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1.1 Johdanto
Keski-vuosaaren korjaustapaohjeiden 
tavoitteena on alueen kehittäminen sen 
ominaispiirteitä ja 1960-luvun suunnitte-
luperiaatteita kunnioittaen. Selvityksessä 
tuodaan esiin Keski-Vuosaaren arvot se-
kä tutkitaan miten alkuperäisiä suunnit-
teluperiaatteita on noudatettu muutok-
sia ja korjauksia toteutettaessa. 

Keski-Vuosaaren 1960-luvun kerros- 
ja rivitaloalue on Helsingin yleiskaavas-
sa 2002 merkitty kulttuurihistoriallises-
ti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittäväksi alueeksi yh-
tenäisenä säilyneen ja aikakautta hyvin 
edustavan ympäristönsä vuoksi. Aluet-
ta tulee yleiskaavamääräyksen mukaan 
kehittää siten, että sen ominaispiirteet 
ja arvot säilyvät. Keski-Vuosaaren 1960-
luvun alueen voi todeta säilyneen koko-
naisuutena hyvin kaavoituksessa asetet-
tujen suunnittelutavoitteiden mukaisena 
metsäkaupunginosana sekä tämän selvi-
tyksen että Helsingin kaupunkisuunnitte-
luviraston aikaisempien inventointien ja 
selvitysten perusteella.

Uusia haasteita lähiöiden korjaamisel-
le ja kehittämiselle tuovat kansainväliset 
ja kansalliset ilmastosopimukset, jotka 
edellyttävät muutoksia rakentamisessa, 
korjaamisessa ja asumisessa. Valtioneu-
vosto hyväksyi marraskuussa 2008 Suo-
men pitkän aikavälin ilmasto- ja energi-
astrategian. Kaavoituksessa ja rakentami-
sen ohjauksessa kuntia velvoitetaan tutki-
maan vaihtoehtoisia energiahuollon rat-
kaisuja ja elinkaarikustannuksia. Pääkau-
punkiseudun ilmastostrategian tavoittee-
na on alentaa seudun energiankulutusta 
ja kasvihuonekaasupäästöjä huomatta-
vasti vuoteen 2030 mennessä. Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 
2009–2012 yhtenä tavoitteena on kau-
punkirakenteen eheyttäminen ilmaston-
muutokseen vastaamiseksi. Ohjelman 
mukaisesti alueiden täydennysrakenta-
mista on tarkoitus edistää ja luoda edel-
lytyksiä palveluiden säilyttämiselle lisää-
mällä asumisen osuutta vanhoilla alueil-
la. Tavoite saattaa aiheuttaa paineita tii-
vistää Keski-Vuosaaren kaltaisia, väljästi 
maaston muotoja mukailevia metsälähi-

öitä. Haasteena onkin kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden alueiden tunnistaminen 
ja huomiointi, jotta vältetään niiden ylikor-
jaaminen ja -tiivistäminen energiatehok-
kuuden normiohjauksen ja rakennusmää-
räysten soveltamisessa.

Alueen aikaisempi inventointi on esitet-
ty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisussa 1999:7. Muita Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston julkaisemia in-
ventointeja on tehty Kontulan, Myllypuron 
ja Pihlajamäen 1960-luvun lähiöistä. 

Edelläkävijöinä Keski-Vuosaaren kor-
jaustapaohjeiden laatimiselle ovat olleet 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston jul-
kaisusarjassa ilmestyneet Roihuvuoren, 
Pihlajamäen ja Siltamäen korjaustapaoh-
jeet. Inventoinnit ja korjaustapaohjeet ovat 
osa sodan jälkeen rakennettujen lähiöi-
den kehittämis- ja arvottamistyötä, jonka 
kohteena on Helsingin asumiselle tyypil-
linen, tavallinen, mutta kuitenkin korkea-
tasoinen arjen arkkitehtuuri.

Keski-Vuosaaren alueen pihoja koske-
va korjaustapaohje pohjautuu pääasias-
sa kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan 
aluetta koskevaan selvitykseen 2006:4, lä-
hiöarkkitehdin suorittamaan Keski-Vuo-
saaren uuteen rakennusinventointiin vuo-
delta 2008 sekä maastokäynteihin. Työn 
yhteydessä ei ole tehty edellisiä selvityk-
siä täydentävää arkistotutkimusta. Pihojen 
korjaustapaohje keskittyy alueen nykyti-
lan analysointiin sekä pihojen yleisten kor-
jausperiaatteiden määrittelemiseen. Kor-
jaustapaohje ei koske julkisia viher- ja ka-
tualueita eikä pysäköintijärjestelyjä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettä-
nyt erillisen selvityksen alueen täydennys-
rakentamismahdollisuuksista pysäköinti-
järjestelyineen. 

Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeet on 
laatinut vuosina 2008–2009 Helsingin 
kaupungin lähiöprojektin arkkitehti Päivi 
Hellman yhteistyössä rakennusvalvonta-
viraston maisema-arkkitehti Pia-Liisa Or-
renmaan kanssa. Työtä ovat kommentoi-
neet arkkitehti, TkT Riitta Salastie ja mai-
sema-arkkitehti Maria Karisto Helsingin 
kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastosta 
sekä energiatehokkuutta koskevia osuuk-
sia energiakysymyksiin erikoistunut arkki-

Osa 1  
Työn tavoitteet ja 
kohderajaus
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tehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva rakennus-
valvontavirastosta.

1.1.1 Työn taustat ja tavoite
Keski-Vuosaaren alueen suurin arvo on 
kaikkialla läsnä oleva luonnonympäris-
tö, johon rakentaminen on tukeutunut. 
Alue on arvokkaimmillaan nimenomaan 
nykyisen kaltaisena väljänä kokonaisuu-
tena. Kasvillisuus on nykypäivään men-
nessä asettunut massiivistenkin raken-
nusten kanssa mittakaavalliseen tasapai-
noon; täysikasvuinen, valtaosin tasaikäi-
nen puusto muodostaa suurille rakennuk-
sille hienon vastinparin. Keski-Vuosaares-
sa on ajalle tyypillisten lamelli- ja pisteta-
lotyyppien lisäksi ainutlaatuisia kokeelli-
sia rakennustyyppejä; sisäpihataloja, te-
rassitaloja, pilareille nostettuja lamellien 
päätyjä ja alikulkuja, jotka hienosti sito-
vat tilasarjoja ja pihanäkymiä toisiinsa. 
Alkuperäinen asuinrakennusten julkisi-
vujen graafisen valkomusta, 1960-luvun 
arkkitehtuurille tyypillinen väritys on ko-
rostanut rakennusten ja luonnonympäris-
tön vastakohtaa. Yhtenäinen, niukka vä-
ri- ja materiaalivalikoima on lisännyt alu-
een yhtenäisyyttä, vaikka rakennustyyp-
pejä onkin useita.

Alueen luonteeseen on merkittäväs-
ti vaikuttanut sen rakentumisen historia, 
joka pohjautuu pitkälti voittoa tavoitte-
lemattomaan Asuntosäästäjät ry:n toi-
mintaan ja hartiapankkirakentamiseen. 
Rakentamisen aikana ja sen jälkeenkin 
muodostunut voimakas yhteisöllisyys li-
sää Keski-Vuosaaren asukkaiden syvää si-
toutuneisuutta omaan alueeseensa.

Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeiden 
laatimisen lähtökohtana ovat olleet alu-
een ominaisluonteen säilyttäminen ja vaa-
liminen elävän kaupungin ominaisuuksiin 
kuuluvia uudistamis- ja korjaustoimenpi-
teitä suunniteltaessa. Ohjeiden päämää-
ränä on sekä rakennusten alkuperäisen 
ulkoasun että ulkoympäristön maisema-
kuvallisten arvojen säilyttäminen niin hy-
vin kuin se on käytännössä mahdollista. 

Erityisen ongelmallinen korjauskohde 
Keski-Vuosaaressa on yleisin betonijulki-
sivujen tyyppi eli sandwich-rakenne, jos-
sa julkisivu muodostuu betonisesta ulko-
kuoresta, ei-kantavasta tai kantavasta be-
tonisesta sisäkuoresta sekä näiden vä-
liin jäävästä eristekerroksesta. 1960-lu-
vulla elementtituotannon ottaessa vasta 
ensiaskeleitaan esiintyi rakenteissa sekä 
suunnitelmista poikkeamista että suuria 

vaihteluja betonikuorien paksuuksissa ja 
laadussa. Betonirakenteiden ikääntyessä 
ilmaston aiheuttama säärasitus on lisän-
nyt materiaalien ominaisuuksien heikke-
nemistä. Turmeltuminen on ollut sitä no-
peampaa, mitä heikkolaatuisempia käy-
tetyt materiaalit ja rakenneratkaisut ovat 
olleet. Pakkasrapautuminen on turmeltu-
misilmiöistä vaarallisin, varsinkin jos se on 
käynnistynyt näkymättömissä ulkokuoren 
sisäpinnassa lämmöneristeen puolella. Tä-
män vuoksi betonirakenteiden kuntotut-
kimus on ensiarvoisen tärkeä näiden ra-
kenteiden korjausmahdollisuuksia suun-
niteltaessa.

Keski-Vuosaaressa kerrostalojen pää-
asiallinen julkisivumateriaali on ollut val-
koiseksi maalattu tai rapattu betoni ja ri-
vitaloissa valkoiseksi rapattu siporex. 
Useimmat alueella suoritetuista korjaus-
toimenpiteistä eivät ole olleet 1960-lu-
vun arkkitehtuuria kunnioittavia. Tummi-
en sokkeleiden päällä leijuvien vaaleiden 
betoninauhojen linjakkuus lamelleissa ja 
betoniarkkitehtuurin karu yksinkertaisuus 
pistetaloissa on lisälämmöneristysten ja 
levytysten myötä hävinnyt.

Työmenetelmät ja lähteet

Keskeisen aineiston rakennusten alkupe-
räisten suunnitelmien selvittämiselle ovat 
muodostaneet Helsingin rakennusvalvon-
taviraston arkiston mikrofilmatut piirus-
tukset 1960–70-luvuilta sekä Helsingin 
kaupunginarkistoon luovutettu Asunto-
säästäjät ry:n alkuperäismateriaali. Tut-
kittujen vanhojen rakennepiirustusten 
mukaan Keski-Vuosaaren rakennuksis-
sa esiintyy sandwich-rakenteiden lisäksi 
muita betoni-, tiili-, siporex- sekä näiden 
eri yhdistelmärakenteita. Alueella jo teh-
dyt korjaukset lisäävät vielä seinärakentei-
den määrää. Viime vuosina suoritettujen 
korjaustoimenpiteiden sekä 1960-luvun 
rakennusten ja niiden lähiympäristön ny-
kytilan selvitystyö tehtiin kesän ja syksyn 
2008 aikana. Vuoden 2008 selvitystyön 
ja inventoinnin lisäksi lähteenä käytettiin 
Keski-Vuosaaren aikaisempia rakennus- ja 
maisemakuvallisia inventointeja.

Luvanvaraiset korjaus- ja muutostoi-
menpiteet kartoitettiin rakennusvalvon-
taviraston tietokantaa ja arkistoa hyväk-
si käyttäen. Nykytilan arviointi suoritet-
tiin maastossa, jolloin myös luvatta suo-
ritetut muutostoimenpiteet inventoitiin. 
Muutoksista ja niiden ajankohdista saa-
tiin lisäksi tietoja alueen isännöitsijöiltä. 
Yli puolet alueen julkisivuista on tavalla 
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tai toisella korjattu eli ne eivät ole enää 
alkuperäisasussaan.

Luettelo lähdemateriaalista on rapor-
tin lopussa.

Korjaustapaohjeiden tavoite 

Keski-Vuosaaren korjaustapaohjeiden yh-
tenä lähtökohtana on pyrkiä palauttamaan 
viime vuosikymmeninä menetetyt raken-
nustaiteelliset arvot tulevissa korjauksis-
sa. Ohjeiden tarkoituksena onkin lähitule-
vaisuudessa tapahtuvien korjausten ohje-
nuorana toimimisen lisäksi olla ohjaamas-
sa seuraavaa suurta peruskorjauskierros-
ta, joka on jossakin vaiheessa edessä.

Korjaustapaohjeen tarkoituksena on 
paitsi esittää alueen ominaispiirteiden säi-
lyttämisen kannalta suositeltavimmat kor-
jaustavat, myös nostaa sekä alueen asuk-
kaiden että korjausten suunnittelijoiden ja 
rakentajien tietoisuutta alueen arvoista.

Alueellisen yhtenäisyyden säilyttämi-
seksi tulee keskenään samanlaiset seinä-
rakenteet korjata yhtenäistä korjaustapaa 
noudattaen. Kokonaisuuden säilyttämis-
tä tukevat myös alkuperäisen värityksen, 
puuikkunoiden ja -ikkunaovien, ulko-ovi-
en ja sisäänkäyntikatosten sekä muiden 
alueen kannalta arvokkaiden yksityiskoh-
tien varjeleminen.

Korjaustavan on oltava myös teknisesti 
moitteeton ja kestävä. Korjausten on täy-
tettävä voimassa olevien määräysten ja 
ohjeiden mukaiset tekniset vaatimukset 
rakenteiden tarkoituksenmukaisuuden ja 
kestävyyden osalta, mutta uudisrakenta-
misen tasoisten nykynormien saavuttami-
nen esimerkiksi lämmön- ja ääneneristä-
vyyden osalta ei ole vanhoissa rakennuk-
sissa käytännössä mahdollista eikä ener-
giataloudellisestikaan järkevää.

 Esitettyjen korjausvaihtoehtojen tavoit-
teena on rakennusten ja rakennusosien al-
kuperäisen arkkitehtonisen asun, julkisi-
vujäsentelyn, materiaalien, värien ja yk-
sityiskohtien säilyttäminen tai alkuperäi-
sen kaltaisen ulkoasun palauttaminen On 
kuitenkin taloudellisesti järkevää käyttää 
korjattujen rakennusten toimivat raken-
teet elinkaarensa loppuun, vaikka tehdyt 
muutokset eivät olisi rakennusten alkupe-
räistä arkkitehtuuria kunnioittavia.

Nämä korjaustapaohjeet ohjaavat ra-
kennusten ulkovaipan ja porrashuonei-
den sekä pihojen ja niihin liittyvien raken-
nelmien ja pintojen korjausta. Korjausta-
paohjeet eivät koske asuntojen sisäisiä 
muutoksia.

1.1.2 Selvityksen rakenne

Kuusiosaisen selvityksen osassa 1 esite-
tään työn taustat ja tavoitteet sekä ohjeen 
piiriin kuuluvat taloyhtiöt.

Selvityksen osassa 2 kuvataan alueen 
suunnittelun ja rakentamisen vaiheet. 
Suunnittelijoiden ja arkkitehtuurin lisäksi 
on selvitetty Asuntosäästäjät ry:n ja har-
tiapankkirakentamisen vaikutusta alueen 
syntyyn ja luonteeseen.

Osa 3 sisältää alueen rakennusten, 
suurkortteleiden ja rivitaloalueiden sekä 
pihojen ominaispiirteiden kuvauksen. Li-
säksi osassa on esitetty rakennuksiin ja 
pihoihin tehdyt muutokset.

Julkisivujen ja muiden rakennusosien 
sekä pihojen ja niihin liittyvien varusteiden 
nykytilanteen analyysi on esitetty korjaus-
tapaohjeiden osassa 4. Analyysin pohjak-
si osassa on esitetty rakennuskannan ja 
alueen arvot.

