloon soveltuvia paikkoja, kodin huoltoon 
liittyviä tiloja sekä tilat polkupyörille ja 
modernin yhteiskunnan mukana lisään-
tyneille autoille. 

Piha- ja puistosuunnitelmat

Usein pihan perusjärjestelyn on mää-
ritellyt rakennuksen arkkitehti jo ase-
mapiirroksessa. 1950-luvulla oli yleistä 
pihasuunnitteluun erikoistuneen ammat-
tilaisen käyttäminen. Hän määritteli pihan 
lopullisen muotoasun ja kasvillisuuden. 
Monet arkkitehdit ja pihasuunnittelijat 
tekivät jatkuvaa yhteistyötä. Ammattilai-
sen tekemä piha- tai istutussuunnitelma 
onkin todennäköisesti tehty suurimpaan 
osaan Maunulan pihoista, vaikka niitä ei 
ole tämän työn yhteydessä löytynyt.

Elisabeth Kochin laatima pihasuunnitelma Sahan-

mäkeen (kohde 30). Valokuvan kuvalähde HKM, 

arkistopiirros KA. 
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sähdys- ja kokoontumispaikkana. HKR:n 
arkistosta löytyneessä suunnitelmassa 
ei ole allekirjoitusta, mutta se on mah-
dollisesti tuolloin kaupunginpuutarhurina 
olleen Bengt Schalinin laatima.

Elisabeth Koch

Maria Karisto on tutkinut Elisabeth Kochin 
työtä pihasuunnittelijana Helsingissä. 
Elisabeth Koch oli yksi 1900-luvun mer-
kittäviä puutarhakulttuurin edistäjiä Suo-
messa. Hän toimi puutarhaopettajana ja 
-neuvojana Marttaliitossa. Varsinaisen 
päätyönsä hän teki Helsingin kaupungin 
siirtolapuutarhaosaston puutarhakonsu-
lenttina vuosina 1925–55. Hän laati lukui-
sia yleis-, lähiympäristö- ja pihasuunnitel-
mia sekä asuinalueille että omakotitaloille 
ja siirtolapuutarhoille. 

Hänen vuodesta 1919 lähtien kirjoit-
tamansa ja monina uusintapainoksina 

julkaistut opaskirjansa vaikuttivat puu-
tarhakulttuurin kehitykseen maassamme. 
Koch korosti kirjoituksissaan rakennuksen 
ja puutarhan yhteenkuuluvuutta ja katsoi, 
että puutarhassa ilmiasun tuli seurata 
ajan arkkitehtuuria. Puutarhan piti myös 
liittyä luontevasti ympäröivään maise-
maan. Hänen mukaansa yksinkertainen 
ja tarkoituksenmukainen puutarha oli 
myös kaunis.

Paul Olsson

Paul Olsson toimi vuosina 1913–20 Hel-
singin kaupungin apulaiskaupunginpuu-
tarhurina, jolloin hän osallistui Helsingin 
puistojen ja niiden istutusten suunnit-
teluun. Vuonna 1920 hän perusti oman 
puutarhasuunnittelutoimiston Helsinkiin ja 
taimistoliikkeen Kauniaisiin. Hänen toimis-
tossaan on laadittu lukuisia piha-, puisto-, 
ja puutarhasuunnitelmaa eri puolille Suo-

mea. Hänen tuotantonsa huippuvuodet 
osuivat 1920–50-lukuihin.

Bengt Schalin

Bengt Schalin toimi opintojensa jälkeen 
itsenäisenä puutarha-arkkitehtina vuo-
desta 1914 lähtien. Hän perusti suunnitte-
lutoimiston rinnalle koristekasvitaimiston 
Kirkkonummelle. Vuosina 1946–57 hän 
toimi Helsingin kaupunginpuutarhurina. 
Suunnittelutyön ohella hän oli ahkera 
kirjoittaja ja taitava kasvinjalostaja. Hän 
on laatinut lukuisia suunnitelmia julkisille 
ja yksityisille tilaajille. Niihin kuuluu puis-
toja, kartanopuutarhoja, yksityispihoja ja 
laitosympäristöjä.

Elisabeth Kochin laatima pihasuunnitelma (kohde 

16). Valokuvan kuvalähde HKM, arkistopiirros KA. 
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a

b
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a. Arkkitehdin laatimassa asemapiirrokessa 

 (Sahanmäki, kohde 30) pihan toiminnallinen 

 ja tilallinen luonne on pitkälle jäsentynyt. Piha

 suunnittelija jatkoi tältä pohjalta. 

 Kuvalähde SRM.

b. Uuden alueen ilme oli metsäinen koska alueella 

 säilytettiin täysikasvuista puustoa. Kuvassa 

 näkyy rivitalojen edustalla avoin maisematila. 

 Tämä laakso on nykypäivänä kasvanut umpeen. 

 Kuvalähde HKM.

c. Maunulan kansanasuntojen kullakin talolla oli 

 oma huoltoyhteys Koivikkotielle. 

 Kuvalähde SRM.

d. Rivitalojen pihat ovat puutarhamaisia. 

 Muutamassa pihassa on toteutettu maisema-

 arkkitehdin suunnitelma. Kuvalähde HKM.

c

d
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Sorsapuisto

Sorsapuisto on osa arkkitehti Viljo Re-
wellin suunnittelemaa Maunulan Kansa-
nasunnot Oy:n kokonaisuutta.

Sorsapuiston suunnitelma on peräi-
sin vuodelta 1954. Helsingin kaupungin 
rakennusviraston arkistossa oleva kopio 
kuvaa puiston yleissuunnitelmaa, mutta 
valitettavasti siitä puuttuu tekijän nimi.

Sorsapuistoon kuuluu Metsäpuron-
tieltä Koivikkotien suuntaan laskeva rinne 
ja huoltorakennuksen vieressä oleva ta-
sanne, jolla on sorakenttä. Kentän toinen 
reuna on paikalla olevan maastonmuodon 
johdosta alkuperäissuunnitelmasta poike-
ten vapaamuotoinen.

Puiston pääsommitelmaan ovat al-
kuperäisessä suunnitelmassa kuuluneet 
Metsäpurontietä ja Koivikkotietä kehystä-
vät puukujanteet, mutta vanhassa ilmaku-

vassa niitä ei näy eikä niitä nykyisinkään 
puistossa ole. Suunnitelmaan merkittyä 
pensasaitaa ei ilmeisesti vanhoista valo-
kuvista päätelleen myöskään ole toteu-
tettu, vaan lastentalon piha on rajattu 
verkkoaidalla. Puistokäytävät ohjaavat 
kulkua lammen ohi ja diagonaalisesti 
puiston kulmiin. Yhteistalon suuntaan on 
myöhemmin rakennettu käytävä paikalla 
olleen puron kohdalle. Puro on säilytetty 
lammen alajuoksun puolella ja sen yli 
johtaa käytävä päiväkodin pihaportille.

Puiston istutukset ovat monipuolisia 
sekä puu- että pensaslajien osalta. Lam-
men lähellä on perenna- ja sipulikasvi-istu-
tuksia – istutusalueet ovat tunnistettavissa 
jo alkuperäisessä suunnitelmassa. Kentän 
reunassa Koivikkotien varrella on nykyisin 
ryhmäruusuja. 

Puistot

Lammessa toimii kesäisin suihkulähde, 
joka näkyy jo alkuperäispiirustuksessa.
Puisto liittyy Metsäpurontien itäpuolella 
olevaan yläasteen mäkipuistoon ja Koivik-
kotien puolella Keskuspuiston reunaan. 

Rinnepuiston avoin nurmi luo väljän 
ja juohean tilavaikutelman. Puiston kaut-
ta laskeva puro ja siitä laajeneva lampi 
rikastavat pientä puistoaluetta. Päiväko-
din pihaan ja länsi- ja itäpuolella oleviin 
puistoalueisiin liittyessään se vaikuttaa 
laajemmalta ja toimii merkittävänä viher-
yhteytenä.

Kuva Marja Mikkola 2005.
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joudutaan jatkuvasti uusimaan ja kalus-
teet on vaihdettu. Lammen pohjaa on 
ilmeisesti vahvistettu mukulakiveyksellä. 
Kiveys on nostettu lammen länsipäässä 
tarpeettoman ylös. Keskeisellä paikalla 
oleva puisto on vilkkaassa käytössä ja 
kulutus on sen mukaista, joten puistoa 
on jouduttu muuttamaan. 

Suosituksia 

Puiston asemaa Maunulan keskeisenä 
kokoontumispaikkana ja viheralueena 
sekä Keskuspuistosta yläasteen mäelle 
jatkuvan viheryhteyden osana tulee jat-
kossa korostaa. Sorsapuisto on Maunulan 
pääpuisto, joka on aikanaan myös suun-
niteltu sellaiseksi. 