Osa 5 sisältää korjaustapaohjeet. Ai-
heina ovat julkisivujen korjauksen lisäk-
si ikkunoiden ja ovien, parvekkeiden, ve-
sikattojen, sisäänkäyntien ja porrashuo-
neiden korjausohjeet sekä hissien raken-
tamismahdollisuuksien selvitys. Lisäksi 
esitetään pihoja koskevat korjaustapaoh-
jeet.

Lähiöiden korjauksia ja energiatehok-
kuutta käsitellään korjaustapaohjeen koh-
dassa 6.

Rakennuslautakunta on hyväksynyt 
korjaustapaohjeet 2.3.2010.
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Alueen sijainti Helsingissä.

1.2 Ohjeiden piiriin kuuluvat taloyhtiöt

Ohjeet on laadittu kaikille 1960-luvun asuinrakennuksille ja ne koskevat kaikkia talo-
yhtiöitä. 

Kallvikintien länsipuoli

1. Bostads Ab Sydremmaren
2. Fastighets Ab Babord
3. As Oy Säästörasti
4. As Oy Säästöpurje
5. As Oy Merikorttitie 10
6. As Oy Merikorttitie 12
7. As Oy Merikorttitie 14

Kivisaarentien sekä Ison- ja Pienen Villasaarentien alue

8. As Oy Kivisaarentie
9. As Oy Pieni Villasaarentie 1
10. As Oy Pieni Villasaarentie 2
11. As Oy Säästökari

Niilo Kokon suunnittelema alue sekä Neitsytsaarentein ja Koukkusaarentien alue

12. As Oy Säästöluoto
13. As Oy Lokkisaarentie
14. As Oy Helsingin Neitsytsaarentie
15. As Oy Säästökannas

Ulappasaarentien korttelit sekä Revellin ja Castrénin suunnittelema suurkortteli

16. As Oy Ulappasaarentie 10
17. As Oy Vuosaaren Ulappa 8
18. As Oy Helsingin Ulappasaarentie 
19. As Oy Säästöniemi
20. As Oy Säästömasto
21. As oy Säästöpoiju

Rivitalot

22. As Oy Säästöpari
23. As Oy Säästösaari
24. As Oy Säästöfasaani
25. As Oy Säästölokki
26.  As Oy Säästökeula
27. As Oy Säästölampi
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2.1 Keski-Vuosaaren lähiö

2.1.1 Alueen kuvaus

Keski-Vuosaari eli vanha Vuosaari on pää-
osin 1960-luvulla rakennettu asuinalue, jo-
ka rajautuu länsireunaltaan Rastilan pien-
taloalueeseen. Alueen itäreunaa rajaavan 
Porslahdentien itäpuolella sijaitsee Nord-
sjön vanhaa merenpohjaa oleva laakso, 
pohjoisessa aluetta rajaa Niinisaarentie ja 
etelässä Vuosaarentie. Kallvikintie halkai-
see alueen pohjois–eteläsuunnassa.

Keski-Vuosaaren pääosin kerrostalo-
valtainen lähiö edustaa 1960-luvun met-
säkaupunki-ideologiaa, jonka mukaisesti 
rakennukset, kadut ja kevyen liikenteen 
väylät on sijoitettu alueelle maaston muo-
toja myötäillen ja korkeimmat kohdat sekä 
alavat laaksot jätetty puistoalueiksi. Oma-
leimaiseksi alueen tekee monimuotoinen 
rakennuskanta. Alue rakentui suurkortteli-
kokonaisuuksina rivitalokorttelien sijaites-
sa alueen reunoilla. Kaupalliset palvelut si-
joittuivat hajautetusti osiksi korttelikoko-
naisuuksia sekä pohjoiseen ja eteläiseen 
ostoskeskukseen. Alueella pyrittiin oma-
varaisuuteen työpaikkojen suhteen, joten 
tontteja varattiin myös muita liike- ja julki-
sia rakennuksia varten. Kaava-alueelta va-
rattiin tiloja sekä teollisuutta että suursa-
tamaa varten ja metron rakentaminenkin 
kuului jo alkuperäisiin suunnitelmiin. 

Keski-Vuosaaren liikenne on järjestetty 
Yhdysvalloista peräisin olevan ulkosyöttöi-
sen liikennemallin mukaan. Arkkitehtipro-
fessori Otto-Iivari Meurman esitteli Suo-
messa sotien jälkeen suosituksi tulleen 
periaatteen vuonna 1947 ilmestyneessä 
teoksessaan ”Asemakaavaoppi”. Periaat-
teen mukaan pyrittiin alueen turvallisuu-
teen erottamalla ajoneuvoliikenne ja jalan-
kulku toisistaan. Alueen keskelle, asunto-
jen ja koulujen sekä muiden palvelujen vä-
lille pyrittiin sijoittamaan jalankulkureittejä, 
jotka eivät ylittäneet ajoteitä. Keski-Vuo-
saaressakin koulut ja urheilukenttä sijait-
sevat periaatteen mukaisesti koko alueen 
erilliset asuinkorttelit toisiinsa yhdistävän 
vihreän selkärangan, keskuspuiston ku-
peessa. Paikoitus on sijoitettu ulkosyöttöi-
sen liikennejärjestelmän pistokatujen päi-

hin lähelle asuntoja. Lamellitaloissa paikat 
sijaitsevat yleensä avokentillä tai autoka-
toksissa, pistetaloissa tyypillisesti raken-
nukset yhdistävissä autokatoksissa tai en-
simmäisen kerroksen autotalleissa. Lisäksi 
joissakin kortteleissa autopaikoitus on rat-
kaistu betonisilla autokansilla, Revellin ja 
Castrénin suunnittelemassa As Oy Sääs-
tömastossa pelkästään betonisen kannen 
alla. Rivitalokortteleissa autopaikat sijait-
sevat tyypillisesti kenttinä talojen välissä 
tai rakennusten päädyissä. 

Alueen rakentaminen alkoi vuonna 
1963 ja eteni nopeasti. Rakentamisen al-
kuaikana Helsingin maalaiskuntaan kuu-
lunut alue liitettiin vuonna 1966 Helsingin 
kaupunkiin ja 1970-luvun alkuun mennes-
sä 15 000 asukkaan lähiö oli valmiiksi ra-
kennettu. Yhteiskunnallista merkittävyyttä 
alueella nostaa alueen suurimman raken-
nuttajan, Asuntosäästäjät ry:n toiminta ja 
erityisesti yhdistyksen käynnistämä har-
tiapankkirakentaminen sekä siihen liittyvä 
edistyksellinen suunnittelutoiminta. Keski-
Vuosaari ei valmistumisaikanaan saanut 
osakseen samanlaista arvostusta kuin ai-
kalaisensa Pihlajamäki, jonka arkkitehtuu-
rin esittelylle oli omistettu Arkkitehti-leh-
den vuoden 1964 koko numero 10–11. 
Sen sijaan Keski-Vuosaaren rakennuksis-
ta mainittiin 1960-luvulla Arkkitehti-leh-
dessä vain muutama kohde, kaksi asuin-
rakennusta ja tilapäiskirkko.

1990- ja 2000-luvuilla Vuosaaren alue 
on kehittynyt ja muuttunut voimakkaas-
ti metron ja uusien asuinalueiden, viimei-
simpänä Aurinkolahden rakentamisen an-
siosta. Myös Vuosaaren sataman valmis-
tuminen vaikuttaa alueen kehittymiseen 
ja uusien asuinalueiden syntymiseen alu-
een reunoille. Keski-Vuosaaressa täyden-
nysrakentamista on suunnitteilla käyttä-
mättömien liikerakennusten ja käytöstä 
poistuvan huoltoaseman sekä tilapäiskir-
kon paikoille. Myös pohjoisen ostoskes-
kuksen ympäristössä tutkitaan täydennys-
rakentamismahdollisuutta.

2.1.2 Kaavoituksen vaiheet

Helsingin maalaiskuntaan kuuluvan Vuo-
saaren kaavoitus käynnistyi 1950-luvulla 

Osa 2 
Alueen ja rakennetun 
ympäristön historia
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alueen suurimman maanomistajan, Oy 
Saseka Ab:n halutessa myydä maitaan 
rakennusmaaksi ja käynnistäessä kaa-
voitusprosessin. Uudenmaan lääninhal-
litus päätti Sasekan toiveiden mukaises-
ti keväällä 1954 rakennussuunnitelman 
ja rakennusjärjestyksen laatimisesta se-
kä alueen määräämisestä rakennuskiel-
toon. Maanmittaushallituksen kartoitet-
tua alueen 1958 aloitti asemakaava-ark-
kitehti Olof Stenius rakennuskaavan laa-
timisen osalle Vuosaaren kylää. Vuonna 
1960, jälleen Sasekan aloitteesta, sovittiin 
koko alueen rakennuskaavan laatimisesta 
Sasekan, Helsingin maalaiskunnan, Hel-
singin kaupungin ja valtion kustannuksel-
la. Olof Stenius valittiin kaavan laatijaksi 
ja hänen laatimansa rakennuskaava vah-
vistettiin kesällä 1963. Kaavaan tehtiin 
myöhemmin lukuisia muutoksia, joista 
mainittavimmat koskivat asuntokokojen 
ja lamellien kerroskorkeuksien muutoksia 
sekä rivitalokortteleiden uudelleen sijoit-
telua. Lääninhallitus hyväksyi muutokset 
1964. Vuotta myöhemmin kaavaan teh-
tiin huomattavasti alueen eteläosan ra-
kennetta muokkaava muutos, jossa ”Re-
vellin saaressa” lamellimassoja pilkottiin 
piste- ja rivitaloiksi. Myöhemmässä muu-

toksessa terassitalokorttelissa pistetalot 
vaihdettiin lamellitaloiksi. Sasekan palk-
kaaman tieurakoitsijan tekemien mitta-
usvirheiden vuoksi jouduttiin lisäksi siir-
tämään useiden rakennusten paikkaa ja 
muuttamaan pituutta.

Olof Steniuksen laatimat yleiskaava-
luonnokset vuosilta 1961 ja 1964 nou-
dattelivat rakennuskaavaa keskeisiltä osil-
taan.

Vuosaari liitettiin Helsinkiin vuonna 
1966 ja Helsingin kaupunginvaltuusto 
päätti uuden asemakaavan laatimisesta. 
Seuraavana vuonna valmistunut maan-
käyttöluonnos hyväksyttiin. 1968 kumot-
tiin maalaiskunnan aikaiset rakennuskaa-
vat ja loppuvuonna hyväksyttiin asema-
kaavaluonnos, joka pitkälti noudatti ra-
kennuskaavaa. Vuosaaren keskiosan ase-
makaava valmistui marraskuussa 1969 ja 
vahvistettiin 1.7.1970, jolloin miltei kaik-
ki kerrostaloalueen rakennuksista olivat 
jo olemassa.

Viimeisimmät muutokset Keski-Vuo-
saaren kaavatilanteessa ovat tapahtu-
neet Etelä-Vuosaaren rakentumisen myö-
tä 1990–2000-luvuilla. Eteläisen ostos-
keskuksen käytyä tarpeettomaksi uuden 
kauppakeskuksen rakentamisen vuoksi 

on liikekortteli muutettu vanhusten asuin-
kerrostalo- ja palvelurakennusten kortteli-
alueiksi. Pohjoisessa Sudenkuopan kort-
teliin on rakennettu rivitaloja ja länsiosas-
sa Merikorttitien ja Purjetien varren liike-
kortteleita sekä vesitornin ja tilapäiskir-
kon korttelit on muutettu asuinkerrosta-
lojen kortteleiksi. 

2.2 Keski-Vuosaaren rakentuminen 
1960–70-luvuilla

2.2.1 Alueen suunnittelijat ja arkkitehtuuri

Keski-Vuosaaren suurimman rakennutta-
jan Asuntosäästäjät ry:n kohteiden suun-
nittelusta noin puolet tehtiin yhdistyksen 
oman rakennussäätiön ARASin suunnit-
telutoimistossa. Toimiston arkkitehdeis-
ta Vuosaaren rakennuksia suunnittelivat 
Touko Neronen, Antti-Pekka Miettinen ja 
Ilkka Pajamies. Asuntosäästäjät tilasivat 
suurkorttelisuunnitelmia myös Niilo Ko-
kolta, Pentti Syväojalta, Ilmo Valjakalta, 
Veijo Kahralta sekä Viljo Revelliltä ja Heik-
ki Castrénilta. Lisäksi alueelle suunnitteli-
vat asuinrakennuksia arkkitehdit Lauri Sil-
vennoinen ja Hilding Ekelund sekä raken-
nusmestari Klaus Groth, joka suunnitteli 
oman rakennusliikkeensä rakennuttamat 
Neitsytsaarentien lamellitalot.

Keski-Vuosaaren arkkitehtuurille tyypil-
listä on varhaisen elementtirakentamis-
kauden vaatimattoman asiallinen käyttö-
arkkitehtuuri ja toisaalta varsin monimuo-
toinen asuntorakentaminen. Alueella on 
rivitaloja sekä ajan hengen mukaisesti lu-
kuisia kokeellisia variaatioita lamelli- ja pis-
tetaloista. Rakennukset ovat 1960-luvul-
le tyypillisesti arkkitehtuuriltaan selkeitä 
ja väritykseltään vaaleita. Asuinkerrosta-
loissa on yleensä parvekesivuilta hieman 
sisäänvedetty maanpäällinen sokkeliker-
ros, jonka pinta on tummaksi maalattua, 
voimakkaasti pysty- tai vaakalautakuvi-
oitua betonia. Tyypillisten kolmi- tai neli-
kerroksisten lamellitalojen parvekesivuil-
la tummien sokkeleiden yllä leijuvat vaa-
leat, nauhamaiset julkisivut. Sisäänkäyn-
ti- tai takajulkisivut ovat joko nauhamaisia 
tummine ikkunoineen tai toteutettu ruu-
tuelementteinä. Päädyt ovat useimmis-
sa lamellitaloissa umpipäätyjä. Kokeelli-
suutta lamellitaloissa edustavat pilareille 
nostetut päädyt Niilo Kokon suunnittele-
massa suurkorttelissa. Pistetaloissa esiin-
tyy enemmän variaatioita. Yksinkertaista 
ja asiallista käyttöarkkitehtuuria edustavi-
en, Antti-Pekka Miettisen suunnitteleman 
As Oy Säästörastin, Viljo Revellin ja Heikki 

Vuosaaren rakennuskaava vuodel-

ta 1963. Vuoden 1970 asemakaava 

noudatteli pitkälti rakennuskaavaa.

Kuvassa viheralueet on käsitel-

ty vihreiksi. / Kaupunkisuunnitte-

luvirasto
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Castrénin suunnitteleman As Oy Säästö-
maston sekä Niilo Kokon suunnittelemi-
en As Oy Lokkisaarentien pistetalojen li-
säksi alueelta löytyvät Lauri Silvennoisen 
suunnittelemat, alueen pohjoisena maa-
merkkinä toimivat viistetyt ”laivatalot” ja 
Niilo Kokon suunnittelemat As Oy Sääs-
töluodon ja Lokkisaarentien sisäpihatalot. 
Touko Nerosen suunnittelemat terassitalot 
ovat alueen eteläosan erikoisuus. Länsisi-
vultaan terassoidut ja itäsivultaan porras-
tetut, sylinterimäisin hissitornein varuste-
tut rakennukset suunniteltiin Asuntosääs-
täjät ry:n nuorille jäsenille ja siksi niissä 
on muuhun rakennuskantaan verrattuna 
pienempiä asuntoja. Terassitalokortteliin 
kuuluu lisäksi Touko Nerosen suunnittele-
ma veistoksellinen lämpökeskus. Muusta 
rakennuskannasta poikkeaa arkkitehtuu-
riltaan myös arkkitehtiprofessori Hilding 
Ekelundin suunnittelema viiden pistetalon 
ja kolmen lamellitalon muodostama koko-
naisuus Kallvikintien länsipuolella. Muo-
tokieleltään rakennukset olivat jo valmis-
tumisajankohtanaan hieman vanhahtavat, 
mutta kokonaisuus on ehjä ja lamellien vä-
listen väljien piha-alueiden sekä pistetalo-
jen välisen kapean kujan muodostama ti-
lallinen ratkaisu on kaunis.

Kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti 
Keski-Vuosaari on mielenkiintoinen vaih-
televine talomassoineen ja niiden välisine 
tiloineen. Lamellitalot sijoittuvat tasaisille 
tai loiville maaston kohdille. Keskuspuis-
ton molemmin puolin pohjois-eteläsuun-
taisesti sijaitsevat lamellijonot rajaavat pi-
hatilaa metsästä tai kadusta. Keskuspuis-
ton suhteen poikittain sijaitsevien lamel-
lien pihatiloista on läheinen yhteys met-
säalueisiin ja ympäröivään maisemaan il-
man rajaavia aitoja. Erityinen piirre on la-
mellien pilareille nostetut päädyt ja pitki-
en rakennusten läpi puhkaistut aukot, jot-
ka sitovat pihoja ja rakennuksia toisiinsa ja 
avaavat näkymiä. Tyypillisen lamellikort-
telin rakennusten välissä kulkee metsä-
kaistale, jonka molemmin puolin raken-
nusten vierillä on hoidetut piha-alueet is-
tutuksineen. Kadun ja rakennusten välis-
sä on usein metsävyöhyke, mutta koska 
rakennuksia ei Keski-Vuosaaressa ole si-
joitettu kiinni katulinjaan muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta, voi kadun puo-
lelle syntyä ongelmallinen kaupunkitilan 
jäsentymättömyys ja katu vaikuttavaa yli-
mitoitetulta. 

Pistetalot on sijoitettu kallioseläntei-
den reunoille kehyksiksi. Lamellitaloja ja 
pistetaloja sisältävissä kortteleissa piste-
talot toimivat sommitelmien kohokohti-

na. Vuosaaressa esiintyy lisäksi veistok-
sellisia suurmuotoja ja maamerkkejä ku-
ten Lauri Silvennoisen viistetyt pistetalot 
ja Heikki Castrénin ja Viljo Revellin suun-
nittelema betonikannelta nouseva piste-
taloryhmä. 

Laaksoalueilla sijaitsevissa rivitalokort-
teleissa rakennukset rajaavat kortteleiden 
reunoja ja keskelle jää suojaisat yhteiskäy-
tössä olevat piha-alueet. Runsaat, tilalli-
sesti väljät rivitaloalueet alueen reunoilla 
tekevät Vuosaaresta puutarhamaisen. 

2.2.2 Asuntosäästäjät ry Keski-Vuosaaren 
rakennuttajana

Vuonna 1957 perustettu Asuntosäästä-
jät ry rakennutti noin kolme neljäsosaa 
Vuosaaren 1960-luvun rakennuskannas-
ta. Muita Vuosaaren rakennuttajia olivat 
Rakennusliike Vilho Ahola, rakennustoi-
misto Jussi Ketola, Helsingfors Svens-
ka Bostadsstiftelse ja Rakennustoimisto 
Klaus Groth.

Pääkaupunkiseudun suurimpiin raken-
nuttajiin kuuluneen Asuntosäästäjät-yh-
distyksen toiminta oli pitkälti perustajan-
sa ja toiminnanjohtajansa Martti Ilveskor-
ven persoonan varassa. Filosofian maiste-
ri Ilveskorpi ei hyväksynyt sotien jälkeis-
tä asuntopulaa ratkaisemattomaksi on-
gelmaksi. Hän ideoi asuntosäästöjärjes-
telmän ja organisoi asuntosäästäjien kan-
sanliikkeen. Toimintaa varten Ilveskorpi 
perusti 1957 Asuntosäästäjät ry:n, jon-
ka tehtävänä oli tuottaa tavallisille ihmi-
sille omistusasuntoja edullisilla hinnoilla. 
Joissakin asuntoyhtiöissä tulevat asukkaat 
saattoivat rahoittaa osan asunnon hinnas-
ta hartiapankilla eli omalla työllä. Taval-
lisin rahoitusmuoto oli kuitenkin asun-
tosäästöjärjestelmä, jossa asukas sääs-
ti osan asunnon kauppasummasta pank-
kiin ja sai loput kauppasummasta asunto-
lainana. Talojen rakennuttaja Asuntosääs-
täjät ry oli voittoa tavoittelematon yhdis-
tys, mikä takasi asuntojen pysymisen koh-
tuuhintaisina, alle aravajärjestelmän kes-
kihintojen. Yhdistys oli menestys, vuon-
na 1966 sen jäsenmäärä oli kasvanut jo 
kymmeniin tuhansiin. 1960-luvulla yhdis-
tys perusti rakennuttamisen koordinoijak-
si Asuntosäästäjäin rakennussäätiön eli 
ARASin. Säätiön palveluksessa työsken-
teli insinöörejä, rakennusmestareita, ta-
loussuunnittelijoita, juristeja ja säätiön yh-
teyteen perustetussa ARASin arkkitehti-
toimistossa myös arkkitehteja. 

Ilveskorpi toimi Helsingin maalaiskun-
nan kunnallispolitiikassa ja kuului maalais-
kunnan suunnitelmalautakuntaan vuon-
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na 1954, jolloin Vuosaaren kaavoitukses-
ta päätettiin. Ilveskorvella oli erinomainen 
näköalapaikka Vuosaaren kaavoituksen 
ja maakauppojen seuraamiseen. Asun-
tosäästäjät-yhdistys ostikin ensimmäiset 
tontit Vuosaaresta heti yhdistyksen perus-
tamisvuonna 1957. Vuonna 1967 lainoitta-
japankki KOP halusi syrjäyttää Ilveskorven 
Asuntosäästäjien johdosta ja samalla uu-
distaa koko yhdistyksen toimintaa muun 
muassa siten, että luovuttaisiin kokonaan 
hartiapankkirakentamisesta. KOP:n lainoi-
tus yhdistyksen jäsenille väheni ja pankki 
alkoi rahoittaa teollisesti tuotettuja aluera-
kentamisprojekteja, joiden rakentajat otti-
vat itselleen normaalin liikevoiton tunne-
tuin seurauksin.

Asuntosäästäjät ry:n rakennuttamista 
kohteista viimeinen oli Asunto Oy Sääs-
törasti. Yhdistys päätti lopettaa asun-
tojen rakennuttamiseen ja markkinoin-
tiin liittyvän toimintansa vuonna 1973 ja 
siirtää tehtävät liiketaloudellisin periaat-
tein toimineelle Asuntosäästäjien Keskus 
Oy:lle, joka lopetti toimintansa 2005. Yh-
distys jatkoi toimintaansa aatteellisena 
järjestönä.

2.2.3 Vuosaari-Säätiön toiminta

Vuosaari-Säätiön perustivat vuonna 1965 
Vuosaaren 14 asunto-osakeyhtiötä käyn-
nistämään ja hoitamaan jossakin määrin 
sellaisia kuntasektorille kuuluvia palve-
luita ja hankkeita, joista silloin nopeasti 
kasvava kaupunginosa ei olisi pitkään ai-
kaan muuten päässyt osalliseksi. Taustalla 
oli tyytymättömyys Helsingin kaupungin 
ja maalaiskunnan toimintaan Vuosaaren 
kunnallistekniikan sekä yleisten alueiden 
ja palveluiden kehittämiseksi.

Säätiön peruspääoma sijoitettiin pää-
osin maaomaisuuteen, jota ensi vaihees-
sa käytettiin rakennettaessa muun muas-
sa Vuosaaren yhteiskoulua ja lastentar-
haa. Lisäksi rakennettiin teitä ja liikunta-
paikkoja. Säätiö suunnitteli ja järjesti alu-
een palveluja ja sosiaalista toimintaa ja 
palkkasi alueelle jopa oman poliisin. Al-
kuaikojen merkittävin hanke oli lainava-
roin rakennettu vuonna 1966 valmistunut 
Vuosaaren silta, joka vuonna 1971 teh-
dyssä kaupassa siirtyi Helsingin kaupun-
gin omistukseen. Samalla säätiö luovutti 
pääosan silloisesta maaomaisuudestaan 
kaupungille. Vuosaari-Säätiön myöhem-
mistä hankkeista huomattavin on 1970-
luvun lopussa valmistunut urheilutalo, jo-
ka sillan tavoin rakennettiin lainavaroin 
ja siirrettiin aikanaan Helsingin kaupun-
gin haltuun.

Nykyisin Vuosaari-Säätiön päätehtävä 
on kehittää Vuosaarta viihtyisänä kaupun-
ginosana. Säätiö seuraa kaavoitusta, kun-
nallistekniikkaa, liikenneoloja, erilaisia pal-
veluita sekä luonnonsuojelutoimia ja osal-
listuu aktiivisesti Vuosaarta koskevien lau-
suntojen ja aloitteiden laatimiseen. Sen 
lisäksi säätiö tukee paikallista järjestö- ja 
kulttuurielämää. 

2.2.4 Hartiapankkirakentaminen

Hartiapankkirakentaminen, jossa asunnon 
ostaja saattoi tietyissä rakennuskohteis-
sa korvata osan asunnon hinnasta omal-
la työllään, lisäsi Asuntosäästäjät-yhdis-
tyksen suosiota. Hartiatyöllä saattoi kor-
vata asunnon hinnasta enimmillään 50 
prosenttia, mikä mahdollisti suuren per-
heasunnon hankinnan tavallisille helsinki-
läisille ammattiin katsomatta. Hartiapank-
kityönä rakennetut rivitaloyhtiöt ovat eri-
tyisen tyypillisiä Vuosaarelle. Rivitaloyhti-
öistä ainoastaan As Oy Säästökeulaa ei ra-
kennettu hartiapankkityönä. Asuntosääs-
täjien oman suunnittelutoimiston ARASin 
arkkitehtien Antti-Pekka Miettisen, Touko 
Nerosen ja Ilkka Pajamiehen suunnittele-
mat kohteet muistuttavat suuresti toisiaan. 
Suunnittelun lähtökohtana oli yksinkertai-
suus ja selkeys sekä aikakaudelle tyypilli-
siä rakennuspiirustuksia ja työselostuksia 
huomattavasti yksityiskohtaisemmat, ni-
menomaan hartiapankkirakentajille suun-
natut omat mallit. Esimerkiksi maalauskä-
sittelyt pohjatöineen olivat hyvin tarkas-
ti selostetut ja yksityiskohtaisessa työse-
lostuksessa viitataan arkkitehdin erikois-
piirustuksiin jopa koskien työmaakylttien 
kiinnityksiä tai siporex-elementtien sauma-
uksia. Tarkat ohjeet ja erikoispiirustukset 
olivatkin tarpeen, sillä harvat rakentajista 
olivat rakentamisen ammattilaisia. Hartia-
pankkirakentamiselle oli käsityönä tehdyn 
rakentamisen ohella tyypillistä töiden te-
keminen sarjassa ja työryhmissä. Raken-
tamiskokemus ja hankkeeseen käytettä-
vän ajan määrä ratkaisivat mahdollisuu-
den osallistua hankkeeseen. Jokaisella yh-
tiöllä oli yhtiökohtaisesti määrätyt minimi-
tuntimäärät osakasta kohden, yleensä 20–
30 tuntia viikossa ja 100–150 tuntia kuu-
kaudessa. Kokonaistuntimäärät olivat Vuo-
saaren kohteissa keskimäärin 3 000–4 000 
tuntia. Hartiaosuuden saattoi hoitaa myös 
palkkaamalla työhön ammattimiehiä. Ra-
kentamisen laatua työmaalla valvoi ulko-
puolinen palkattu valvoja. Kaikki asunnot 
suunniteltiin samanlaisiksi ja asunnot jaet-
tiin arpomalla, joten työvaiheessa kukaan 
ei vielä tiennyt tulevaa asuntoaan. Hannu 

Karpon ohjelmassa ”Säästäjien ja aherta-
jien Vuosaari” vuodelta 1966 (Ylen elävä 
arkisto) hartiapankkityömaata verrataan 
Panaman laivaan, ”jossa miehen taustaa 
ei kysellä”. Demokraattinen hartiapankki-
rakentaminen lisäsi yhteisöllisyyttä ja vai-
kutti asukkaiden sitoutumiseen alueeseen-
sa, mikä vieläkin on voimavarana Vuosaa-
ri-seuran toiminnassa. Lisäksi asuntojen 
arpominen vaikutti rakennustyön laatuun, 
jokainen rakensi kuin omaansa huolellises-
ti ja paneutuneesti ammattimiesten ohjaa-
mina. Myös Martti Ilveskorpi kiersi hen-
kilökohtaisesti työmailla rakentajia innos-
tamassa.

Hartiapankkirakentamisen muistomerkki As Oy Sääs-

töparin alueella.

Asunto Oy Säästömaston rakentami-
nen autokansineen oli Vuosaaren hartia-
pankkityönä rakennetuista kohteista vaa-
tivin. Kuudessa kallioisen mäen yläreunaa 
kiertävässä pistetalossa on kussakin seit-
semän asuinkerrosta, maanpäällinen kel-
larikerros sekä ullakkokerros ja lisäksi au-
tokannen alapuolisia talokohtaisia tiloja. 
Rakennukset nousevat yhtenäiseltä be-
tonikannelta, jonka alle on järjestetty au-
topaikoitus jalankulun kulkiessa kannen 
päällä. Kohdetta ei alun perin ollut suun-
niteltu rakennettavaksi hartiapankkityö-
nä. Suuresti arvosteltu ja myös ARASin 
arkkitehtitoimistossa kauhisteltu projekti 
saatettiin kuitenkin loppuun ja on saavu-
tuksena sankarillinen.

2.3 Viher- ja piha-alueiden 
suunnittelu ja rakentumisen vaiheet

2.3.1 Yleistä

Keski-Vuosaaren viheralueiden suunnit-
telun lähtökohtana ollut metsäkaupungin 
ihanne tarkoitti sitä, että luonnontilaiset 
alueet pyrittiin säilyttämään ja asuinkort-
telit liitettiin läheisesti viheralueisiin. Erit-
täin tärkeäksi identiteettiä korostavaksi te-
kijäksi koettiin alueen luonnonläheisyys; 
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kalliohuiput, mäntyvaltaiset selännemet-
sät, tuolloin vielä avoimet pellot ja met-
sälammet. Puutarha- ja metsäkaupungin 
tärkeimpänä esikuvana Suomessa voidaan 
pitää Otto-Iivari Meurmanin kaavoittamaa 
Tapiolaa Espoossa. Myös Stenius tavoit-
teli alun perin Vuosaaren kaavoitustyös-
sään suurempaa puutarhakaupunkimai-
suutta esittämällä esimerkiksi lamellitalo-
jen edustoille aidattuja etupuutarhoja las-
ten ja vanhusten suojaisammiksi oleskelu-
alueiksi. Puutarhat eivät kuitenkaan Sten-
iuksen harmiksi toteutuneet ja varsinainen 
puutarhamaisuuden tuntu liittyykin Keski-
Vuosaaressa vain rivitaloyhtiöihin. Tapio-
lan ja Keski-Vuosaaren alueilla on kuiten-
kin yhteneväisyyksiä mm. runsaan jalan-
kulkureitistön, rakennusryhmien saareke-
maisuuden ja kokeellisten rakennustyyppi-
en osalta. Keski-Vuosaarta onkin aikoinaan 
kutsuttu köyhän miehen Tapiolaksi. Keski-
Vuosaaressa asumisen suhdetta luontoon 
on tarkasteltu huolellisemmin kuin mo-
nen myöhemmin rakennetun asumalähiön 
kohdalla. Myös alueen suhteellisen mata-
la rakentamistehokkuus erottaa sen myö-
hemmistä vastaavista aluekokonaisuuksis-
ta, joiden suunnittelussa painotus on ollut 
enemmän taloudellisessa tehokkuudessa. 
Väljästi rakennettujen lähiöiden kritiikin al-
kaessa 1960-luvun lopulla metsäkaupun-
ki-käsite muuttuikin sävyltään negatiivi-
seksi, eikä väljä puistomaisuus ollut enää 
kaavoituksessa tavoiteltavaa. 

Keski-Vuosaaren alueelle kaavoitusvai-
heessa asetetut perustavoitteet ovat hy-
vin onnistuneet. Nykyisestä rakentamis-
tavasta poikkeava tonttien väljyys, yhte-
näiset suurkorttelisaarekkeet sekä luon-
nonmukaiseen ympäristöön saumatta liit-
tyvät suuret pihat tekevät alueesta koko-
naisuudessaan viihtyisän ja ainutlaatui-
sen. Paikoin hyvinkin suurten rakennus-
massojen ja maiseman välinen suhde on 
tasapainoinen. Rakennusten sijoittelussa 
on huomioitu maiseman rakenne ja raken-
taminen on tehty sitä kunnioittavalla ta-
valla. Kasvillisuudella on olennainen ase-
ma koko alueen maisemakuvaa ajatelta-
essa. Paikallisista muutoksista huolimat-
ta alueen alkuperäinen luonne on koko-
naisuudessaan hyvin säilynyt. 

2.3.2 Viheralueiden ja pihojen 
rakentuminen

Alueen nopeasta rakentamisaikataulusta 
ja niukoista resursseista huolimatta tavoit-
teet viihtyisän asuinalueen luomiseksi oli-
vat korkealla. Tarkoituksena oli luoda ko-
ko alueen ulkotiloille yhtenäinen oma lei-

ma. Tätä varten ympäristön suunnittelua 
varten palkattiin puutarha-arkkitehti, jon-
ka tehtävänä oli hoitaa koko alueen puu-
tarhasuunnittelu yhdessä eri kortteleiden 
arkkitehtien kanssa. Kyseisen suunnitte-
lijan henkilöllisyys on jäänyt epävarmak-
si, mutta on mahdollista, että tehtäväs-
sä on toiminut puutarha-arkkitehti Katri 
Luostarinen, jonka ansioluettelossa Vuo-
saaren itäinen osa on mainittu vuosien 
1965–66 kohdalla. Myös joitakin Luosta-
risen signeeraamia alueen pihasuunnitel-
mia on löydetty. Keski-Vuosaaren puisto- 
ja pihasuunnitelmia ovat laatineet lisäk-
si puutarhasuunnittelija Harald Carstens 
(Pölkkyleikkikenttä 1967 ja Mustalahden-
tien viherkaista 1969), ylipuutarhuri Carl-
Johan Gottberg (As Oy Säästöpari 1968) 
ja puutarhateknikko A. Lehtivuori (As Oy 
Säästörasti 1972). Kangaslammen puiston 
yleissuunnitelman on todennäköisesti laa-
tinut puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosen-
bröijer vuonna 1969. Arkkitehti Ilkka Pa-
jamies puolestaan laati osin toteutumat-
ta jääneitä luonnossuunnitelmia urheilu-
kenttää varten vuonna 1965. Alkuperäi-
sen suunnitelman urheilupaikkaa varten 
lienee laatinut arkkitehti Einari Teräsvirta. 
Lisäksi on löytynyt Ilkka Pajamiehen laati-
ma toteutumatta jäänyt suunnitelma Vuo-
saaren hiihtourheilupuistoa varten. 

Keskuspuiston muodostumiseen ny-
kyiselle paikalleen vaikutti sen sijainti suh-
teessa kortteleiden rakentamista edeltä-
neeseen tiestöön. Saseka Oy:n hallussa 
olleille hiekkakuopille liikennöitiin Kallvi-
kintien paikalla ollutta vanhaa paikallis-
tietä pitkin. Kuoppien itäpuolella sijain-
neiden kärrypolkujen paikalle puolestaan 
rakennettiin Porslahdentie. Keskuspuis-
ton alue jäi rakentamisen aikana liiken-
teellisesti vaikeimmin saavutettavaksi ja 
muodosti siksi luontevan keskuspuiston 
rungon. Rakentamisen ulkopuolelle jäi-
vät myös kaikkein jyrkimmät kalliot ja la-
kialueet. Keskuspuiston keskiosa oli viljel-
tyä vielä 1970-luvulle saakka. 

Alueen yleisten puistojen kokonais-
suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi 
Asuntosäästäjät ry, joka omisti asuintont-
tien ohella yleisiksi puistoiksi ja urheilu-
alueiksi kaavoitettuja maita. Keskuspuis-
to muodosti pääosan Keski-Vuosaaren vi-
heralueista. Sen varrelle sijoittuivat erilai-
set virkistys- ja vapaa-ajan toiminnot. Kes-
kuspuiston alueelle jääneitä hiekkakuop-
pia oli vaikea hyödyntää tontteina. Vuon-
na 1964 perustettu Vuosaari-säätiö ra-
kennuttikin hiekkakuoppia hyödyntämäl-
lä alueelle urheilu- ja pallokenttiä. Säätiö 
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teki keskuspuistoon myös tiet ja valaistuk-
sen. Keski-Vuosaareen kaavailtiin lisäksi 
mm. talviurheilukeskusta ja näköalaravin-
tolaa, mutta hanke jäi toteutumatta. Kes-
kuspuiston pohjoisosan entiseen hiekka-
kuoppaan, ns. Sudenkuoppaan, raken-
nettiin alkuperäisiin suunnitelmiin verrat-
tuna varsin vaatimaton maauimala, joka 
nyttemmin on purettu. 

Keski-Vuosaaren puistojen luonne on 
paikoin muuttunut 1960-luvun tilantee-
seen verrattuna. Yleiset viheralueet siir-
tyivät Helsingin kaupungin omistukseen 
vuoteen 1970 mennessä, jonka jälkeen 
niiden suunnittelusta, ylläpidosta ja pe-
rusparannuksista on vastannut Helsingin 
rakennusvirasto. 

2.3.3 Suurkortteleiden pihat

Vaikka Keski-Vuosaaren viheralueiden 
suunnittelutyöhön palkattiin puutarha-
arkkitehti, ei viitteitä pihojen suunnitte-
luun annetusta yhtenäisestä ohjeistukses-
ta ole aikaisempien selvitystöiden yhtey-
dessä löytynyt. Suurten kerrostalokort-
teleiden pihat ovat syntyneet yhtenäisi-
nä itsenäisinä kokonaisuuksina. Pihojen 
yleisjärjestelyt eli käytävät, pysäköinti- ja 
leikkipaikat, tomutus- ja kuivaustelineiden 
paikat sekä lipputangot esitettiin yleises-
ti tonttien asemapiirroksessa. Tarkemmat 
materiaaliluettelot esitettiin rakennusse-
lostuksissa, istutuksien osalta mainittiin 
vain nurmipinnat. 

Asuntosäästäjät ry:n rakennuttamien 
asunto-osakeyhtiöiden joukossa on kui-
tenkin muutamia taloyhtiöitä, joiden pi-
hojen suunnittelusta on vastannut piha-
suunnittelun ammattilainen. Puutarha-
arkkitehti Katri Luostarinen vastasi aina-
kin Asunto-osakeyhtiöiden Säästökeula 
ja Säästöpoiju pihasuunnitelmista. Lisäk-
si hän oletettavasti on tehnyt suunnitel-
mia myös As Oy Säästömaston, Säästö-
luodon sekä pienen Villasaarentien piho-
ja varten. Muina pihasuunnittelijoina ovat 
toimineet puutarhateknikko A. Lehtivuori, 
puutarha-arkkitehti Laura Gottberg ja yli-
puutarhuri Carl-Johan Gottberg. Viimek-
si mainittujen kolmen suunnittelijan laati-
mia suunnitelmapiirustuksia ei ole löyty-
nyt, mutta heihin viittaavia tietoja on saa-
tu rakentamisen aikaisista pöytäkirjoista 
tai kohteiden rakennusselostuksista, se-
kä haastattelemalla alueella 1960-luvul-
la toimineita suunnittelijoita ja työnteki-
jöitä. Varmuudella tiedetään että hartia-
pankkikohteista As Oy Säästöparin piha 
on Gottbergien suunnittelema. Piha teh-
tiin rakennusvaiheessa läheisessä yhteis-

työssä asukkaiden kanssa. As Oy Säästö-
rastin piha puolestaan on A. Lehtivuoren 
suunnittelema. Työstä on säilynyt kasvi-
luettelo sekä lyhyt kuvaus suunnitelman 
tavoitteista. 

Keski-Vuosaaressa tavoiteltiin kaavoi-
tusvaiheesta lähtien väljää ja luonnonlä-
heistä asuinympäristöä, jossa maaston eri-
tyispiirteitä hyödynnettiin suunnittelun läh-
tökohtina. Pihat pyrittiin liittämään luon-
tevasti luonnonympäristöön kallion laki-
alueita ja avokallioita säästellen. Raken-
nukset pyrittiin istuttamaan maastoon vä-
häeleisesti ja mahdollisimman vähäisel-
lä maaston muokkaustyöllä. Pihoilla val-
miiksi kasvanutta puustoa pyrittiin säilyt-
tämään. Metsäpuiden taimia myös siirret-
tiin pihoille asukkaiden toimesta. Alueel-
la kasvanut puusto loi pihoille perusrun-
gon, jota täydennettiin nurmetuksella ja 
harkituilla lisäistutuksilla. Puutarha-arkki-
tehtien suunnitelmissa oli luonnonmukais-
ten lajien vastakohtana jalostettuja havu-
puita sekä rohkean värikkäitä koristepuita 
ja pensaita. Pihoja ei haluttu erottaa ym-
päristöstä rakentein tai pensasistutuksin, 
päinvastoin tavoiteltiin piha-alueiden nur-
mipintojen vähittäistä vaihettumista luon-
nonkasvillisuudeksi. Tavoitteena oli myös 
aikaansaada pitkiä näkymiä pihatilasta toi-
seen. Asukkaiden työpanos pihojen raken-
tamisessa ja ylläpitämisessä oli merkittä-
vä. Hartiapankkikohteiden yhteispihat ra-
kennettiin asukkaiden omana työnä. Sa-
moin kerrostalojen pihoille lisättiin istu-
tuksia asukkaiden toimesta. Arkkitehtuu-
rin uusien ihanteiden mukaisesti haluttiin 
tarjota myös uudenlaisia tapoja viettää ai-
kaa ulkona. Tätä ajatusta palvelemaan ra-
kennettiin laajoja betonikansia ja terasse-
ja. Niiden yhtenä tarkoituksena oli myös 
luonnon säästäminen kulutukselta. 

Kaavan tavoitteena oli saada autoliiken-
ne ja paikoitusjärjestelyt toimimaan alu-
een ulkoreunoilla siten, että asuinalueen 

keskelle muodostuu turvallinen yhtenäi-
nen kävelyreitti esim. kouluun, lähikaup-
paan ja urheilupaikoille. Pysäköintipaikat 
sijoitettiin siksi pääsääntöisesti pihojen 
reuna-alueille joko pienemmiksi yksiköik-
si jaetuiksi avokentiksi tai katetuiksi py-
säköintikansiksi. Leikkipaikat sijoitettiin 
vapaasti nurmelle puiden lomaan. Kul-
kureittien pintamateriaalit sekä kalustei-
den ja valaisimien ulkonäkö noudatti yh-
tenäistä linjaa koko alueella.

2.3.4 Rivitalopihat

Keski-Vuosaaren rivitalopihojen yhteiset 
alueet rakennettiin asukkailta saatujen tie-
tojen mukaan valtaosin talkoilla. Istutuksiin 
käytettyjä taimia haettiin lähimetsistä. Ta-
loyhtiöistä As Oy Säästökeulaa varten on 
olemassa puutarha-arkkitehti Katri Luosta-
risen laatimia ja pääosin myös toteutuneita 
pihasuunnitelmia vuodelta 1969. As Sääs-
töparin papereista on löytynyt tieto, joka 
viittaa ylipuutarhuri Carl-Johan Gottbergin 
pihasuunnitelmaan vuodelta 1968. Varsi-
naista suunnitelmaa ei kuitenkaan ole löy-
tynyt. On todennäköistä, että myös mui-
den rivitalojen pihoille on ollut olemassa 
pihasuunnitelmat, sillä kaikkia taloyhtiöi-
tä leimaa tietty samanhenkisyys ja saman-
kaltainen julkisten ja puolijulkisten pihati-
lojen käsittelytapa. Yhtenäisten toistuvi-
en edustaistutusten toteutuminen ilman 
ohjaavaa kokonaissuunnitelmaa olisi var-
sin epätodennäköistä. Kaikki Keski-Vuo-
saaren rivitaloyhtiöt noudattavat saman-
kaltaista kaavaa; asuntoihin liittyy tehok-
kaasti aidattu yksityispiha, puolijulkinen 
etupiha ja taloyhtiön yleinen piha-alue, jol-
la sijaitsevat tarpeelliset toiminnot, kuten 
pyykki- ja tomutustelineet sekä leikkipai-
kat vapaasti sijoitettuina. Pysäköinti on jär-
jestetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ai-
noastaan As Oy Säästökeula poikkeaa täs-
tä perusasetelmasta autopaikkojen hajasi-
joittelun osalta. 

As Oy Säästösaari.
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3.1 Suurkortteleiden rakennukset

3.1.1 Osa-alueet

Keski-Vuosaaren alue on rakentunut 
1960-luvulla metsäiseen, peltojen jäsen-
tämään vanhaan kulttuurimaisemaan. Ra-
kennukset on ryhmitelty alueelle tyypil-
listen rakennusten muodostamiksi suur-
kortteleiksi. Suurkorttelit muodostuvat ra-
kennusten lisäksi piha-alueista ja reuna-
vyöhykkeistä. Osakokonaisuuksiksi kort-
telit rajaa ympäröivä maisema, eivätkä ra-
jaukset aina noudata tonttien rajoja. 

1 / Kallvikintien länsipuoli / Asunto-
osakeyhtiöt Sydremmaren, Babord, 
Säästöpurje, Merikorttitie 10, 12 ja 14 
sekä Säästörasti

Arkkitehtiprofessori Hilding Ekelundin 
suunnittelema viiden pistetalon ja kol-
men lamellitalon muodostama kokonai-
suus, 1968 valmistunut Bostads Ab Syd-
remmaren ja 1970–71 valmistunut Fas-
tighets Ab Babord poikkeavat arkkiteh-
tuuriltaan muusta Vuosaaren rakennus-
kannasta osittain 1950-luvusta muistut-
tavan arkkitehtuurinsa vuoksi. Babordis-
sa pistetalojen ja lamellien välissä kulke-
va kapea yhdyskuja sekä lamellien väli-
set väljät piha-alueet muodostavat mie-
lenkiintoisen tilallisen ratkaisun. 

l Muutokset: Molemmissa yhtiöissä ra-
kennusten siporex-pintaiset julkisivut on 
1987–1995 lisälämmöneristyksien yhte-
ydessä pääosin kuorrutettu arkkitehtuu-
riin täysin sopimattomilla päällysteillä; 
Sydrenmmarenissa on käytetty Icopalin 
peltikasetteja ja Babordissa betonipintai-
sia Rati-elementtejä. Babordissa pienele-
menttien pinnat ovat säilyneet siistimpi-
nä kuin Sydremmarenissa ja lisäksi lamel-
litalojen viehättävät parvekkeet kaiteineen 
sekä sisäänkäyntiulokkeet on säilytetty. 
Molemmissa yhtiöissä pistetalojen par-
vekkeet on lasitettu. Kaikissa rakennuksis-
sa alkuperäiset puuikkunat ja -ovet ovat 
säilyneet.