Arvon määrittely

Sorsapuisto on keskeisen sijaintinsa vuok-
si tärkeä läpikulku- ja kokoontumispaikka. 
Puiston nykyhahmo vastaa melko suurelta 
osin alkuperäissuunnitelmaa. Se on myös 
merkittävä osa yhtenäistä viheraluejär-
jestelmää.

Sorsapuiston jatke Koivikkotien puolella 
on umpeenkasvanut ja roskaantunut alue, 
jolla on maatäyttöjä ja arkkitehtuuriltaan 
kolho puistomuuntaja. 

Säilyneisyys

Alkuperäisen puistosommitelman pe-
ruspiirteet ovat yhä hyvin tunnistettavis-
sa. Purouoman yhteistalon suunnasta 
laskeva haara on täytetty ja paikalle on 
myöhemmin rakennettu käytävä. Puustoa 

Puistoa kunnostettaessa alkuperäisen 
suunnitelman idea tulee ottaa lähtökoh-
daksi, vaikka kaikkia sen yksityiskohtia ei 
voitaisikaan palauttaa. 

Puiston kasvillisuutta selkeytetään 
alkuperäisen vähäeleisen tyylin mukai-
seksi.  Maisemarakennetta korostetaan 
suosimalla voimakaskasvuisia, kookkai-
ta ja tummalehvästöisiä lajeja puiston 
yläosassa ja vastaavasti keveitä puiston 
alaosassa ja lammen ympäristössä. 

Lampi kunnostetaan ulkonäöltään 
alkuperäistä vastaavaksi. Puiston ilme 
säilytetään yksinkertaisena ja selkeänä 
ja kalusteet valitaan alkuperäiseen mal-
listoon soveltuviksi. 

Kuvalähde HKR.
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Koivikkotien leikkipuisto

Koivikkotien varren leikkipuisto liittyy 
alempana laaksossa olevaan kenttään, 
joka on inventointialueen ulkopuolella. 
Puiston suunnitelmaa ei ole löytynyt, 
mutta vanhasta ilmakuvasta voi todeta 
molempien kenttien 50-lukulaisen, kul-
mikkaan muotokielen. Leikkikenttä on 
loivassa rinteessä ja sitä reunustaa kaikilta 
neljältä sivulta nuorehko tammikujanne. 
Leikkikentän kalusteet ovat uudempia. 

Arvon määrittely

Puiden runkojen lomitse avoimen puistoti-
lan kautta avautuu ainoa laajempi näkymä 
Koivikkotien länsipuoliseen purolaaksoon. 
Toiminnallisesti tärkeä kohtauspaikka.

Kuva Marja Mikkola 2005.

Säilyneisyys

Nykyasua ei ole voitu verrata alkuperäi-
seen suunnitelmaan. Vanhan ilmakuvan 
mukaan puisto on kuitenkin toteutettu 
nykyhahmoa vastaavasti. Kalusteet ovat 
uudempia, mutta alueen perushahmo on 
säilynyt yksinkertaisena.

Suosituksia

Puistolle laaditaan seuraavassa kunnos-
tusvaiheessa alkuperäiseen, todennetta-
vaan toteutukseen pohjautuva peruspa-
rannussuunnitelma. Puiston ilme säilyte-
tään yksinkertaisena ja kalusteet valitaan 
alkuperäiseen mallistoon soveltuviksi.
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Töyrytien puisto

Töyrytien puistosta ei ole löytynyt suun-
nitelmaa. Puistoon on rakennettu osittain 
kivireunuksien varaan perustetut käytä-
väyhteydet jo 50-luvulla, sillä ne näkyvät 
vanhassa ilmakuvassa. Puusto on paikalla 
kasvanutta luonnonpuustoa. 

Töyrytien puisto on kalliolla ja sen 
rinteillä. Vanhassa ilmakuvassa puis-
to vaikuttaa suhteellisen avoimelta ja 
polkureitit ovat selkeästi havaittavissa. 
Näistä Töyrytieltä Haavikkotielle kulkeva 
polku on pääreitti kuten nykyisinkin. Siltä 
erkanee kapea polku kallionsyrjää pitkin 
takaisin Töyrytien mutkaan ja toinen, 
nykyisin jo ruohottunut polku Haavikkotie 
13 pihaan. Puut ovat ilmakuvan mukaan 
pääosin mäntyjä, joita puistossa kasvaa 
yhä. Puiston kesäilme on erittäin rehevä 
ja Töyrytien puolella läpinäkymätön, sillä 
korkeamman puuston alla nousee tiivis 

pihlajataimikko. Mäen lakiaukion reunalla 
on nykyisin yksinkertainen, tyyliin sopiva 
levähdyspaikka. Lakiaukiolle on hiljattain 
istutettu uusi puu. Puistossa on uudehko 
puinen paviljonki, joka on hieman syrjässä 
pääraitilta ja lakialueen aukiolta.

Arvon määrittely

Puisto on tärkeä levähdyspaikka. Metsää 
on hoidettu jatkuvasti puistometsänä, jo-
ten se on suhteellisen hyvässä kunnossa 
ja tarjoaa kävijöille luonnonkauneuteen 
liittyviä elämyksiä. Maisemallisesti se 
muodostaa Haavikkotien varteen perintei-
sen, kadulle soljuvan pihatilan, jonka arvo 
on muodostunut entistä tärkeämmäksi 
kun korttelipihoja on rajattu jätekatoksil-
la. Puistokäytävät on linjattu kauniisti ja 
rakennettu kestäviksi. Ne ovat muuten 

Kuva Marja Mikkola 2005.

luonnonmukaisen puiston arvokas ra-
kennettu osa.

Säilyneisyys

Puiston perushahmo on säilynyt ennallaan 
hoidettuna puistometsänä. 

Suosituksia 

Puistossa oleva vanha reitistö säilyte-
tään ja kunnostetaan. Puiston keskeinen 
lakiaukio säilytetään avoimena riittävän 
laajalta alueelta. Puiston ilme säilytetään 
luonnonmukaisen yksinkertaisena ja läpi-
näkyvänä.  Lakialueella suositaan mäntyä 
ja alarinteillä lehtipuita kuten koivua ja 
Töyrytien puolella kallion alapuolella 
haaparyhmiä.
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Yläasteen mäki

Yläasteen vieressä on kallioinen mäki, joka 
laskee rinteenä Metsäpurontielle. Kallio 
on paikoin avointa tai vähäpuustoista. 
Puistoalueen käytävät ovat yhä vanhan 
ilmakuvan mukaisilla paikoilla, mutta 
osittain ruohottuneet ja kaventuneet. 
Ne on aikanaan rakennettu kestäviksi ja 
paikoin pengerretty kivireunuksin. Uusi 
käytävä on linjattu oikopoluksi Metsäpu-
rontie 26:sta 20:een. Oikopolun varrella 
on levähdyspaikka. Vanhan ilmakuvan 
mukaan Metsäpurontien puoleinen rinne 
on aiemmin ollut paljon avoimempi ja 
lakialue taas vastaavasti kuusikkoinen. 
Nykyisen puiston yläosassa kalliohar-
janteen edustalla on kaunis koivikko kun 
taas Metsäpurontien varren rinnemetsän 
puusto on varjoisaa kuusikkoa – puusto on 
50 vuodessa kehittynyt luontaisesti. Met-
säpurontien ulokkeessa on 1980-luvun 

kömpelö muuntamorakennus. Vanhassa 
ilmakuvassa näkyy muuntamo samassa 
paikassa.

Arvon määrittely

Mäkeä korostava metsäpuisto on tärkeä 
osa maisemaa ja yhtenäistä viheraluejär-
jestelmää. Puisto on erityisen merkittävä 
koulun yhteydessä.

Säilyneisyys

Puistoalue on säilynyt metsäisenä, mutta 
ränsistynyt. Sen merkittävin rakennettu 
elementti, polkuverkosto, on paikoillaan 
ja käytössä. 

Kuva Marja Mikkola 2005.

Suosituksia 

Puistossa oleva vanha reitistö säilytetään 
ja kunnostetaan. Puustoa uudistetaan 
etenkin Metsäpurontien lähellä. Rinteen 
alaosassa suositaan samoja lajeja (esim. 
vaahteraa ja tammea) kuin Sorsapuiston 
yläosassa, jolloin puistovyöhykkeen jat-
kuvuutta voidaan visuaalisesti korostaa. 
Mäellä suositaan mäntyä kuitenkin niin, 
että laelle kasvanut koivikko saa olla 
paikoillaan. Jatkossa kalliopainanteeseen 
kasvaneita koivuja voidaan uusia anta-
maan valoa tummien mäntyjen joukkoon. 
Puiston tai sen osien umpeenkasvua 
torjutaan raivaamalla taimikkoa aika ajoin. 
Oikopolku ja sen varrella oleva leväh-
dyspaikka kunnostetaan. Puiston ilme 
säilytetään yksinkertaisena. 
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Ala-asteen mäki ja urheilukenttä

Ala-asteen mäki on metsäinen, pää-
asiassa kuusta kasvava rinne, joka on 
suurelta osin ylitiheä. Puiston länsi- ja 
pohjoisrinteet ovat kasvaneet umpeen. 
Koulun pihan viereinen kaunis koivikko on 
kehittynyt ilmakuvan mukaisesta nuoresta 
taimikosta. Ylin, koulun tonttiin kuuluva 
kallion laki on paljas. Koululle nousee 
rinnettä pitkin polkureittejä ja länsipuo-
lelta luonnonkiviset portaat. Ne vastaavat 
vanhan ilmakuvan reittejä. 

Puiston Männikkötielle ulottuva osa on 
avointa nurmea, jolle on väestönsuojan si-
säänkäynnin verhoksi istutettu kasvillisuut-
ta Urheilukenttä on rakennusten ja mäen-
harjanteiden muodostamassa suojaisessa 
painanteessa. Sen länsipuolisen kävelytien 
reunoilla kasvavat vaahterat muodostavat 
miellyttävää miljöötä. Kentän pohjoispää-
hän on rakennettu uusi huoltorakennus 

ja siihen liittyvä pysäköintialue. Kentän 
reunoille on noussut villiä taimikkoa.

Väestönsuojan ilmastointihormit on 
sijoitettu puistoon korkealle kalliolle 
avointa tilaa pitkin avautuvan näkymän 
päätteeksi.

Säilyneisyys

Väestösuojan aiheuttamat muutokset ovat 
sekavoittaneet puisto¬n tilarakennetta ja 
näkymiä.

Arvon määrittely

Puisto on merkittävällä paikalla sekä näky-
mien päätteenä että koulun lähialueena, 
mutta sen kasvillisuus on huonokuntoista 
ja väestönsuojan sisäänajo ja erityisesti 
ilmastointihormit on sijoitettu ajattele-
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mattomasti arvonäkymään. Urheilukentän 
ympäristö on pääosin kunnossa, mutta 
Haavikkopolun ja kohteen 25 puolella 
puusto on villiintyneen oloista. Koko 
puisto kaipaa kohennusta.

Suosituksia 

Puistossa oleva vanha reitistö säilytetään 
ja kunnostetaan. Umpeenkasvanutta 
metsikköä harvennetaan ja samalla huo-
lehditaan uuden puusukupolven kasvat-
tamisesta. Väestösuojan ilmastointihormit 
uusitaan ja jos mahdollista sijoitetaan 
toiseen paikkaan, jotta ne eivät häiritse 
päänäkymää. Väestösuojan sisäänkäynti-
alue selkeytetään ja palautetaan yksin-
kertaiseksi. 



142

Metsäpurontie

Metsäpurontie on yksi alueen pääkatuja, 
jota tukevat katuvarressa olevat kadun 
kaartumista myötäilevät rakennukset 
liiketiloineen sekä kadunvarren runsas 
puuistutus. Sorsapuiston kohdalla kadulta 
avautuu näkymiä alarinteen lehtevään 
puistoon samalla, kun kadun toisella puo-
lella on mäen tumma kuusikkorinne.

Keskeisellä paikalla sijaitseva Sauna-
baari on kadun dominanttina molemmis-
ta suunnista tultaessa. Myös päiväkoti 
ja Metsäpurontie 29 ovat katukuvassa 
merkittäviä.

Männikkötie

Männikkötie on yksi alueen pääkatuja, 
jossa kadunvarren istutuksilla on koros-
tetun tärkeä rooli.

Männikkötielle on luonteenomaista 
kadun suuntaan nähden hieman vinosti 
sijaitsevat rakennukset, joiden edustan 
puuistutukset luovat kadulle puistomaisen 
ilmeen.

Katutilat

Kuva Marja Mikkola 2005.

Kuva Marja Mikkola 2005.
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Rajametsäntie

Rajametsäntien katukuva on väljä ja 
vaihteleva. Sitä leimaa itäpuolella va-
paamuotoisuus: Sahanmäen harjanne 
pistetaloineen ja Pirttipolun – Liesipolun 
kattojen yli avautuva näkymä. Länsipuo-
lella kohteen 28 pitkä, kadun suuntainen 
rakennus sekä kohteen 25  rakennukset 
rajaavat katua yhdessä puurivi-istutusten 
kanssa.

Vesakkotie

Vesakkotien katukuvaa leimaavat kohtei-
den 10 ja 12 rakennusten päädyt kadun 
varressa olevine suurine lehmuksineen. 
Kadun toisessa laidassa on vaahterarivi. 
Katutila jatkuu puiston kautta  avarana ala-
asteen suuntaan. Koulu on maamerkkinä 
näkymän päätteessä.

Tilavaikutelmaa häiritsevät uudet, katu-
tilaa perinteestä poikkeavalla tavalla rajaa-
vat jätesuojat.

Kuva Sami Heikinheimo  2005.

Kuva Sami Heikinheimo  2005.
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Koivikkotie

Koivikkotie rytmittyy eri jaksoihin. Män-
nikkötien itäpuolella suuret vaahterat 
luovat tunnelmaa ja antavat katutilalle 
hämärän, pehmeän luonteen.

Männikkötien länsipuolella katu muut-
tuu mittakaavaltaan rivitalojen rajaamaksi 
kaduksi, jossa katukuvaa hallitsevat rivita-
lojen tyylikkäät edustaistutukset. 

Kohteen 13 edustan kookkaat hopea-
pajut ja isolehtilehmus ja vastapäisen 
tyhjän tontin puusto muodostavat kadulle 
vehreän portin. 

Haavikkotie

Haavikkotie on välikatu, jolle on tunnus-
omaista tielle näkyvät rakennusten päädyt 
yhdessä voimakkaan kadunvarsipuuston 
kanssa. Katu on yksi hienoimpia alueen 
sisäisiä asuntokatuja. Tila avautuu kort-
teleiden kohdalla avariksi pihapuistoiksi.  
Töyrytien puiston puustoinen rinne koros-
taa katutilan väljää vehreyttä. Tilavaikutel-
maa häiritsee korttelin 14 katunäkymää 
ulkokaarteessa oleva jätesuoja.

Kuva Marja Mikkola 2005.

Kuva Marja Mikkola 2005.
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Töyrytie

Töyrytie nousee nimensä mukaisesti 
mäelle. Ulkokaarretta rajaavat kadun 
suuntaiset rakennukset, sisäkaarretta 
talojen viuhkamaisesti sijaitsevat päädyt. 
Sisäkaarteessa oleva puistomäki rajaa ka-
tutilan kapeikoksi rakennuksen ja rinteen 
väliin. Katutilaan  näkyvät verivaahterat 
ja kohteen 14 kuuset korostavat kadun 
mäkimuotoa.

Pirttipolku – Liesipolku – 
Malkapolku

Suoraviivaiset rakennusmassat näyttävät 
maastoa myötäillessään katunäkymässä 
pehmeästi kaareilevilta. Rivitalokorttelissa 
alarinteen etupihat rehevine kasveineen 
ja istutuksineen synnyttävät yhden suo-
malaisen sodan jälkeisen modernismin 
hienoimmista katutiloista.

Kuva Marja Mikkola 2005.

Kuva Sami Heikinheimo  2005.
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Yhteenveto säilyneisyydestä
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2 pistettä
Kohde on arkkitehtuuriltaan hyvin säily-
nyt. Mahdolliset myöhemmät muutokset 
tukevat kohteen luonnetta. 

1 piste
Rakennusta, rakennusryhmää tai koko-
naissommitelmaa on muutettu. Muutok-
sista huolimatta kohteen alkuperäinen 
tunnelma on pääosin jäljellä.

0 pistettä
Arkkitehtuurin luonne on muttunut pe-
ruuttamattomalla tavalla. Korjaustavat 
ovat rakennuksen arkkitehtuurin luonteelle  
vieraita. Alueelle luonteeltaan vieraat koh-
teet ja vähämerkityksiset kohteet on myös 
arvioitu säilyneisyydeltään vähäisiksi. 

Tarkastelualue

HUOM. Kohteiden arvoa ei ole määritelty 
pisteyttämällä.

Arkkitehtuurin säilyneisyys – yhteenveto kohteista 
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2 pistettä
Ympäristön osalta hyvin säilyneessä 
kohteessa rakennusryhmän ja pihan 
muodostama kokonaisuus on säilyttänyt 
luonteensa ja tunnistettavuutensa, kohde 
on ammattisuunnittelijan suunnittelema 
ja sen alkuperäinen luonne on palautet-
tavissa. Tilallinen sommitelma, istutukset, 
huoltorakennukset ja pihakalusteet ovat 
alkuperäisiä tai alkuperäisen tilanteen 
kaltaisia tai sellaiseksi palautettavissa. 
Kohde on säilyttänyt kaupunkikuvallisen 
luonteensa. 