Asuntosäästäjät ry:n rakennuttama, 
arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema 
1965 valmistunut As Oy Säästöpurje on 
Vuosaaren suurin yhtenäinen asunto-osa-
keyhtiö. Sen alueella on yhteensä 16 viisi-
kerroksista pistetaloa ja viisi kolmikerrok-
sista lamellitaloa sekä kaksi korttelikaup-
paa, lämpökeskus ja kirkko. Pohjoisem-
man, 1997 päiväkodiksi muutetun lähi-
myymälän tontille on rakennettu kuusiker-
roksinen pistetalo sekä autokatos ja ete-
läisemmän lähimyymälän tontille neliker-
roksinen pistetalo. Tilapäisellä elementti-
kirkolla on purkulupa ja sen alueelle kaa-
vaillaan kahta pistetaloa. Alueella sijainnut 
vesitorni on jo aiemmin purettu.

Oman kokonaisuutensa muodostaa toi-
nen Asuntosäästäjät ry:n rakennuttama, 
1970 valmistunut arkkitehti Antti-Pekka 
Miettisen suunnittelema As Oy Säästö-
rasti. Molemmat Asuntosäästäjien kohteet 
edustavat Vuosaarelle tyypillistä, asiallista 
ja konstailematonta arjen rakentamista. 
l Muutokset: Molemmissa yhtiöissä on 
tehty julkisivujen lisälämmöneristyksiä ja 
muutettu ikkunoita puualumiini-ikkunoik-
si ja Säästöpurjeessa ikkunoiden välisiä 
maalattuja puupanelointeja on vaihdet-
tu pural-pintaisiksi profiilipelleiksi. Sääs-
törastin julkisivut on levytetty, Säästöpur-
jeen lamellitalojen julkisivuja on jaksoittain 
lämpörapattu, samoin kaikkien pistetalo-
jen siporex-päädyt. Molemmissa yhtiöis-
sä parvekkeet on lasitettu.

Merikorttitien varrella sijaitsevat yh-
den pistetalon yhtiöt As Oy Merikorttitie 
10, suunnittelija arkkitehti Matti K. Mäki-
nen, As Oy Merikorttitie 12, suunnittelija 
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arkkitehti Antti Miettinen ja As Oy Meri-
korttitie 14, suunnittelijat arkkitehdit Petri 
Blomstedt, Björn Krogius ja Eero Petters-
son, ovat valmistuneet vuosina 1970–72. 
Kaikki rakennukset ovat viisikerroksisia ja 
tasakattoisia, parvekkeet on kaikissa lasi-
tettu. As Oy Merikorttitie 10 ja 14 edusta-
vat tyypillistä 1970-luvun alun massatuo-
tantoa; julkisivut ovat pesubetonia, beto-
nikaiteiset parvekkeet on kannatettu beto-
nipielin ja ikkunat sijaitsevat keskellä ruu-
tuelementtejä. Antti Miettisen suunnitte-
lema As Oy Merikorttitie 12 edustaa puo-
lestaan tyypillistä Vuosaaren arkkitehtuu-
ria ikkunanauhoineen ja väreineen. Sen 
julkisivut ovat puhtaaksimuurattua vaa-
leaa tiiltä. Julkisivua rytmittävät tummat 
ikkunanauhat, joiden yläpuolella on vaa-
kalaudoituksin profiloidut betoninauhat. 
Parvekkeet on kannatettu porrastetusta 
rungosta ja niiden kaiteissa on käytetty 
sekä tummaa puuta että vaakalaudoituk-
sin profiloitua vaaleaa betonia. 
l Muutokset: Merikorttitie 14:n alkupe-
räisten julkisivupinnassa sijaitsevien ik-
kunoiden eteen on asennettu alumiiniset 
etuikkunat ja Merikorttitie 12:n muutamia 
länsisivun ylimmän kerroksen ikkunoista 
on vaihdettu puualumiini-ikkunoiksi. Muut 
puuikkunat, ikkunaovet ja ulko-ovet ovat 
alkuperäiset.

2 / Kivisaarentien sekä Ison- ja Pienen 
Villasaarentien alue / Asunto-osakeyh-
tiö Kivisaarentie sekä Asunto-osakeyh-
tiöt Pieni Villasaarentie1, Pienen Villa-
saarentie 2 ja Säästökari

Kangaslammen kaakkoispuolella koho-
avat kahdeksankerroksiset, reunoistaan 
viistetyt kerrostalot muodostavat komean 
maamerkin ja portin pohjoisen ostoskes-
kuksen ja eteläpuolisen yhdeksän lamelli-
talon muodostaman ryhmän välille. Lauri 
Silvennoisen 1963 suunnittelemat, 1965–
1967 valmistuneet rakennukset tunnetaan 
Vuosaaressa ”laivataloina”. Rakennusten 
pohjoissivun makuuhuoneiden sekä keit-
tiöiden ikkunoista on hieno näkymä ja pi-
hoilta suora yhteys Ilveskorvenpuistoon. 
Samaan taloyhtiöön, As Oy Kivisaaren-
tiehen, kuuluu myös yhdeksän lamellita-
loa. Kuusi rakennusta sijaitsee itä–länsi-
suuntaisesti pihojen avautuessa keskus-
puistoon ja kolme rakennusta, joista yk-
si on hyvin pitkä, Silvennoisen arkkiteh-
tuurille tyypillinen taitettu lamelli, sijaitsee 
pohjois–eteläsuuntaisesti. Väljässä ase-
makaavallisessa sommitelmassa toistu-
vat funktionalismin ihanteiden mukaises-

ti samanlaiset rakennuslamellit sarjoina. 
Lamellien pitkät sisäänkäyntisivun julki-
sivut ovat voimakkaan nauhamaisia. Ra-
kennusten mäntyvaltaiset pihat ovat säi-
lyneet yhtenäisinä Kokonaisuuteen kuu-
luu lisäksi Lauri Silvennoisen samaan ai-
kaan suunnittelema ostoskeskus.
l Muutokset: Sekä laivataloissa että la-
mellitaloissa on 1999–2001 suoritettu ark-
kitehti Kai Lohmanin suunnittelema julki-
sivukorjaus sekä ulko-ovien ja ikkunoiden 
uusinta. Korjauksen yhteydessä lamelli-
talojen päädyt on lämpörapattu, sisään-
käyntien päälle on lisätty katokset ja ulko-
portaiden kaiteet on uusittu. Laivatalojen 
pohjoispuolen sisäänkäyntien päälle on 
lisätty katokset ja ulkokaiteita on uusit-
tu. Kaikki uudet katokset ovat teräsraken-
teisia ja kaiteet teräsverkkokaiteita. Por-
rashuoneiden uudet ulko-ovet ovat me-
talliprofiiliovia, laivataloissa kellarikerros-
ten puupaneeliovet on muutettu on MDF-
oviksi ja lamellitaloissa kellarikerroksissa 
on uusia metalliverkko-ovia sekä -seiniä. 
Uudet ikkunat ovat puualumiini-ikkunoi-
ta, joiden väliset puupaneloinnit on vaih-
dettu profiilipeltipinnoiksi. Värisävyt ovat 
sinisen ja siniharmaan eri sävyjä; yleisvai-
kutelma on alkuperäiselle arkkitehtuurille 
vieras sekä väritykseltään että ovi- ja ik-
kunadetaljeiltaan ja -jaoiltaan. Uudet te-
räsrakenteiset, maalatulla reikäpellillä ver-
hoillut jätekatokset on rakennettu julkisi-
vukorjauksen yhteydessä.

Isonvillasaarentien pohjoispuolella ja 
Pienen Villasaarentiellä sijaitsevat raken-
nukset kuuluvat arkkitehti Pentti Syväojan 
1963 suunnittelemaan kokonaisuuteen. 
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Isonvillasaarentie 1–7 varrella sijaitse-
va As Oy Säästökari on Asuntosäästä-
jät ry:n rakennuttama, As Oy Pieni Villa-
saarentie 1:n ja 2:n rakennuttaja oli Ra-
kennusliike Vilho Ahola. As Oy Pieni Vil-
lasaarentie 1:ssä ja 2:ssa on kummassa-
kin kaksi lamellitaloa ja autokatosta. As 
Oy Säästökari muodostuu kahdesta kol-
mi- ja kahdesta nelikerroksisesta lamel-
litalosta, joista kolmikerroksiset ovat sa-
manlaisia kuin Pienen Villasaarentien la-
mellit. Itä–länsisuuntaisten nelikerroksis-
ten lamellien pilarein tuettu pohjakerros 
on sisäänvedetty ja eteläisemmän raken-
nuksen läpi on avoin kulkureitti. Alkupe-
räisenä julkisivumateriaalina kaikissa ra-
kennuksissa on ollut päädyissä betoniin 
kiinnitetty rapattu siporex, pitkillä sivuil-
la valkoiseksi ohutrapattu siporex-nauha-
elementti, ikkunoiden välisissä pinnoissa 
tumma mineriittilevy ja kolmikerroksisis-
sa rakennuksissa parvekekaiteissa valkoi-
nen mineriitti, nelikerroksisissa valkoisek-
si maalattu betoni. 
l Muutokset: As Oy Pienen Villasaarentie 
2:ssa ja As Oy Säästökarissa kaikki julki-
sivut on lisälämmöneristetty ja levytetty; 
Pienen Villasaarentie 1:ssa päädyt on eris-
terapattu. Säästökarissa nelikerroksisten 
lamellien parvekkeet on lasitettu. Alkupe-
räiset puuikkunat ja ikkunaovet sekä ulko-
ovet ovat Pienen Villasaarentien rakennuk-
sissa säilyneet. As Oy Säästökarissa ikku-
nat on vaihdettu puualumiini-ikkunoiksi ja 
-ikkunaoviksi, alkuperäiset ulko-ovet ovat 
säilyneet. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi 
korttelikauppa, jota on laajennettu ja muu-
tettu 1990-luvulla ravintolaksi.

3 /Niilo Kokon suunnittelema alue sekä 
Neitsytsaarentien ja Koukkusaarentien 
korttelit / Asunto-osakeyhtiöt Säästö-
luoto ja Lokkisaarentie sekä Helsingin 
Neitsytsaarentie ja Säästökannas

Arkkitehti Niilo Kokko on suunnitellut 
Asuntosäästäjät ry:lle vuosina 1965–66 
rakennetun, yhtenäisenä säilyneen use-
asta korttelista muodostuvan aluekoko-
naisuuden vaihtelevine, metsäisine piha-
tiloineen. Alue muodostuu kolmesta erilai-
sesta osasta, joissa esiintyy monipuolisia, 
erikoisiakin talotyyppejä. Pohjoisimmassa 
As Oy Säästöluotoon kuuluvassa kortte-
lissa on seitsemän lamellitalon muodosta-
ma ryhmä, jonka kahdessa 4-kerroksises-
sa lamellitalossa päädyt on nostettu pila-
reille ja niiden läpi avautuu kauniita, pitkiä 
näkymiä. Lamellien pitkät parvekejulkisi-
vut ovat voimakkaan nauhamaiset ja vai-

kutelmaa on korostettu tummalla sokke-
lilla ja tummilla ikkunanauhoilla.
l Muutokset: Ikkunoita on osittain vaih-
dettu puualumiini-ikkunoiksi ja samalla 
ikkunoiden väliset paneloinnit on vaih-
dettu profiilipelliksi. Nelikerroksisten la-
mellien eteläpäädyt on lisälämmöneris-
tetty ja levytettykivirouhepintaisilla julki-
sivulevyillä.

Toisen kokonaisuuden muodostavat As 
Oy Säästöluodon eteläinen kortteli ja As 
Oy Lokkisaarentien läntinen kortteli. Niis-
sä molemmissa on pitkiä lamellitaloja, joi-
den keskiosa on nostettu pilareille avaten 
vapaan kulun talon läpi ja erikoisia sisä-
pihataloja, joissa asuntolamellit sijaitsevat 
läpikuljettavan pihan ympärillä. Sisäpiha-
talojen pihajulkisivuja hallitsevat puolipyö-
reät porrastornit ja pihan puolelle avautu-
vat pienet neliön muotoiset ikkunat. Par-
vekkeet sijaitsevat sekä länsi- että itäsi-
vulla hoikkien pilaristojen kannattelemi-
na. Myös näissä taloissa sokkelit ja ensim-
mäistä asuinkerrosta kannattelevat pila-
ristot ovat tummia. Säästöluodon väreinä 
on valkoisen lisäksi käytetty tumman har-
maata sokkeleissa, siniharmaata ja uusis-
sa puualumiini-ikkunoissa mustaksi polt-
tomaalattua alumiinia. Lokkisaarentiellä 
väreinä valkoisen lisäksi ovat tumman rus-
kea sokkelissa, ruskea ja korostusväreinä 
keltainen ja pompeijin punainen. 

As Oy Lokkisaarentiehen kuuluu lisäk-
si kuusi yksinkertaista viisikerroksista pis-
tetaloa, jotka kohoavat mäen päälle Nau-
rulokinpolun itäpuolella sekä alueen kes-
kellä sijaitseva, vuonna 2000 ravintolaksi 
muutettu korttelikauppa.
l Muutokset: As Oy Säästöluodossa alku-
peräiset betonijulkisivut harjattuine pintoi-

neen ovat säilyneet muutamaa päädyn li-
sälämmöneristystä ja levytystä lukuun ot-
tamatta. Sen sijaan As Oy Luokkisaaren-
tien eteläisimpien lamellitalojen ja piste-
talojen julkisivuja on lisälämmöneristetty 
ja levytetty alkuperäisestä arkkitehtuuris-
ta piittaamattomasti. Ikkunoita ei ole julki-
sivukorjausten yhteydessä uusittu ja van-
hat puuikkunat ovat jääneet syvälle kuop-
piin. Sisäänkäyntien päälle on lamellita-
loissa lisäksi rakennettu kömpelöt katok-
set. Parvekkeita on molemmissa taloyh-
tiöissä lasitettu.

Rakennusmestari Klaus Grothin suun-
nittelema 1965–66 valmistunut As Oy Hel-
singin Neitsytsaarentie on Keski-Vuosaa-
ren harvoja vuokrataloyhtiöitä. Kokonai-
suuteen kuuluu yksi suora ja kaksi pitkää 
taitettua kolmikerroksista lamellia sekä 
kaksi lyhyempää, nelikerroksista lamelli-
taloa. Rakennusten nauhaelementit ovat 
alun perin olleet harjattua betonia ja kahi-
tiilestä muuratut umpipäädyt slammatut. 
l Muutokset: Pitkät julkisivut on 1999–
2000 lisälämmöneristetty ja levytetty, par-
vekekaiteet on muutettu levyrakenteisiksi 
ja parvekkeet on lasitettu. Kauniit porras-
huoneiden ulko-ovet ovat säilyneet, mut-
ta huoneistoikkunoihin on asennettu alu-
miiniset etuikkunat. Muutoksista huoli-
matta rakennusten julkisivujen levollinen 
nauhamaisuus on säilynyt ja avarat pihat 
ovat viehättävät ja hoidetut.