1 piste
Alkuperäinen suunnitelma on löytynyt tai 
mahdollisesti olemassa, mutta sen piirteet 
ovat lisärakentamisen, uusien huolto-
rakennusten, maanpinnan nostamisen, 
pihojen umpeenkasvun, lisäistutusten 
tms. muutosten myötä hämärtyneet. Omi-
naispiirteet ovat kuitenkin vielä tunnistet-
tavissa ja tarvittaessa palautettavissa. 

0 pistettä
Piha on täysin muuttunut lisärakentami-
sen, uusien huoltorakennusten, maan-
pinnan nostojen, pihojen umpeenkasvun, 
lisäistutusten tai toiminnallisten muutos-
ten seurauksena. Ominaispiirteet eivät 
hahmotu. 

Ympyrällä merkityistä kohteista pihasuun-
nitelma on löytynyt tämän työn yhtey-
dessä. Valtaosalle pihoista on kuitenkin 
laadittu suunnitelma, mutta sitä ei ole 
tämän työn puitteissa löydetty yleisistä 
arkistoista. 

HUOM. Pihojen arvoa ei ole määritelty 
pisteyttämällä.

Pihojen säilyneisyys – yhteenveto kohteista
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Julkisivut 

Rakennusten katujulkisivut polveilevat. 
Runko on usein sovitettu maastoon ja-
kamalla julkisivu ja suorakaiteinen muoto 
pienempiin osiin. Monissa rakennuksessa 
on eri korkuisia osia.

Maunulassa esiintyy punatiilisiä, ra-
pattuja ja erilaisia pintoja yhdisteleviä 
asuinrakennusten julkisivuja. Rapatuille 
julkisivuille on tunnusomaista jako vyö-
hykkeisiin. Esimerkiksi porrashuoneen 
kohta on verhottu sileällä rappauksella 
ja muu julkisivupinta roiskerappauksella 
(kohde 12). Toisinaan myös väritys ko-
rostaa vyöhykejakoa. Eräässä rivitalokoh-
teessa (kohde 5) vyöhykkeet on toteutettu 
maalaamalla julkisivu keltaisiin ja valkoisiin 
alueisiin. Ilmeisesti ainakin kahdessa 
kohteessa parvekkeiden takaseinissä on 
käytetty tehostusvärejä (kohteet 12 ja 30). 
Myös punatiilijulkisivuissa esiintyy jakoa 
vyöhykkeisiin (esimerkiksi kohteet 10 ja 
14). Sahanmäen lamelli- ja pistetaloissa 
(kohde 30) punatiilivyöhykkeet ja rapa-
tut vyöhykkeet rytmittävät julkisivuja. 
Rapattuja julkisivuja on lisäksi maalattu 
eri värein.

Koivikkotien ympäristössä ja Maunu-
lan kansanasuntojen alueella julkisivut 
on lähes säännönmukaisesti jaettu osiin 
ulkonevilla pilasteriaiheilla. Pilasteriaihe 
on muusta julkisivupinnasta ulos työntyvä 
väliseinämuurin osa. Pilasteriaihe rytmit-
tää sekä kerrostalojen että rivitalojen julki-

b c

a
a.  Julkisivu on porrastettu ja maalattu eri värisiin 

vyöhykkeisiin.

b.  Julkisivujen nyanssit ovat tärkeitä. Maunulan 

kansanasuntojen muuratun julkisivun 

pystysauma on punainen ja vaakasauma vaalea, 

minkä seurauksena vaakalinjat korostuvat.

c.  Rakennuksen rakennetta korostava maalattu 

ruudukko tulee säilyttää.

d.  Sileäksi rapattu rivitalon julkisivu korostaa 

rakennuksen selkeää luonnetta.

e.  Julkisivua on Maunulan asuinkortteleissa usein 

jäsennelty erilaisilla pinnoilla. Tässä julkisivussa 

sileä ja roiskerappaus vaihtelevat. Myös väri 

elävöittää julkisivua ja parvekkeiden kaiteet 

muodostavat reliefin. Rappauspinnat tulee 

säilyttää eri luonteisina.

f.  Osa julkisivusta on tehty elementeistä ja osa 

paikalla muuraten. Rakenteen erosta kertovat 

vasemmanpuoleisen osan elementtisaumat 

oikeanpuoleisen tasaisen rappaupinnan 

rinnalla. Alin kerros, missä sijaitsee liiketiloja, 

on käsitelty erityisen huolellisesti.

IV Kehittämisperiaatteet

a
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d e

f

Arkkitehtuuri

sivuja. Aihe erottuu puhtaaksimuurattuna 
kun muu julkisivu on vaalea (kohde 9) 
tai päinvastoin vaaleana muun julkisivun 
ollessa punatiilinen (kohde 1).

Julkisivupinnoissa esiintyy myös be-
tonilaattoja (kohde 10) ja joidenkin ra-
kennusten kantavista rakenteista osa 
on betonielementtejä (kohteet 7,8 ja19). 
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvissa ra-
kennuksissa betonielementtien rajat on 
jätetty näkyviin julkisivuun.

Julkisivupintojen alkuperäinen vyöhy-
kejako ja pintojen struktuuri tulee säilyt-
tää. Pintoja tulee säännöllisesti huoltaa. 
Korjauksissa on käytettävä alkuperäisiä 
käsittelytapoja. Rappauspinnoissa suosi-
taan korjausta niin pitkälle kuin mahdol-
lista. Mikäli rappaus joudutaan uusimaan, 
rappauslaastin valintaan tulee kiinnittää 
huomiota niin, että esimerkiksi sideai-
nesuhteet ja roiskerappauksen kivien 
raekoko ovat samat kuin alkuperäisessä 
seinässä. Tällainen korjaustapa edellyttää 
alkuperäisen laastin tutkimista laboratori-
ossa. Alkuperäinen väritys tulee tutkia ja 
palauttaa. Alueen identiteetin kannalta 
tärkeät pilasteriaiheet tulee säilyttää.

Kuvat  a, c-f: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva b: M. Heikinheimo 2005.
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Ikkunat

Julkisivuissa ikkunat on usein ryhmitetty 
nauhamaisiksi pätkiksi esimerkiksi por-
rashuoneen kohdalla. Kyseessä ei ole 
aina funktionalismin ihanteiden mukainen 
nauhaikkuna, vaan illuusio ikkunanau-
hasta, joka on saatu aikaan käyttämällä 
välipaneeleita (esimerkiksi kohteet 4 
ja 5). Toisinaan asuintalon julkisivussa 
esiintyy monta eri ikkunatyyppiä. Kukin 
ikkunatyyppi vastaa tiettyä huonetilaa. 
Tällä tavoin huonejärjestys on tavallaan 
luettavissa julkisivusta. 

Puitejako vaihtelee. Rivitaloissa on 
suuria puistoon avautuvia ikkunoita. Koh-
teen 4 ikkunat ovat erityisen vahvoilla 
puisilla puitteilla varustetut kippi-ikkunat. 
Joihinkin kerrostaloasuntoihin on saatu 
avaruutta käyttämällä sisäänvedettyjen 
parvekkeiden yhteydessä nurkkaikkunoita. 
Alkuperäiset ikkunat tulee säilyttää ja niitä 
tulee huoltomaalata säännöllisesti. Samat 
periaatteet koskevat parvekkeiden ovia.

Parvekkeet

Maunulan asunnoissa on lähes poik-
keuksetta parvekkeet. Sisennettyjä ja 
myös osittain sisennettyjä parvekkeita 
esiintyy paljon. Parvekkeet ovat osa jul-
kisivureliefiä.

a.  Punatiiliseinää jaksottaa porrashuoneiden 

vyöhykkeet. Porrashuoneen ikkunat on 

jäsennetty nauhoiksi. Eri tyyppiset ikkunat 

antavat ilmettä julkisivulle.

b.  Kuva sokkelin uusista ikkunoista (kohde 10). 

Kellarin lasitiilinauha on vaihdettu nykyaikaisiin 

avattaviin kehysikkunoihin. Lasitiilellä on 

ollut erityinen rooli julkisivussa valoa tuovana 

pintana. Jos tällainen rakenne menee rikki, tulisi 

se ensisijaisesti korjata, ja vasta sen jälkeen, 

ellei korjaus ole mahdollista, korvata uudella 

vanhaa vastaavalla rakenteella.

a

b
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Parvekkeiden kaiteet ovat näkyvä osa 
julkisivua. Niiden alkuperäisyyttä tulee 
vaalia. Mikäli parvekkeita korjataan, tulisi 
se tehdä alkuperäisin detaljein. Karbonati-
soitunutta laattaa ei saisi suojata valamal-
la päälle uutta kakkua niin, että rakenteen 
paksuus tuplaantuu. Teräsputkikaidetta 
ei saisi korvata kulmistaan pyöristetyllä 
alumiiniprofiililla. Parvekekorjauksissa 
tulee etsiä sellaisia korjaustapoja, joissa 
ainakin ulkomuoto ja materiaalit voidaan 
säilyttää. Tämä koskee periaatteessa kaik-
kia kohteita, mutta erityisesti kaupunkiku-
vallisesti tai arkkitehtonisesti merkittäviä 
kohteita.

Parvekkeisiin asennetut parvekelasi-
tukset ovat muuttaneet julkisivun pinnan 
reliefiä ja rakennuksen luonnetta sulje-
tumpaan suuntaan. Kaupunkikuvallista 
merkitystä omaavissa kohteissa parve-
kelasitukseen tulee suhtautua erityisen 
kriittisesti.

c

d

e

Kuvat a, c ja e: Sami Heikinheimo 2005.

Kuvat b ja d: M. Heikinheimo 2005.

c.  Kohteen 25 parvekelasitukset ovat ympäristölle 

vieraat. Lasitusten tarpeellisuutta kannattaa 

harkita.

d.  Maunulan kansanasuntojen upeat rei'itetyt 

betoniparvekkeet on korjattu perusteellisesti. 

Betonin pinta oli alun perin rouheista 

pesubetonia ja nyt ne on valettu hyvin sileiksi. 

Tämä on esimerkki korjauksesta, missä ei ole 

ymmärretty kohteen esteettistä laatua.

e.  Parvekelaatan korjaus on ilmeisesti toteutettu 

vanhan rakenteen päälle, koska rakenne on niin 

paksu. Parvekkeella vaikutelmaa on yritetty 

keventää. Ylikorjaamisen vaaraa ei voi liikaa 

korostaa!
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Sisäänkäynnit 

Asunnon sisäänkäynti on talon asukkai-
den yhteinen tila ja sitä on perinteisesti 
korostettu arkkitehtuurissa. Korostaminen 
näkyy katoksina ja muina huoliteltuina 
yksityiskohtina. Maunulassa monen talon 
sisäänkäyntiä kattaa ulokkeellinen lippa. 
Betonilippa on modernille arkkitehtuu-
rille tunnusomainen piirre. Se on välillä 
taitteinen muistuttaen perinteistä harja-
katon muotoa ja toisinaan suora. Betonin 
pinnassa näkyy muottilaudoituksen elävä 
kuvio. 

a

Säilyneet puiset ulko-ovet ja muut 
sisäänkäynnin yksityiskohdat kuuluvat 
ympäristön vaalittaviin ja säilytettä-
viin osiin. Säännöllinen huolto pitkittää 
 rakennusosien elinkaarta ja vähentää 
uusimistarvetta.

Porraskivet ja sisäänkäynnille johtavat 
portaat ovat usein graniittia tai liuske-
kiveä.

Sisäänkäynti ja liiketilat on alunperin 
käsitelty erityisen huolellisesti. Ne sisältä-
vät paljon arvokkaita yksityiskohtia, joiden 
alkuperäisyys tulee säilyttää.

Maunulassa esiintyy sekä puu- että 
teräskarmisia ovia. Itse ovessa on usein la-
kattua puupaneelipintaa ja lasia. Kotimais-
ten koivun ja männyn lisäksi ovissa on 
käytetty myös eksoottisempia puulajeja 
(esimerkiksi kohteet 4 ja 9). Oven ikkunalla 
on joissakin taloissa koristeellisia, 1950-
luvulle tyypillisiä hieman salmiakkimaisia 
rombi-muotoja (esimerkiksi kohteet 19 ja 
22 ). 1950-luvun vedin on usein erilainen 
oven ulko- ja sisäpuolella. Joissakin si-
säänkäynneissä julkisivun materiaali jat-
kuu sisälle porrashuoneeseen (pistetalot 
kohteessa 30, kohde 13 ja kohde 9). 

a.  Kohteen 12 sisäänkäyntikatokset ovat hyvin 

säilyneitä. Myös maapinnan korkoihin ja pihan 

pinnotteisiin tulee kiinnittää huomiota niin, 

että esimerkiksi alkuperäiset porraskivet eivät 

hautaudu asfalttiin.
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b. Alkuperäisenä säilynyt rombi-muotoinen lasi-

puuovi.

c.  Ovi on uusittu tarpeettomasti (kohde 10).  

Patina on kadonnut.

d.  Paneelipinnat ovat tyypillisiä Maunulan ulko-

oville. Liuskekivillä verhottu porras on osa 

sisäänkäyntiä.

e.  Kaupan ilmoitustaulu on aikanaan huolellisesti 

suunniteltu ja se on hyvin säilynyt. Tällaiset 

rakennusosat eivät ole turhia, vaan ne 

rikastuttavat arjen ympäristöä ja kuuluvat 

alkuperäisten ulko-ovien tavoin ympäristön 

säilytettäviin osiin..

c

b
d

e

Kuvat a ja e: M. Heikinheimo 2005.

Kuvat b-d: Sami Heikinheimo 2005.
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a

b

Kuvat a-c: Sami Heikinheimo 2005.

Kuva d: M. Heikinheimo 2005.
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Hissit ja porrashuoneet

Ongelmana ovat kolme kerrosta ja sitä 
korkeammat kerrostalot, joissa ei ole his-
siä. Tyypillisen lamellitalon portaan ympä-
rille sijoittuu kaksi läpitalon huoneistoa ja 
yksi yhteen suuntaan avautuva pienempi 
asunto. Koska asunnot ovat 1950-luvun 
aravakohteita, on huoneistojen keskikoko 
noin 50 neliömetriä.

Vuokrataloissa, joissa koko kiinteistön 
omistaa sama yhtiö, voi jälkiasennus-
hissin kuilun vaatiman tilan lohkaista 
pienestä huoneistosta. Koska pienestä 
huoneistosta tulee entistä pienempi, on 
suositeltavaa, että sen tilat liitetään muihin 
kerroksen huoneistoihin. Tällä tavoin alun-
perinkin niukasti mitoitettu porrashuone 
saadaan säilytettyä mahdollisimman väljä-
nä ja silti asumismukavuutta parannettua. 
Hissikuilun sijoittaminen rakennusrungon 
ulkopuolelle muuttaa aina rakennuksen 
ja pihan kokonaisuutta. Mahdollisuus 
järjestää sisäänkäyntikerros täysin es-
teettömäksi ei myöskään toteudu tällä 
periaatteella aina kaikissa kohteissa. Usein 

c d

a.  Sahanmäen tornitalojen spiraalina nousevan 

portaan interiööri on rakennustaiteellisesti 

arvokas.

b.  Maunulan Kansanasuntojen lamelleihin (kohde 

17) on lisätty hissi lohkaisemalla pienestä 

huoneistosta osa. Portaan interiööri on säilynyt 

ja hissin sisäänkäynti on esteetön.

c.  Sahanmäen pistetalojen porrashuoneen aula 

johdattaa kohti rakennuksen keskellä sijaitsevaa 

tilaa, joka saa luonnonvaloa.

d.  Puoliympyrän muotoinen porras on 

mitoitettu 1950-luvun aravanormien mukaan. 

Porrashuoneen sisälle on mahdotonta sijoittaa 

hissikuilua. Myöskään rungon ulkopuolinen 

porras ei tule kyseeseen kaupunkikuvallisista 

ja arkkitehtonisista syistä. Tässä kohteessa 

myöskään asuntojen pirstominen ei ole 

suositeltavaa.

on ensin noustava puoli kerrosta hissiin 
pääsemiseksi. Rinteeseen sijoittuvissa 
ratkaisuissa on mahdollista esimerkiksi 
esteettömän sisäänkäynnin järjestäminen 
kellarikerroksesta käsin.

Sahanmäen nelikerroksisissa piste-
taloissa ongelma on erityisen kriittinen. 
Rakennusten porrashuone on rakennustai-
teellisesti merkittävä. Se nousee spiraalina 
talon sisuksen tyhjässä tilassa kohti valoa 
ja kattoterassia, joka on sittemmin raken-
nettu umpeen. Jokainen asunto on omalla 
tasollaan. Hissikuilulle on siis periaattees-
sa tila portaan keskellä. Mutta kahteen 
suuntaan avautuva hissi voi palvella vain 
jokatoista asuntoa. Porrashuoneen geo-
metrian takia käynti tasanteille jouduttai-
siin järjestämään silloilla. Lopputuloksena 
harvinaisen hienon porrashuoneen sisätila 
muuttuisi perusteellisesti. 