Arkkitehti Veijo Kahran suunnittelema 
1965 valmistunut As Oy Säästökannas si-
joittuu viuhkamaisesti Koukkusaarentien 
ja Satamasaarentien väliin. Kolme viuhkan 
viimeistä lamellia sijoittuvat kohtisuoraan 
muihin nähden. Rakennuksissa on haus-
kat parvekkeet L-muotoisine betonikai-
teineen. Lasitettujen parvekkeiden taus-
taseinissä on käytetty keltaista, punaista, 
sinistä ja vihreää väriä; parvekekaiteet, ik-
kunat ja sokkelit ovat siniharmaat, pitkät 
sivut valkoiseksi rapattua siporexia. Ra-
kennuksissa on viehättävät sisäänvede-
tyt käynnit porrashuoneisiin. Sisäänveto-
jen seinät ovat muurattuja, alkuperäiset 
tammiovet ovat säilyneet ja molemmin 
puolin läpikuljettavaa porrashuonetta si-
jaitsevat, sirodetaljiset ikkunat tekevät au-
lasta valoisan ja ilmavan. Piha-alueilla on 
korkeuseroja luovia avokallioita ja katu-
melulta suojaavaa puustoa. 
l Muutokset: Rakennusten arkkitehtuuri 
on säilynyt melko hyvin suoritetuista kor-
jauksista huolimatta. Alkuperäiset beto-
nipintaiset sandwich-elementtipäädyt on 
lisälämmöneristetty ja päällystetty tiili-
muurausta jäljittelevillä Rati-elementeillä. 
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Julkisivupinnassa olevat puuikkunat on 
2005 uusittu puualumiini-ikkunoiksi jois-
sakin ikkunoissa ikkunajakoa muuttaen. 
Ikkunoiden väri on muun värityksen lail-
la säilynyt alkuperäisenä. Parvekekaitei-
den siniharmaa maali on muuttunut kir-
javaksi ja kaiteet kaipaavat huoltomaala-
usta. 1990-luvulla tehty parvekelasitus on 
toteutettu eleettömästi ja sopii parvekkei-
siin hyvin.

4 / Ulappasaarentien korttelit sekä Re-
vellin ja Castrénin suunnittelema suur-
kortteli / Asunto-osakeyhtiöt Ulappa-
saarentie 10, Vuosaaren Ulappa 8, 
Ulappasaarentie 4, Säästöniemi sekä 
Säästömasto ja Säästöpoiju

Ulappasaarentien länsipuolella katutilaa 
rajaavat kolmen taloyhtiön katutilaan kiin-
ni rakennetut asuinkerrostalot, Ulappa-
saarentie 10:n matala sivusiipi sekä ko-
konaisuuteen kuuluva matala liikeraken-
nus. Kadun itäpuolella kohoavat arkkiteh-
ti Touko Nerosen suunnittelemat terassi-
talot keltaisine kaiteineen ja ylöspäin ka-
penevine massoineen. Suurten terassi-
en istutukset ja päivänvarjot muodosta-
vat osan katujulkisivua tehden siitä epä-
suomalaisen elävän. Kadun pohjoispäässä 
sijaitsee Nerosen suunnittelema veistok-
sellinen lämpökeskus ympäröivine män-
tyryhmineen.

Kadun länsipuolen asuinrakennuksis-
ta kaksi, As Oy Ulappasaarentie 10, joka 
valmistui 1966 ja Ulappasaarentie 4, joka 
valmistui 1969, ovat arkkitehti Pentti Syvä-
ojan suunnittelemia. Ulappasaarentie 4:sä 
sijaitseva rakennus oli alun perin Oy Shell 
Ab:n pääkonttori, joka vuonna 1994 muu-
tettiin asuinrakennukseksi. Tällöin suori-
tetut julkisivumuutokset lisälämmöneris-
tyksineen ja levytyksineen sekä parvek-
keiden rakentaminen ovat täysin muut-
taneet rakennuksen ilmeen. Ulappasaa-
rentie 8:ssa sijaitseva Antti-Pekka Mietti-
sen suunnittelema asuinrakennus valmis-
tui vuonna 1968. Erikoista rakennukses-
sa ovat puolikaarenmuotoiset parvekkei-
den pieliseinät.
l Muutokset: As Oy Ulappasaarentie 
10:n alun perin valkoiset siporex-päädyt 
on lisälämmöneristetty ja päällystetty ki-
virouhepintaisin, vaalean ruskein julkisivu-

levyin. Ikkunanauhoissa ikkunoiden välit 
on päällystetty vaalein, sileäpintaisin le-
vyin. Parvekkeet on lasitettu ja ikkunoihin 
on asennettu vaaleat alumiiniset etuikku-
nat. Alkuperäinen, tumman harmaiden ik-
kunanauhojen ja valkoisten betoninauho-
jen muodostama voimakkaan nauhamai-
nen ilme on julkisivuista eteläistä parve-
kesivua lukuun ottamatta täysin kadon-
nut. Ulappasaarentie 8:n alun perin har-
maat betonijulkisivut on maalattu valkoi-
siksi ja tumman ruskeat puuikkunat vaih-
dettu mustaksi polttomaalattuihin puu-
alumiini-ikkunoihin. Ulko-ovet on uusit-
tu tummanruskeiksi alumiiniprofiilioviksi 
ja pohjakerroksessa sisäänkäynnin pieli-
seinät on laatoitettu vaaleansinisin julki-
sivuklinkkerein. Sekavaa vaikutelmaa li-
säävät Kallvikintien puolella monenlaiset 
aidat sekä monimuotoinen jäte-pyöräka-
tosrakennus.

As Oy Säästöniemen kolme vuosina 
1969–71 valmistunutta veistoksellista te-
rassitaloa sijoittuvat jyrkästi laskevaan rin-
teeseen pohjois–eteläsuuntaisesti. Raken-
nusten molemmat pitkät sivut ovat dra-
maattiset, ylöspäin loittonevat länsisivut 
suurine, keltakaiteisine terasseineen ja itä-
sivut ulospäin porrastuvine massoineen ja 
puolipyöreine porrastorneineen. 
l Muutokset: Rakennuksessa on suori-
tettu korjaus- ja huoltotoimenpiteitä alku-
peräistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Itäsi-
vuilla parvekkeet on lasitettu eleettömäs-
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ti ilman lasituslistoja sekä uusittu kahden 
ylimmän kerroksen ikkunat puualumiini-
ikkunoiksi säilyttäen alkuperäinen väri ja 
ikkunajaot. Länsisivuilla ylimpien terassi-
en katot on vuorattu valkoisiksi maalatuin 
puupaneelein.

Viljo Revellin ja Heikki Castrénin suun-
nittelemaan suurkortteliin kuuluu kak-
si kerrostaloyhtiötä, As Oy Säästöpoiju, 
jonka muodostaa yksi pitkä ja korkea la-
mellitalo sekä As Oy Säästömasto, jossa 
kuusi seitsenkerroksista pistetaloa nou-
see betoniselta autokannelta. Alueen län-
sipuolelle jää metsäinen kallioalue avo-
leikkauksineen. 
l Muutokset: Vuonna 1968 valmistuneen 
As Oy Säästöpoijun ja 1968–69 valmistu-
neen As Oy Säästömaston julkisivut on 
lisälämmöneristetty ja verhoiltu vaalean 
ruskein Steni-levyin käyttäen voimakkaas-
ti näkyviä metallisia vaakalistoituksia. Mo-
lemmissa yhtiöissä julkisivupinnassa ole-
vat ikkunat on vaihdettu puualumiini-ik-
kunoiksi ja parvekkeet on lasitettu. As Oy 
Säästömaston alueella kolkkoa ja ylimi-
toitettua autokantta on ryhdytty korjaa-
maan ja vanhat kaiteet on uusittu 2009. 
Uudet kaiteet on tehty vanhan mallisina 
betonikaiteina. As Oy Säästöpoijussa au-
tokansi vaatii vastaavat korjaustoimenpi-
teet ja lisäksi alkuperäiset, betonikaiteiset 
tuuletusparvekkeet sekä pohjakerroksen 
teräsprofiili-ikkunat ja vaneriovet ovat kor-
jauksen tarpeessa.

3.2.Rivitalokorttelit

3.2.1 Rivitalotyypit

Keski-Vuosaaressa on neljä selänteiden 
reunoille sijoittuvaa rivitaloyhtiötä ja lisäk-
si kaksi yksittäistä keskuspuistoon rajau-
tuvaa rivitaloa, Säästöfasaani ja Säästö-
lokki. Kullakin taloyhtiöllä on omat tun-
nuspiirteensä ja maisemalliset erityispiir-
teensä.

5 / ARASin arkkitehtien suunnitte-
lemat rivitalot / Asunto-osakeyhtiöt 
Säästöpari, Säästösaari, Säästöfasaa-
ni, Säästölokki ja Säästölampi

Asuntosäästäjät ry:n rakennuttamat, har-
tiapankkityönä vuosina 1964–67 rakenne-

tut rivitaloyhtiöt ovat erityisen tyypillisiä 
Vuosaarelle. Asuntosäästäjien rakennus-
säätiön ARASin oman suunnittelutoimis-
ton arkkitehtien, Antti-Pekka Miettisen, 
Touko Nerosen ja Ilkka Pajamiehen suun-
nittelemat kaksikerroksiset rakennukset 
muistuttavat suuresti toisiaan. Talojen jul-
kisivut ovat pääosin rapattuja siporex-ele-
menttejä, päädyt on muurattu kahi-tiilistä. 
As Oy Säästösaaren pitkät sivut ovat poik-
keuksellisesti betonipintaisia sandwich-
elementtejä. Kaksikerroksisten rakennus-
ten parvekekaiteet ovat valkoiseksi rapat-
tua betonia. As Oy Säästöparin asunnois-
sa on yksi maanpäällinen kerros ja kella-
rikerros, jossa sijaitseva asuntokohtaiset 
saunat ja joissakin asunnoissa lisäksi ui-
ma-allas. Talot on rakennettu kokonaan 
siporex-elementeistä ja niiden julkisivut 
ovat voimakkaammin nauhamaiset kuin 
aikaisemmin rakennetuissa rivitaloyhtiöis-
sä. Rivitalojen suunnittelun lähtökohtana 
oli yksinkertaisuus ja selkeys. 
l Muutokset: Rakennusten alkuperäinen 
arkkitehtoninen ilme on pääosin säilynyt, 
mutta ikkunoiden yläpuolinen vaakapane-
lointi on kaikissa ARASin kohteissa pääl-
lystetty muovipinnoitetulla profiilipellillä 
1980-luvun alussa. As Oy Säästölammes-
sa julkisivut on osittain lisälämmöneristet-
ty ja päällystetty Steni-levyillä, jotka pää-
piirustusten mukaan ovat valkoisia, mutta 
todellisuudessa vaalean ruskeita. Säästö-

lammen alun perin tumman ruskeat puu-
ikkunat, -ikkunaovet ja ulko-ovet on 1975 
kussakin rakennuksessa eri perusvärein 
punaisiksi, sinisiksi, vihreiksi ja keltaisik-
si. As Oy Säästölammen ja As Oy Sääs-
töfasaanin parvekkeet on lasitettu. Kai-
kissa yhtiöissä alkuperäiset puuikkunat 
ja ikkunaovet ovat säilyneet, joissakin on 
lisätty sisäpuolelle lisälasit 1970-luvulla. 
Kaksikerroksisiin, saunattomiin asuntoi-
hin As Oy Säästölokissa, As Oy Säästö-
fasaanissa, As Oy Säästösaaressa ja As 
Oy Säästölammessa on vuosien saatossa 
rakennettu saunoja ja tehty muita märkä-
tilamuutoksia. Rakennusten ulkopuolisia 
putkia ja liitoksia sekä sadevesiliitoksia on 
osittain uusittu, asuntojen sisäpuolisia ve-
si- ja viemärijohtojen uusimisia ei ole teh-
ty. Piha-alueet ovat miltei kaikissa yhtiöis-
sä hyvin hoidetut. Puurakenteisia aitoja ja 
varastoja on huollettu ja uusittu, istutuk-
sia hoidettu ja betonilaatoituksia uusittu. 
Autopaikkoja on lisätty As Oy Säästösaa-
reen ja As Oy Säästökeulaan.

6 / Revellin ja Castrénin suunnittele-
maan suurkortteliin kuuluvat rivitalot / 
Asunto-osakeyhtiö Säästökeula

Vuosina 1968–69 rakennettu Porslahden-
tiellä sijaitseva Säästökeula on ainoa Vuo-
saaren rivitaloyhtiöistä jota ei ole raken-
nettu hartiapankkityönä. Kahitiilisissä poh-
jaratkaisultaan atriumtyyppisissä raken-
nuksissa on suuria, 6 huonetta ja keittiön 
kokoisia asuntoja sekä kellarikerroksessa 
sijaitseva saunaosasto aputiloineen. Si-
säänkäyntien edessä sijaitsevat tummik-
si maalatut, vain toiselta sivultaan aidalla 
rajatut autokatokset. 
l Muutokset: Asunnoissa on tehty muu-
toksia pääosin kellaritiloissa. Autokatos-
ten huopakatteet on muutettu aaltopel-
liksi ja katokset on varustettu syöksytor-
vin ja vesikouruin.
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3.3 Pihat

3.3.1 Suurkortteleiden pihat

1 / Kallvikintien länsipuoli / Asunto-
osakeyhtiöt Sydremmaren, Babord, 
Säästöpurje, Merikorttitie 10, 12 ja 14 
sekä Säästörasti

As Oy Säästörastin kuusi pistetaloa tu-
keutuvat korkeahkon kallioisen selänteen 
muotoihin. Tonttia rajaavat Kallvikintien 
puoleisella reunalla autokatosten rytmit-
tämät pysäköintipaikat ja Rastilantien puo-
lella laaja yhtenäinen pysäköintikansi. Ton-
tin keskiosan kallioinen alue on pääosin 
luonnontilaista tai nurmipintaista pihaa. 
Rakennusten pääsisäänkäynnit niille joh-
tavine pihakäytävineen on sijoitettu tontin 
reunoille. Näin rakennusten keskelle jäävä 
piha-alue muodostuu yhtenäiseksi. 

Tontin länsilaidalla sijaitsevat myös il-
meisen aktiivisessa käytössä oleva asfalt-
tipintainen tenniskenttä sekä osin ruohot-
tumaan päässyt sorapintainen lentopallo-
kenttä. Pihoilla on näkyvissä myös vanho-
ja pölleistä rakennettuja pihakalusteita. Pi-
han yleisilme on siisti ja hoidettu, tosin eri 
aikakausilta peräisin olevista kalusteista ja 
rakenteista johtuen hiukan hajanainen. Is-
tutusalueiden voimakas rajaaminen reu-
nakivillä on alueen alkuperäiselle vähäe-
leisyyden tavoitteelle vierasta. 
l Muutokset: Säästörastin pihalla on näh-
tävissä tehtyjen kunnostustöiden jälkiä. 
Alkuperäiset pylväsvalaisimet on vaihdet-
tu moderneihin mustiin Gaze-valaisimiin, 
osa tomutustelineistä on uusia vapaasti 
seisovia malleja ja jätekatokset on raken-
nettu vuonna 1997. Rakennusten pääsi-
säänkäyntien edustojen istutusalueita on 

rajattu punagraniittisin reunakivin ja alu-
eille on hiljattain tehty uusia istutuksia. 
Alkuperäiset pyykkitelineet on maalattu 
modernin mustiksi. 