Tässä selvityksessä hissin sijoittamis-
mahdollisuutta alueen eri rakennustyyp-
peihin ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti.
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Pihat ovat aikakautensa ilmentäjiä sa-
malla tavalla kuin rakennuksetkin. Pihan 
kunnostuksen yhteydessä tulisi selvittää 
pihan suunnitteluhistoria ja tutkia, onko 
pihaa varten mahdollisesti laadittu eril-
linen suunnitelma. Pihan kunnostuksen 
ensisijaisena lähtökohtana tulee aina pitää 
näitä alkuperäisiä suunnitelmia.

Kasvillisuus

Pihoilla on koivuja, vaahteroita ja pihlajia, 
mutta niiden ohella myös 1950-luvulle 
tyypilliset erikoiskasvit kuten tumma 
verivaahtera, vaaleanharmaa hopeapaju,  
jalokuuset, leveälatvuksinen jalopähkinä ja 
pikkupuut kuten saarnivaahtera, koristeo-
menapuut, kirsikat, riippasaarni ja pihlajat 
sekä pikkupuiksi kasvavat pensaat kuten 
pensasvaahterat, isokasvuiset hortensiat, 
siperianhernepensaat, kultasadepensaat 
ja tuomipihlajat olivat suosittuja. Pen-
saista hortensiat, mm. syyshortensia, 
kuutamohortensia ja pallohortensia sekä 
lumimarjapensas mutta myös syreeni, 
jasmikkeet ja orapihlaja olivat yleisiä. Jois-

c

Pihat

sakin kohteissa näkee angervolajikkeita ja 
kanukoita. Niistä erityisesti kirjavalehtiset 
sopivat 50-luvun värimaailmaan.

Sisäänkäyntien yhteydessä on usein 
ollut pieniä kukkaryhmiä tai ruusuistutuk-
sia kuten esim. Metsäpurontie 19–21:ssä, 
missä on ollut myös laajahko Paul Olssonin 
toimiston suunnittelema perennaryhmä. 

Istutuksia on myöhemmin osittain 
yksinkertaistettu (mm. Olssonin perenna-
ryhmän tilalla kasvaa nykyisin kurttulehti-
ruusua, jonka lomasta nousee yhä pionia) 
ja osittain täydennetty (mm. kohteen 
26 edustalle on istutettu aikaisempien 
luonnonkuusien tilalle jalokuusia ja mar-
jaomenapuita).

Aikakaudelle tyypillisen kasvillisuuden 
säilyminen alueella on arvo. Tarkempia 
suunnitelmia laadittaessa tulee tutkia, 
mitkä puut ja pensaat ovat sommitelmas-
sa niin tärkeitä, että ne uudistetaan täs-
mälleen samalle paikalle ja alkuperäisellä 
lajilla. Samalla tulee tiedostaa ajalle tyy-
pillinen, vapaa, väljä ja niukka istutustapa 
sekä käytetyt tyypilliset kasvilajit ja erikoi-

a b

set identiteettiä luovat yksittäispuut.
Kasvilajien vaihtuminen ja istutustavan 

muuttuminen väljistä yksittäispensaista 
ja -puista aidanne- ja massaistutuksiksi 
muuttaa ympäristön luonteen.
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a.  Lumimarjapensas oli 1950-luvulla suosittu. 

b.  Erilaiset hortensiat ovat Maunulan 

rivitaloalueiden tyyppikasveja. Niitä on 

käytetty myös kerrostaloalueilla sisääntulojen 

yhteydessä. Kuvassa kuutamohortensia.

c.  Hopeapaju oli 1950-luvulla suosittu puu, joka 

jäi pois muodista erikoisen värinsä takia. 

Harmahtava vihreän sävy sopii hyvin tiilen 

pehmeään punaiseen.

d.  Avointa pihaa reunustavien koivujen 

lisäksi pihan päissä on koristeomenapuita 

katseenvangitsijoina. 

e.  Pihalla kasvaa luonnonmäntyjen lisäksi 

jalokuusia ja sirotuomipihlajaa. 

f.  Riippasaarni on suhteellisen yleinen yksittäispuu 

Maunulassa. Sitä on käytetty merkittävissä 

paikoissa korostamassa esim. sisääntuloa.

g.  Korttelin kulmiin on istutettu puita kolmen puun 

ryhmiin. Kuvassa saarnivaahteroita. 

d e

f

g
Kuvat: Marja Mikkola 2005.
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Tasoerot, tukimuurit ja portaat

Maunulan mäkisessä maastossa tasoerot 
on ratkaistu luontevasti ja vähäeleisesti, 
matalammat nurmipintaisilla luiskilla ja 
korkeammat yleensä betonisilla tukimuu-
reilla. Pihan pääkäytäviin rajoittuu parissa 
kohteessa kallioleikkaukseen liittyvä beto-
nitukimuuri, joka sammaloituneena vaikut-
taa hyvin luontevalta, vaikka se rajaakin 
paikoin metrinkin korkeammalla olevaa 
pihan keskialuetta. Joissakin kohteissa 
muuri on päällystetty liuskekiveyksellä.

Tasoeroon sijoitetut portaat ovat pai-
koin erittäin kevyen näköisiä, ilman reisi-
lankkua paikalle valettuja betoniportaita. 
Sammaloituneina ne tuntuvat jo olevan 
osa luontoa. Sahanmäen rivitaloissa on 
sekä liuskekiviportaita että betonilaatoista 
rakennettuja portaita. Kohteessa 29 on 
käytetty verkkokivettyjä luonnonkivimuu-
reja rajaamassa etupihan autopaikkoja 
muusta pihasta. Joissakin kohteissa on 
pihan perusparannuksen yhteydessä 
portaita uusittu tai rakennettu uusia. 
Vanhempiin versioihin verrattuna ne 
vaikuttavat kömpelöiltä, sillä materiaalina 
on käytetty nykyisiä ympäristöbetonisia 
valmisosia. 

Vanhojen rakenteiden hävittäminen ja 
korvaaminen uusilla murtaa pala palalta 
arvokasta ulkoympäristöä. Niiden vaalimi-
nen, hoitaminen ja säilyttäminen osana 
aikakaudelle tyypillistä ympäristökoko-
naisuutta on arvo ja tärkeä osa alueen 
suojelutavoitetta.

a.  Betoniset portaat nousevat käytävältä 

ylemmäs pihalle. Viereinen maastoluiska on 

jyrkähkö, mutta sekin on pystytty hoitamaan 

nurmipintaisena, jolloin piha-alue näyttää 

ehjältä ja yhtenäiseltä. 

a

b
Kuvat: Marja Mikkola 2005.

b.  Betonitukimuuri rajaa luontevasti kalliota 

ja toimii pihakäytävän varrella penkkinä. 

Sammaloituneena se on jo osa luontoa. 

Esimerkki ympäristön hienoista yksityiskohdista.
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c

d e

c.  Liiketilojen edustalla on alkuperäiset portaat 

käsijohteineen ja kaiteineen. Ne tulee säilyttää 

ja tarvittaessa kunnostaa.

d.  Pihan perusparannuksen yhteydessä on 

käytetty  uusia, paikan henkeen sopimattomia 

materiaaleja. Myös värimaailma on 

epäonnistunut kilpaillessaan vanhan 

julkisivumateriaalin kanssa.

e.  Ala-asteen pihaa rajaava luonnonkivimuuri toimii 

kaukaa katsottaessa maamerkkirakennuksen 

podestina, ja kuuluu ympäristön suojeltaviin 

osiin.
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a.  Liuskekivinen pihakäytävä. Reunat on 

tehty suorina, jolloin vapaamuotoiset kivet 

muodostavat säännölliseen kehykseen 

verkkomaisen kuvion. Ympäristön säilytettäviä 

ja vaalittavia osia.

Pinnoitteet

Yleisimmät pintamateriaalit olivat sora ja 
asfaltti. Sisäänkäyntejä, oleskelupaikkoja, 
aukioita ym. tärkeitä kohteita päällystettiin 
liuskekivillä ja 60-lukua lähestyttäessä 
betonilaatoilla. 

Ajotiet ja pysäköintialueet on päällys-
tetty asfaltilla, jalkakäytävä on erotettu 
ajoradasta luonnonkivellä. Pihan leikki-, 
oleskelu- ja huoltoalueet ovat olleet sora-
pintaisia.

50-lukuun liittyvä luonteenomainen 
päällyste on liuskekivi. Sisäänkäyntita-
santeet, sisäänkäyntialueet, kapeat polut 
ja etenkin rivitaloalueiden oleskelupihat ja 
pihapolut ovat olleet liuskekiveystä. Koh-
teessa 12 on laajempi liuskekivetty aukio 
kaupan edustalla Männikkötien varrella. 

Liuskekiveykset on yleensä asennet-
tu niin, että niiden reunat ovat suorat. 
Kapeimmat polut ovat ns. askelpolkuja, 
joissa kivet on asetettu peräkkäin aske-
letäisyydelle toisistaan. Kivimateriaalina 
on käytetty pääasiassa Oriveden mustaa 
liusketta, mutta myös Altan liusketta, 

a b

c

joka on väriltään vaaleampi ja tasaisen 
harmaa.

Betonilaattoja ryhdyttiin käyttämään 
liuskekiveyksien sijasta 1960-luvulla ja 
osittain jo 1950-luvulla. Varhaisimmat 
betonilaatat olivat suuria, paikalla valettuja 
laattoja. Myöhemmin niitä saatiin tehdas-
valmisteisina ja asennuksen helpottami-
seksi koko oli pienempi vaihdellen n. 30 
50 cm:iin. Betonilaatoituksia on ollut mm. 
Metsäpurontien entisen pankkikonttorin 
edustalla (nyk. Alepa). Betonilaattoja on 
yhä jäljellä mm. Koivikkotien rivitalopihoil-
la sekä sileinä että rihlattuina.

Pihan alkuperäiset materiaalit kuuluvat 
pihan säilytettäviin ja vaalittaviin osiin. 
Liuskekivet voidaan tarvittaessa latoa 
uudelleen, jos niiden alusta on epätasai-
nen. Pesubetonilaatat, vaikka ne kooltaan 
ja muodoltaan vastaavat alkuperäisiä 
betonilaattoja, ovat alueella vieraita. Erityi-
sen vieraita ovat betonikivet ja muurikivet, 
varsinkin värilliset mallit.

Kuvat: Marja Mikkola 2005.

b.  Sisäänkäyntien edustat ovat usein liuskekiveä, 

ympäristön arvokas yksityiskohta.

c.  Pesubetonilaatat, betoniset nurmikon reunakivet 

ja kestopuukaiteet ovat outo näky 1950-luvun 

miljöössä, eivätkä sovi 1950-luvun alueelle.

d.  Ajoradan vieressä oleva laattarivi toimii polkuna.  

Esimerkki huolitellusta yksityiskohdasta.

e.  Betonikouru tuo veden syöksytorven alla 

olevasta loiskekupista päällystetylle pinnalle, 

jonka kallistukset ohjaavat veden eteenpäin 

painanteeseen.
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Kuivatusjärjestelmät

Sadevesien kuivatus on alkuperäisissä 
ratkaisuissa hoidettu piha-alueilta pääosin 
sadevesikouruin ja avopainanteita pitkin 
ojiin ja edelleen ympäristön puroihin. 
Kouruista on erilaisia sovellutuksia beto-
nikouruista valurautakantisiin. Ilmeisesti 
pinnoitetuilla alueilla kuten kaduilla on 
ollut myös sadevesikaivoja. Avo-ojien 
ylitykset on rakennettu luonnonkivirum-
muin. Alueelle on myöhemmin lisätty 
sadevesikaivoja mm. pihojen peruspa-
rannusten yhteydessä.

Alkuperäisten rakenteiden ja kuiva-
tusjärjestelmien säilyttäminen on arvo. 
Vaikka pihoille kriittisiin paikkoihin lisät-
täisiin sadevesikaivoja, kannattaa viher-
alueiden kuivatus säilyttää alkuperäisenä 
ja ekologisena pintavesipainanteiden 
järjestelmänä.

f.  Vesi on kerätty pihan pinnoitetuilta alueilta 

painanteisiin ja ojiin. 

g.  Tiet ja kadut on rakennettu 

sadevesipainanteiden yli rummuin. Rumpujen 

päät on verhoiltu siltamaisesti luonnonkivin.

Kuvat e, d, f ovat esimerkkejä huolitelluista 

ympäristön yksityiskohdista.

e

f

g

d
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Kalusteet ja kevyet rakenteet

Tomutus- ja kuivaustelineet, leikkivälineet 
ja kaiteet ovat olleet ilmeeltään keveitä, 
metallisia, pyöreästä putkesta kuhunkin 
kohteeseen erikseen suunniteltuja ja toteu-
tettuja. Niitä on jonkin verran yhä jäljellä ja 
myös piirustuksia on löydettävissä.

Betonista paikalla rakennetut hiekka-
laatikot ovat olleet alueen pihoille luon-
teenomaisia. Niiden muoto vaihtelee kuu-
sikulmaisesta pyöreään ja spiraalimaiseen. 
Ne ovat kestäneet hyvin ajan kulutusta ja 
ovat edelleenkin käyttökelpoisia.

Alkuperäiset leikkivälineet ovat olleet 
mm. metallisia kiipeilykaaria, keinuja ja 
liukumäkiä. Niistä on joitakin yhä jäljellä 
ja alkuperäispiirustuksia on löydettävissä. 
Leikkivälineitä on myöhempien pihanpe-
rusparannusten yhteydessä vaihdettu ja 
täydennetty eri valmistajien välineisiin.

Alkuperäisissä piirustuksissa on myös 
penkkejä. Niitä ei ilmeisesti ole säilynyt. 
Nykyinen penkkikanta on kirjava ja peräi-
sin eri ajoilta ja eri valmistajilta.

Alkuperäisten, aikakaudelle tyypillisten 
sirojen ja paikalle erikseen suunniteltu-

a.  Keinut, pyykinkuivaus- ja tamppaustelineet 

rakennettiin yksityiskohtaisten suunnitelmien 

mukaan. Ympäristön säilytettäviä yksityiskohtia.

a b

c

Kuvat a-c: Marja Mikkola 2005.

Kuvat d-f: Sami Heikinheimo 2005.

jen rakenteiden säilyminen on arvo ja 
osa alueen suojelutavoitetta. Niitä tulee 
vaalia ja kunnostaa ja tarvittaessa uusia 
vastaavista materiaaleista alkuperäisten 
piirustusten mukaan.

Eri aikakaudelta peräisin olevat, usein 
kömpelöt valmiskalusteet rikkovat ympä-
ristökokonaisuutta. 

b.  Maunulan pihojen hiekkalaatikot rakennettiin 

betonisina. Ne ovat kestäneet alkuperäisessä 

käytössä puoli vuosisataa. Niistä on eri 

muotoisia versioita, kuvassa spiraalimainen. 

Ympäristön hienoja, säilytettäviä aiheita.

c.  Kevytrakenteinen polkupyöräteline on 

ainutlaatuinen. Sillä on esteettisen arvon 

lisäksi alkuperäisyysarvo. Yksi esimerkki pihan 

herkistä, säilytettävistä yksityiskohdista.

d.  Alkuperäinen jätesuoja sijoittuu korttelin sisään. 

Lautarakenteinen suoja on sopusoinnussa muun 

ympäristön kanssa.

e.  Yliampuva uusi huoltorakennus on tehty 

kestävämmäksi kuin itse rakennukset. Sen 

bunkkerimainen olemus on vieras alueen 

luonteelle.

f.  Sahanmäen rivitaloalueen uudet yliampuvat 

jätekatokset ovat luonteeltaan vieraita alueelle.
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Jätekatokset

Vanhimmat jätekatokset ovat yksinker-
taisia puisia huoltorakennuksia, jotka 
erottuvat selkeästi päärakennuksista ja 
näyttävät toimintansa mukaisilta. Myö-
hemmin jätekatoksia on ryhdytty suunnit-
telemaan liiankin kovalla kunnianhimolla, 
ja tuloksena on yliampuvia luomuksia, tai 
sitten tulokset näyttävät rakenteellisesti 
heikkolaatuisilta ja halvoilta.

Kohteessa 12 on alkuperäinen jäte-
katos. Se on suurehko lautarakenteinen 
huoltorakennus, joka hahmottuu kooltaan, 

d

fe

materiaaliltaan ja muodoltaan selkeästi 
erilaiseksi kuin rapatut asuintalot. 

1970-luvulla pihoille on rakennettu 
tummia, tasakattoisia lautarakenteisia 
jätesuojia. Vaikka ne värinsä puolesta 
erottuvat asuinrakennuksista, ne ovat 
kuitenkin vaatimattomia ja helposti huol-
torakennuksiksi miellettäviä.

1980-, 90- ja 2000-luvuilla jätekatokset 
on tehty raskaammista materiaaleista, 
mm. tiilestä (Revellin korttelit), rapattuina 
pulpettikattoisina ylikorkeina ja betonisina 
turvekattoisina ratkaisuina. Ne alkavat 

kilpailla päärakennustensa kanssa eikä 
niiden huoltokäyttötarkoitus ole yhtä ilmi-
selvä kuin vanhemmilla sovellutuksilla.