Bostads Ab Sydremmaren kuuluu pi-
ha-alueensa koon puolesta Keski-Vuosaa-
ren pienimpiin taloyhtiöihin. Yhtiön kaksi 
pistetaloa sijaitsevat Merikorttikujan päät-
teenä olevan kääntöpaikan läheisyydessä. 
Talojen yhteinen melko avoin piha-alue ja 
leikkipaikka rajautuvat länsipuolelta Vant-
tikallion puiston suojaisaan metsään. Muu 
osa pihasta avautuu ilman suojaavia väli-
vyöhykkeitä kohti Merikorttikujaa. Osa pi-
hakalusteista on alkuperäisiä ja todennä-
köisesti niiden rakennukseen sopiva vaa-
lea värisävy on myös alkuperäinen . 
l Muutokset: Leikkipaikalla on uudempia, 
maalaamattomia kestopuisia ja metallisia 
leikkivälineitä. Leikkialue on osin ruohot-
tunut ja pihan asfalttipinnassa näkyy vauri-
oita. Tontin etelärajalle on lisätty pihaa ra-
jaava pintakäsittelemätön kestopuinen lau-
ta-aita. Taloyhtiön keskeisellä paikalla si-
jaitseva jätekatos on huonokuntoinen. Pi-
han yleisilme on melko hoitamaton ja vies-
tii pelkästään käytön kannalta olennaisten 
korjaustöiden suorittamisesta. 

Fastighets Ab Babordilla on kokonai-
suutena tilalliset edellytykset mielenkiin-
toisen ja suojaisan ulkoympäristön syn-
tymiselle. Kolmen lamellitalon ja kolmen 
pistetalon väleihin jäävät harvapuustoi-
set nurmipihat ovat tilallisesti vaihtelevia 
ja avautuvat aurinkoiseen ilmansuuntaan. 
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Rakennusten välissä kulkee mittakaaval-
taan miellyttävä suojaisa pihakäytävä. Pi-
hoilla on paljon erilaista välineistöä. Talo-
yhtiön laaja parkkialue on sijoitettu pal-
jon oleskelupihan tasoa alemmaksi ja si-
tä suojaa Kallvikintien puolelta tiheähkö 
metsäkaista. Hyvistä peruslähtökohdista 
huolimatta taloyhtiön piha-alueiden yleis-
ilme on varsin hoitamaton ja sitä leimaa 
suunnitelmallisuuden puutteesta johtu-
va kirjavuus. 
l Muutokset: Pihoilla on nähtävissä run-
saasti eri aikakausina paikaten tehtyjä 
muutoksia. Niiden yhteisvaikutus pihan 
yleisilmeeseen on hyvin kirjavoittava ja 
poikkeuksetta negatiivinen. Sekä eri-ikäi-
siä, että eri mallisia puu- ja metalliraken-
teisia välineitä on pihoilla paljon ja niiltä 
puuttuu yhtenäinen väritys. 

Taloyhtiössä sijaitsevan päiväkodin leik-
kipihan sinänsä tarpeellinen rajaus on teh-
ty kestopuisella pystysäleaidalla. Aidan 
umpinaisuus ja käsittelemätön puupin-
ta yhdessä erimallisten leikkitelineiden ja 
pihakalusteiden kanssa saa muuten avoi-
men pihan vaikuttamaan suljetulta ja luo-
taantyöntävältä. Ulkotilojen viihtyisyyttä 
vähentää myös riittävän hoidon puute eri-
tyisesti lamellitalojen väleissä. Istutusalu-
eet ovat paikoin rikkaruohottuneet ja pin-
tamateriaaleissa on suuria vaurioita. Piha-
alueen hoitoaste vähenee asteittain län-
nestä itään päin mentäessä. Pihojen al-
kuperäistä väljyyttä ja rauhallista yksin-
kertaisuutta on jäljellä paikoin tontin poh-
joispuolisilla alueilla sekä aivan tontin län-
sireunalla, jossa tosin alkuperäistä avoi-
muutta rajoittaa tontin rajalle rakennettu 
metalliverkkoaita. Tontin pohjoisreunal-
la kulkevan pihatien varressa sijaitsevat 
osin kunnostetut jätekatokset. Niiden ja 
Fastighets Ab Babordin pohjoispuolelle 
rakennettujen uusien kerrostalojen muo-
dostama kontrasti on suuri. 

As Oy Merikorttitie 10, 12 ja 14 ovat 
pieniä yhden talon muodostamia taloyh-
tiöitä, jotka sijaitsevat vinossa rivissä Meri-
korttitien varrella. Vierekkäisistä sijainneis-

taan huolimatta yhtiöiden pihojen yleisil-
me poikkeaa toisistaan ja pihat ovat muo-
dostuneet selvästi erillisiksi rajatuiksi ti-
loiksi. Merikorttitie 12:n pihaa ( kuvassa ) 
ja erityisesti taloyhtiön sisääntuloa voi pi-
tää hienona esimerkkinä 60-luvun pihas-
ta. Pihan yleisilme on hoidettu. Päällysteet 
ovat hyväkuntoisia ja pihavarusteet, myös 
valaisinpylväät, on kauttaaltaan maalattu 
rakennuksen väreihin sopivalla tummalla 
sävyllä. Pihalle ei ole tehty tarpeettomia 
rakenteita, rajauksia tai lisäyksiä. Pihan 
istutukset ovat yksinkertaisen tyylikkäitä 
ja koostuvat 60-luvulle tunnusomaisista 
kasvilajeista. Kasvillisuuden perusrunko-
na ovat nurmipinnalta kasvavat kotimai-
set metsäpuut sekä niitä täydentävät vä-
rikäslehtiset happomarjapensaat ja har-
mahtavat pihdat. Rakennuksen itäpuo-
lella nurmipinta muuttuu vähitellen ma-
talaksi luonnonkasvillisuudeksi. Avokal-
liolle on paikoin kehittynyt kaunis kallio-
keto, jota värittävät ketoneilikat ja erivä-
riset matalat maksaruohot. Pihakalustei-
ta on vähän. 

Myös Merikorttitie 10 pihalla on säily-
neitä alkuperäisiä valaisimia ja varusteita, 
jotka lienevät alkuperäisissä vaaleissa vä-
risävyissään. Pihan kasvillisuus koostuu 
valtaosin metsäpuista ja nurmesta, täy-
dentävät lisäistutukset ovat Merikorttitie 
12:ta vähäisemmät. Merikorttitie 10 pihaa 
leimaa lisäksi selvästi viereistä taloyhtiötä 
vähäisempi hoito. Oleskelu- ja leikkipaikan 
käyttö on selvästi satunnaista. Taloyhtiön 
pihan yleisilme on vaatimaton, mutta yhä 
selvästi 60-luvun henkinen. 

Merikorttitie 14 pihaa puolestaan luon-
nehtii kaksijakoisuus. Etupiha ja sisään-
käynnin ympäristö ovat selvästi hoidet-
tuja ja yleisilme alkuperäiseen henkeen 
sointuva. Taloyhtiön oleskelupaikan ilme 
sitä vastoin on hoitamaton siitä huolimat-
ta, että paikalla on viitteitä aktiivisesta käy-
töstä. Oleskelupaikalla on uudehkoja puu-
rakenteisia valmiskalusteita, kuten kuusi-
kulmainen grillikatos, katettu puinen pari-
keinu ja hiekkalaatikko. Erityisesti katok-
sen ja keinun maalaamaton painekylläs-
tetty pinta antavat koko oleskelupaikalle 
viimeistelemättömän leiman. 
l Muutokset: Merikorttitie 12:n piha on 
säilynyt erityisen 1960-luvun hengen mu-
kaisena. Tehdyt huoltotyöt ovat vahvista-
neet ja ylläpitäneet vähäeleisyyden, luon-
nonläheisyyden ja vähittäisen vaihettu-
misen tavoitteita. Kiinteiden välineiden, 
kuten keinu- ja pyykkitelineen sekä va-
laisinpylväiden tumman harmaa värisävy 

on sovitettu hienovaraisesti yhteen sekä 
rakennuksen julkisivun että puun runko-
jen värityksen kanssa. Yhtenäinen värisä-
vy on pieni, mutta erittäin suuresti koko 
pihan ulkonäköön vaikuttava tekijä. Yh-
tenäisyys antaa harkitun ja huolitellun il-
meen. Ainoana poikkeuksena säännös-
tä on takapihalla puiden varjossa sijaitse-
va puinen parikeinu, jonka maalaamaton-
ta puupintaa voisi pitää pihan vähäisenä 
kauneusvirheenä. 

Merikorttitie 14 kohdalla leikki- ja oles-
kelupaikan uudempi maalaamaton kalus-
tus ja muuta pihaa vähäisempi hoito vai-
kuttavat negatiivisesti pihan kokonaisil-
meeseen. Nurmipinnan rajaaminen as-
faltista puupöllillä vaikeuttaa nurmen leik-
kaamista ja lisää siten hoitamatonta vai-
kutelmaa. Pihan kalusteista ainoastaan 
putkirunkoinen pöytä-penkkiyhdistelmä 
on alkuperäiseen 60-luvun henkeen soin-
tuva. Oleskelupaikan yleisilme poikkeaa 
merkittävästi sisääntuloalueen huolitellus-
ta ja hoidetusta ilmeestä ja antaakin koko 
pihasta kaksijakoisen vaikutelman.

Merikorttitie 10 etupihan yleisilme on 
neutraali ja muuttuu takapihalla hoita-
mattomaksi. Oleskelupaikan kalusteet; 
alkuperäinen pyykkiteline, hiekkalaatik-
ko, metallirunkoinen keinu ja pölliraken-
teinen pöytä-penkkiyhdistelmä sijaitsevat 
hajanaisesti ruohottuneella tasanteella ja 
viestivät vähäisestä käyttöasteesta. Kalus-
teet ovat maalaamattomia. Pihalla on viit-
teitä puiden kaatotoimenpiteistä. 

Ilman taustatietoa on As Oy Säästö-
purjetta maastossa vaikea hahmottaa yh-
deksi taloyhtiöksi. Yhtiön on kokonsa puo-
lesta valtavan suuri ja lisäksi hahmotta-
mista vaikeuttaa alueella mutkitteleva ajo-
tie, joka jakaa aluetta pienempiin osiin. 
Rakennukset muodostavat yhtiön sisällä 
paikallisia muutaman talon ryhmiksi hah-
mottuvia kokonaisuuksia, joilla on oma 
identiteetti. Identiteetin muodostumiseen 
vaikuttavat merkittävästi rakennusten ul-
konäön lisäksi myös maastonmuodot, jot-
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ka joko erottavat, tai yhdistävät rakennuk-
sia kokonaisuuksiksi. Alueen keskiosan 
laajempi metsäinen alue korostaa itäreu-
nan pistetalojen ja länsireunan massiivis-
ten lamellitalojen keskinäistä erilaisuutta. 
Kokonaisuutena As Oy Säästöpurjeen alue 
on vehmas ja miellyttävä. Alueen yleisil-
me Merikortti- ja Purjetieltä on metsäinen. 
Täysikasvuinen puusto on taloyhtiön pi-
ha-alueiden tärkein viihtyisyyteen vaikut-
tava tekijä. Puiden ollessa lehdessä pis-
tetaloja on kadun suunnasta paikoin jopa 
vaikea havaita. Kallvikintien ja lamellitalo-
jen väliin jäävän suojametsän merkitys on 
asumisviihtyvyyden kannalta suuri. Met-
säkaista suojaa pitkiä lamelleja Kallvikin-
tien vilkkaan liikenteen melulta ja pölyl-
tä. Pitkät lamellitalot puolestaan toimivat 
tontin länsireunan pistetalojen melunsuo-
jina ja tekevät alueen keski- ja länsiosista 
varsin hiljaiset. Taloyhtiön suuresta koos-
ta huolimatta piha-alueiden yleisilme on 
siisti ja hoidettu. Osa alkuperäisistä kalus-
teista, kuten penkeistä ja liukumäistä on 
yhtä jäljellä, tosin osittain melko kulunei-
na. Pihoille ei juurikaan ole tehty uusia ra-
kennelmia, kuten grillikatoksia tai pyörä-
suojia, mikä on pitänyt alueen yleisilmeen 
metsäisenä ja yksinkertaisena. 
l Muutokset: Leikkipaikoille on lähes kai-
kissa tapauksissa lisätty uusia modernin 
mallisia puu- ja metallirakenteisia leikki-
välineitä. Uusien ja vanhojen kalusteiden 
väliset väri- ja materiaalierot muodostuvat 
paikoin häiritseviksi. Uudet leikkivälineet 
ovat kirkkaiden väriensä takia maastos-
sa hyvin näkyviä. Samanlaisen näkyvän 
efektin muodostaa sinänsä niinkin pieni 
asia, kuin alkuperäisiin pyykkitelineisiin 
vaihdetut oranssit kuivatusnarut., jotka 
muodostuvat männyn runkojen lomas-
sa hyvin näkyväksi. Betonilaattapintojen 
korjaamisen ja osittaisen laattojen vaihta-
misen seurauksena myös joistakin laatta-
alueista on paikoin muodostunut tilkkut-
äkkimäisiä. Uuden sileän ja tasavärisen 
betonilaatan ero verrattuna vanhaan on 
huomattava. 

2 / Kivisaarentien sekä Ison- ja Pienen 
Villasaarentien alue / Asunto-osakeyh-
tiö Kivisaarentie sekä Asunto-osakeyh-
tiöt Pieni Villasaarentie 1, Pienen Villa-
saarentie 2 ja Säästökari

As Oy Säästökarin Isonvillasaarentien 
suuntaisten lamellien välinen sisäpiha on 
luonteeltaan kallioinen. Huolimatta raken-
nusten vapaasta sijoittumisesta maastoon 

pihalla on melko suljetun sisäpihan tun-
tu, jota eteläisemmän lamellitalon alta joh-
tava porttikäytävä vahvistaa. Kalliopihan 
kasvillisuus koostuu pääasiallisesti luon-
taisista metsäpuista eli männyistä ja koi-
vuista, joita kasvaa pihalla harvoina ryh-
minä. Pihan peruspinta on valtaosin hoi-
detun nurmipinnan ja luontaisen kallio-
kasvillisuuden elävöittämää kalliota. Yhti-
ön kaksi Porslahdentien suuntaista lamel-
litaloa piha-alueineen muodostavat koko-
naisuuden pohjoisempien As Oy Pienen 
Villasaarentie 1:n ja 2:n kanssa. Niiden jat-
kona ovat Isonvillasaarentien eteläpuolel-
la sijaitsevat As Oy Säästöluodon saman-
suuntaiset pitkät lamellitalot. Säästöka-
riin kuuluvien kahden rakennuksen väli-
nen piha on aiemmin mainittua kalliopi-
haa vehmaampi ja puustoisempi. Run-
saan kasvillisuuden vuoksi piha vaikut-
taa hieman umpeenkasvaneelta. Taloyh-
tiön neljä autokatosta ovat alkuperäiset ja 
ne sijaitsevat tontin etelälaidalla Isonvilla-
saarentien varrella kohtisuorassa katulin-
jaan nähden. Katosten sijoitustapa edus-
taa 60-luvun ihannetta ulkosyöttöisestä 
liikennejärjestelystä.

l Muutokset: Yhtiön länsiosan lamellita-
lojen välisellä pihalla on kallioalueen reu-
noille tehty uusia istutuksia mm. maksa-
ruohoilla kesällä 2008. Istutukset on teh-
ty paikan henkeen sopivalla tavalla vähä-
eleisesti ja ilman rajauksia. Niiden menes-
tyminen ja asettuminen pihan yleisilmee-
seen jää nähtäväksi. Leikkipaikan välinei-
tä on uusittu todennäköisesti vuosituhan-
nen vaihteessa. Leikkivälineiden puupin-
nat ovat maalaamattomia. Alueen sora-
pintaa ympäröi kyllästetty pöllireunus, jo-
ka korostaa leikkipaikan olemassaoloa. Pi-
halla on säilytetty vanhoja 60-luvun penk-
kejä, joista osa on kevyen huollon tarpees-
sa. Pihavalaisimet on koko taloyhtiössä 
vaihdettu uusiin Gaze-valaisimiin. Roska-
korit ovat uudenmallisia vihreitä City-ros-
kakoreja. Yhtiön pihakalusteiden väri- ja 
materiaalierot antavatkin muuten hoide-
tulta vaikuttaville pihoille viimeistelemät-
tömän leiman. 