Aikaisemmat yksinkertaiset katokset 
kuvastavat sisältämäänsä toimintaa. Jä-
terakennusten ylikorostaminen sekoittaa 
ympäristön hierarkiaa. Suojelualueen 
henkeen sopivat jätekatokset vaatisivat 
oman suunnitelmansa. Suositeltavin läh-
tökohta on tukeutuminen alkuperäisiin 
suunnitelmiin.
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Pysäköinti

a.  Koivikkotien rivitaloissa pysäköinti on järjestetty 

asunnon edustalle. Autopaikka ja asunnon 

sisäänkäynti ovat samaa liuskekivettyä aluetta.

b.  Elisabeth Kochin suunnittelemaan pihaan 

on lisätty myöhemmin autopaikkoja. Ne on 

sijoitettu pieniin yksiköihin pihan reunoille.

a

b
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Pysäköintipaikat on alkuperäisissä suun-
nitelmissa sijoitettu pienehköille kentille 
(mm. kohteissa 9, 14, 16, 26). Kohteissa 
12 ja 29 autot on sijoitettu alakerran auto-
talleihin ja niiden edustan kentille, jotka on 
häivytetty kumpumaisilla maastonmuo-
doilla (12) ja matalilla luonnonkivimuureilla 
(29). Liiketalokohteessa 20 piha on ollut 
alun perinkin laaja kenttä. 

Sekä autot että niiden määrä ovat 
viiden–kuuden vuosikymmenen aikana 
kasvaneet, joten kenttiä on jouduttu 
suurentamaan ja lisäämään. Uusia py-
säköintipaikkoja on sijoitettu runsaasti 
katujen varsille, maastoon terassoiduille 
tasanteille, korttelin reunojen muutaman 
yksikön pysäköintitaskuihin ja laajenne-
tuille pysäköintialueille. Joillakin pihoilla 
osa leikkialueista on otettu pysäköintiin 
(9, 17, 23). 

Ensisijaisesti pysäköinti tulee osoittaa 
kadunvarsipaikoille ja vasta toissijaisesti 
pihoille. Pysäköintipaikkojen sijoittaminen 
on tutkittava kaikilla pihoilla tapauskoh-
taisesti. Suuressa osassa pihoista on 
sellaisia puutarhataiteellisia tai maisemal-
lisia arvoja, jotka muutoksissa helposti 
menetetään. Pysäköintiin mahdollisesti 
osoitettavien alueiden koko on tutkittava 
tarkkaan, sillä laajan avoimen pihan ilme 
muuttuu helposti pysäköintikentäksi, jos 
alueet ovat suuria. 

Pihan arvoalueille paikkoja ei pidä 
sijoittaa ollenkaan. Yleisilme säilyy pa-
rempana, mikäli pysäköintipaikat pystyy 
sijoittamaan esim. maastonmuotojen 
avulla hieman syrjemmäksi tai pieniin 
taskuihin huomaamattomiin paikkoi-
hin. Suositeltavinta on kadunvarsipysä-
köinti.

c

d

eKuvat: Marja Mikkola 2005.

c.  Sahanmäen kerros- ja rivitaloalueiden välissä 

on laaja pysäköintialue, joka on terassoitu 

rinteeseen. Rinteen muoto saa alueen 

vaikuttamaan pienemmältä.

d.  Joissakin kortteleissa autot on sijoitettu 

autotalleihin rakennusten ensimmäiseen 

kerrokseen sekä niiden edustalle pihalle. 

Autopiha on rajattu kivimuurein tai 

maastokumparein. 

e.  Rivitalojen edustalla pysäköintipaikat häviävät 

laajan etupihan vehreyden joukkoon. Edustaa 

hyödyntävät ratkaisut ovat suositeltavia 

edelleen.
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Sanomalehtiartikkeleita

Sos. dem. 26.2.1950 

 Maunulan kortteleiden 236, 270 kuuden 

rakennusten harjannostajaiset olleet 25.2. 

Töiden aloitus oli tapahtunut 8.9. edellisenä 

vuonna.

HS 21.7.1950

 Moderni asutuskeskus nousemassa Maunu-

laan. Selostetaan tehtyä päätöstä Maunulan 

alueen rakentamiseksi; ohjelma, aikataulu, 

määriä, rakennustyypit.

IS 14.11.1951 

 ”Uusi Maunula” tyytymätön. 

 Kaupunginhallinnolle on osoitettu kirjelmä 

Maunulan vuokratasosta, joka oli kohon-

nut 110 markasta 200 markkaan neliöltä. 

Asumista rasittaa taloudellisesti myös esi-

kaupunkilinjojen huomattavasti kalliimmat 

hinnat.

IS 27.5.1952 

 Kaupunki korvessa – Puistoja ja puistokujia 

perustetaan. Kuvataan lyhyesti Maunulan 

ympäristön rakentamista, metsän raivausta 

puistoiksi.

IS 29.9.1953

 Maunulan kahluulammikko rakenteilla. 

Heikkotasoinen kuva altaan kaivannosta, 

n. 1,5 metriä syvä.

Sos. dem. 3.11.1953

 Kiinteistölautakunta hyväksyi tontin 279 

vuokraamisen. Samalla lautakunta hyväksyi 

myös toteutuksen rakentamissuunnitel-

man.

US 3.11.1953

 Metsäpurontien ensimmäinen rakennus 

kuoriutuu telineistään. Se on rakennettu 

Pasilan rautatieaseman henkilökunnan 

asunnoiksi. Ei osoitetta, kuvasta päätellen 

kohde 19.

US 6.10.1954 

 Kuvittaja OH piirtänyt tuokiokuvan raken-

nustyömaalta Koivikkotien varrelta.

IS 28.6.1955

 Kiinteistölautakunta on päättänyt varata 

3 000 m2 tontin rivitalon rakentamiseen. 

Tontti luovutetaan sellaiselle asunto-osa-

keyhtiölle, jossa osakkaat tulevat osallis-

tumaan rakennuksensa rakentamiseen 

huomattavalla omalla työvoimapanoksella. 

Voidaan rakentaa n. 8 asuntoa käsittävä 

kaksikerroksinen rivitalo. Samalla voidaan 

selvittää tuleeko rivitalo kerrostaloa edulli-

semmaksi. Kohteen osoitetta ei mainita.

Sos. dem. 9.7.1955

 Asukkaita häiritsee Pasilan suolla (ilmeisesti 

nyk. ratapiha-alueella) sijaitseva kaato-

paikka. Toivotaan parempaa siisteyttä ja 

vähemmän haju- ja kärpäshaittoja.

IS 15.7.1955

 Ilmakuva Revell-kohteesta, sama kuin kau-

punginmuseon arkistossa. Mainitaan että 

Revellin suunnittelemat tanskalaistyyppiset 

tiilitalot muodostavat hauskan ja pirteän 

kokonaisuuden.

Sos. dem. 16.11.1956

 Kaupungin autonkuljettajille rakennettu talo 

Haavikkotie 15-17 on saatu harjaan. Kohde 

14.

HS 19.11.1957 

 Maunula sai asemakaavan

 Kiinteistölautakunta hyväksyi Maunulan 

asemakaavan. Kuvataan kaavaan johta-

neet vaiheet, 1933 vahvistettu Oulunky-

län rakennussuunnitelma, alueelle 1945 

laadittu rakentamissuunnitelma. Asuin- ja 

liikerakennusten tontteja pinta-alasta 50%, 

yleisten rakennusten tontteja 5,1%, puisto- 

ja kenttäalueita 33,5%, katumaata 11,4%.

Helsinki-lehti 23.5.1965 

 Asuinympäristön viihtyvyyttä kohennetaan 

tänä maisemanvuotena Maunula-Seuran 

alueella.

 Maunula seuran edustaja metsänhoitaja 

Aarne Jänterä pohtii Maunulan puiden kun-

toa, uusimista ja piha-alueiden yleisilmettä. 

Pihojen hoitoon halutaan parannuksia, 

istutuksia myös parvekkeille.

Helsinki-lehti 19.11.1965 

 Kotipihakilpailussa palkittiin 49 taloa.

 Helsingin Puutarhaseura on palkinnut 

puutarhoja Maunulassa, Herttoniemessä, 

Etelä-Kaarelassa ja Laajalahdessa. Osoit-

teita ei ole mainittu, ainoastaan voittaneet 

henkilöt.

Internet-sivustot

Docomomo Suomi Finland ry:n sivustossa on 

lueteltu järjestön arvokkaiksi määrittelemät 

rakennusperintökohteet Suomessa:

 http://www.docomomo-fi.com/index.html

Suomen rakennustaiteen museo, arkkitehtien 

lyhyitä monografioita:

 http://www.mfa.fi/arkkitehdit
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säilyttämisessä. Viimeinen luku kehittämisperiaatteet käsittelee sekä rakennuksiin että maisemaan liittyviä 
kriittisiä teemoja. Valokuvien avulla on tuotu esiin sekä hyviä että huonoja esimerkkejä.
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