28



As Oy Kivisaarentien suurikokoisen 
taloyhtiön erikoisuus ovat arkkitehti Lau-
ri Silvennoisen suunnittelemat voimak-
kaan suunnikkaan muotoiset ns. laivata-
lot. Korkea poikkeavan muotoinen talo-
pari avoimella pohjoisen puoleisella rin-
teellä muodostaa Keski-Vuosaaren alu-
eella näkyvän maamerkin. Rakennusten 
Kivisaarentien puoleiset pihat muodostu-
vat avoimista pensasaidantein rajatuista 
nurmikentistä. Pysäköintipaikat sijaitse-
vat rakennusten välissä ja päissä katta-
mattomina avoimina kenttinä. Laivata-
lojen piha-alueiden yleisilme on avoin ja 
hiukan suojaton sekä pysäköintipaikko-
jen hallitsema. Piha-alueen kenttämäi-
syyttä ja rakennusten korkeutta koros-
tavat myös täysikasvuisten puiden vä-
hyys erityisesti Kivisaarentien puolella. 
Talojen välistä ostoskeskukselle kulke-
van Heteniitynpolun reunat on laivatalo-
jen välissä kivetty mukulakivillä, mikä en-
tisestään korostaa autojen läsnäoloa pi-
ha-alueella. Laivatalojen pohjoisen puo-
leiset pihat ovat lähinnä kapeita asfaltti-
pintaisia kulkureittejä, joita korkeat ra-
kennukset varjostavat.
l Muutokset: Laivatalojen välissä sijaitsee 
osin betonirakenteinen uusi jätekatos, jo-
ka on rakennettu vuosien 1999–2001 jul-
kisivukorjausten yhteydessä. Samaa jäte-
katosmallia on käytetty myös taloyhtiön 
eteläisemmällä alueella. Vähäeleiset kei-
nuin ja hiekkalaatikoin varustetut leikki-
paikat sijaitsevat Kivisaarentien varrella 
osin pensasaidantein ympäröityinä. Me-
talliset keinutelineet, kuten muukin pihan 
kiinteä kalustus uudet City-malliset ros-
kakorit mukaan lukien, on maalattu pe-
ruskorjattujen rakennusten julkisivuista 
löytyvällä violetinsinisellä sävyllä. Leikki-
paikkojen reunoilla on käytetty kyllästet-

tyä lankkureunusta, joka antaa kohdalle 
viimeistelemättömän leiman. Pihakalus-
teiden sijoittelussa on melko yhtenäises-
tä värisävystä huolimatta nähtävissä har-
kitsemattomuutta; esimerkiksi pyykkite-
lineet sijaitsevat hankalan oloisesti aivan 
autopaikka-alueen reunassa kiinni. Piha-
valaisimet on uusittu lähes koko taloyh-
tiön alueella alkuperäiseen henkeen so-
veltumattomilla valaisimilla. 

As Oy Kivisaarentien lamellitalojen 
muodostama kokonaisuus on hyvin laa-
ja ja ilmentää 60-luvun metsäkaupungin 
ihanteita. Pitkät vaaleat asuinrakennuk-
set asettuvat vapaasti mäntyvaltaiseen 
metsäympäristöön. Erityisesti Kallvikin-
tien suuntaisten lamellien välissä luonnon-
metsän välitön läheisyys korostuu. Kallvi-
kintien puoleisen reunan leveähköllä suo-
jametsällä on suuri merkitys. Heteniityn-
polun molemmin puolin poikittaisesti si-
jaitsevien lyhyempien talojen pihat ovat 
luonteeltaan enemmän puistomaisia. 
l Muutokset: Koko taloyhtiöön on julkisi-
vukorjausten yhteydessä rakennettu suu-
ret teräs- ja betonirunkoiset jätekatokset ja 
rakennusten seinustoilla olevia pensasis-
tutuksia on uusittu. Alkuperäisiä pihaka-
lusteita, kuten penkkejä, pyykki- ja tomu-
tustelineitä on jonkin verran jäljellä. Muu-
ten pihojen kalustusta leimaa uudempi il-
me. Koko taloyhtiössä lähes kaikki metal-
liset ulkokalusteet on maalattu violetinsi-
nertävään sävyyn. Melko radikaalista vä-
risävystä huolimatta pyrkimys kalustei-
den värityksen yhtenäistämiseen antaa 
ulkoalueille keskimääräistä huolitellum-
man leiman. Julkisivuista lainattu väritys 
on ulotettu jopa kesän 2009 kausi-istu-
tuksiin saakka. 

As Oy:t Pieni Villasaarentie 1 ja 2 si-
jaitsevat Porslahdentien ja Niinisaarentien 
kulmauksessa. Heti taloyhtiöiden länsi-
puolella sijaitsevat Sudenkuopan mo-
dernit asuinrakennukset, jotka poikkea-
vat ympäröivän rakennuskannan ilmees-
tä täysin. Taloyhtiöiden piha-alueiden ti-
lallisen yhtenäisyyden katkaisee Pieni Vil-
lasaarentie ja sen varrella sijaitseva annis-
keluravintolaksi muutettu korttelimyymä-
län rakennus. 
l Muutokset: Yhtiöiden piha-alueita lei-
maa kunnostustöihin liittyvä suunnitel-
mallisuuden puute; lähes kaikki leikkivä-
lineet ja pihakalusteet ovat erivärisiä ja pe-
räisin useilta eri vuosikymmeniltä. Osa pi-
havalaisimista ja penkeistä vaikuttaa alku-
peräisiltä. Pieni Villasaarentie 1:n jäteka-
tos on rakennettu vuonna 1988. Pihoilla 
ei ole tehty laajempia yhtenäisiä muutos-
töitä ja niiden yleisilmettä leimaakin voi-
makkaasti visuaalinen kirjavuus. 

3 / Niilo Kokon suunnittelema alue se-
kä Neitsytsaarentien ja Koukkusaa-
rentien korttelit / Asunto-osakeyhti-
öt Säästöluoto ja Lokkisaarentie se-
kä Helsingin Neitsytsaarentie ja Sääs-
tökannas
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As Oy Säästöluodon pohjoisempi 
kortteli muodostaa yhdessä länsipuolei-
sen As Oy Helsingin Neitsytsaarentien 
kanssa rakennusten osalta yhtenäisen 
suurkorttelin. Pihojen yleisilme poikkeaa 
kuitenkin merkittävästi toisistaan. As Oy 
Säästöluodon runsas erilajinen puusto an-
taa pihoille suljetun puistomaisen luon-
teen. Puuston runsaus muodostaa hyvän 
vastapainon suurille rakennusmassoille. 
Pihatilat ovat luonteeltaan rauhallisia ja 
vehreitä. Rakennukset asettuvat luonte-
vasti puiden lomiin ja niistä on sauma-
ton yhteys pihatilaan. Luontaisten män-
tyjen ja koivujen lisäksi pihoilla kasvaa jo-
kin verran kuusia sekä jalavia alueen si-
säisenä kauniina puukujanteena. Pihoilla 
näkyy täydentäviä istutuksia, kuten alp-
piruusuja, happomarjapensaita ja tuijia. 
Nurmialueilla kukkivat keväisin sinililjat. 
Kulkureitit ovat pääosin asfalttipintaisia, 
pääreittejä yhdistävät yhteyspolut sora- 
tai betonilaattapintaisia. Tontilla sijaitsee 
hajautetusti useampia leikkipaikkoja, jois-
sa välineistö koostuu muutamasta yksit-
täisestä keinusta tai hiekkalaatikosta. Ko-
ko taloyhtiön pihoilla on säilytetty vanhat 
pyykkitelineet ja valaisimet.

As Oy Säästöluodon eteläisemmän 
korttelin erikoisuus ovat sisäpihatalot, jot-
ka muodostavat saarekemaisia yksiköitä 
pitkien lamellien väleissä kasvavien met-
siköiden keskelle. Sisäpihatalojen pihoil-
la korostuu ylhäältä avoimen astian tun-
tu. Luonnonvalon ja varjon vaihtelut ovat 
merkittävässä roolissa muuten tyhjien si-
säpihojen kokemisessa. Myös pihojen kai-
kuva äänimaailma antaa kävijälle mieleen 
jäävän kokemuksen. Pihoilta avautuvat 
rauhalliset rajatut näkymät ympäröiville 
metsäpihoille. Eteläisempiin lamellitaloi-
hin liittyvät pihat ovat luonteeltaan yhti-
ön pohjoisemman osan pihojen kaltaisia 
puistomaisia ja hoidettuja metsäpihoja. 
l Muutokset: Leikkipaikkojen välineet 
edustavat vuosituhannen vaihteelle tyypil-
lisiä malleja ja materiaaleja. Leikkivälinei-

den, roska-astioiden ja penkkien ikäerot, 
monivärisyys ja materiaalien kirjavuus ko-
rostuvat avoimissa pihatiloissa. Taloyhtiön 
jätekatokset ovat pystylaudoitettuja, tum-
man ruskeaksi maalattuja pulpettikattoi-
sia katoksia. Tumman värinsä puolesta ne 
maastoutuvat kasvavien puunrunkojen lo-
maan melko hyvin. 

As Oy Helsingin Neitsytsaarentien py-
säköintipaikat sijaitsevat kattamattomina 
asfalttipintaisina kenttinä Mustalahden-
tien ja Neitsytsaarentien puoleisilla reu-
noilla.Osa pihatilasta avautuu varsin avo-
naisesti Kallvikintien suuntaan ilman ka-
dun varrella olevaa yhtenäistä suojaavaa 
puustovyöhykettä. Taloyhtiön leikkipaikka 
sijaitsee alueen luoteiskulman avoimella 
alueella ja avautuu niin ikään esteettä Kall-
vikintien suuntaan. Tontin kasvillisuus ko-
konaisuudessaan on vähäeleistä, jopa ka-
ruhkoa, ja koostuu pääosin nurmipinnalla 
kasvavista mänty- ja koivuryhmistä. Täy-
dentäviä 60-luvulle tyypillisiä pensas- ja 
puuistutuksia on vähän. Pihojen yleisilme 
on hyvin pelkistetty. Kahden pohjoisim-
man taittuvan lamellitalon välissä maastoa 
on muotoiltu soljuviksi kumpareiksi. Kul-
kuväylät on kauttaaltaan asfaltoitu. Ton-
tin länsireunalla sijaitsevat 60-luvulle tyy-
pilliset suuret metalliset kuivaustelineet, 
jotka rakennuksen tavoin ovat värisävyl-
tään vaaleat. Telineet on sijoitettu vapaas-
ti nurmelle ilman alapuolista betonilaatoi-
tusta tai muuta pinnoitetta. Neitsytsaaren-
tien varrella kasvava yhtenäinen leikattu 
orapihlaja-aita on näkyvä yksittäinen ele-
mentti maisemassa.
l Muutokset: Neitsytsaarentien varrelle 
on sijoitettu kolme uutta vaaleaksi maa-
lattua, vaakalaudoitettua pulpettikattois-
ta jätekatosta. Niiden muotokieli poikke-
aa alkuperäisestä rakentamistavasta. Ka-
tosten sijainti pysäköintivyöhykkeellä sen 
sijaan sopii alkuperäiseen liikenteellisesti 
ulkosyöttöiseen rakentamistapaan. Taloyh-
tiön pihoilla on tehty kunnostustöitä ja au-
topaikkojen järjestelyihin liittyviä toimen-
piteitä arkkitehtitoimisto Saarnilahti & Voi-
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pion vuonna 2001 laatiman suunnitelman 
mukaan. Pihavalaisimet on uusittu moder-
neiksi, ja leikkivälineet vaihdettu nykyisiä 
turvamääräyksiä vastaaviksi. Kuultokäsitel-
ty puu välineiden materiaalina sekä leik-
kipaikan kalusteiden malli poikkeaa mer-
kittävästi 1960-luvulla käytetyistä materi-
aaleista ja malleista. Välineiden sijoittelu 
vapaasti turvasorapinnalle ilman rajaavia 
pensasaitoja on sen sijaan ratkaisuna ra-
kentamisaikakauden hengen mukainen. 
Yleisilmeeltään taloyhtiön pihat ovat siis-
tejä ja hoidettuja, joskin vanhojen ja uusien 
rakenteiden ja kalusteiden välinen ulkonä-
köero kirjavoittaa pihan yleisilmettä. 

As Oy Lokkisaarentien alue jakautuu 
kahdeksi erityyppiseksi osa-alueeksi. Län-
tisempi lamelli- ja sisäpihataloja käsittävä 
alue muodostaa As Oy Säästöluodon ete-
läisemmän korttelin kanssa yhtenäisen 
kokonaisuuden. As Oy Lokkisaarentien 
sisäpihataloissa pihojen värimaailma on 
pohjoisempaa taloyhtiötä paljon voimak-
kaampi. Pihojen läpi johtava pääkulkureit-
ti kulkee reittiin nähden poikittaisten pitki-
en lamellitalojen talojen läpi porttikäytävi-
en kautta. Lamellitalojen massiivisuus jää 
näin helposti huomaamatta. As Oy Lokki-
saarentien itäreunan kuusi pistetaloa tu-
keutuvat korkeahkon pohjois–eteläsuun-
taisen kallioselänteen muotoihin. Taloryh-
mä poikkeaa sekä arkkitehtuurin että piha-
tilojen osalta Naurulokinpolun länsipuoli-
sesta alueesta.
l Muutokset: Lamelli- ja sisäpihatalojen 
välisillä alueilla on tehty paljon muutos-
töitä, mistä ovat osoituksena esimerkiksi 
uudentyyppiset ladottavista betonikivis-
tä tehdyt tukimuurit ja reunukset. Piho-

jen jätekatokset ovat harjakattoisia ja nii-
den puujulkisivut on jätetty käsittelemät-
tä. Pihojen yleisilme on hoidettu ja siisti 
ja niillä on paljon uusia nykyaikaisia ele-
menttejä. Erityisesti Naurulokinpolun itä-
puolen pistetalojen pihoilla vuonna 2008 
tehdyt muutostyöt voimistavat yhtiön alu-
een sisäistä kahtiajakoisuutta. Pihoilla on 
paljon uusia muurikivillä tuettuja penger-
ryksiä ja istutusalueita. Hiljattain tehtyjen 
istutusten nuoren iän vuoksi uudet leikki-
välineet sijoittuvat vielä erittäin näkyväs-
ti Naurulokinpolun varrelle. Malliltaan vä-
lineet ovat tyypillisesti uusia puu- ja me-
tallirakenteisia välineitä. Alkuperäisiä ka-
lusteita ja varusteita on pyykkitelineitä lu-
kuun ottamatta vain vähän jäljellä ja niiden 
sekoittuminen uudemman mallisiin väli-
neisiin on paikoin häiritsevää. Kalusteis-
ta puuttuva yhtenäinen väritys lisää kir-
javaa vaikutelmaa. Muutostyöt on tehty 
huolellisesti mutta selvästi ilman paikan 
henkeen soveltuvaa ohjaavaa kokonais-
suunnitelmaa.

As Oy Säästökannaksen piha edustaa 
60-luvun väljän metsäkaupungin ihannet-
ta tyypillisimmillään. Tontti on suuri ja ra-
kennukset sijaitsevat kaukana toisistaan. 
Selkeämuotoiset vaaleat rakennusmas-
sat ja niiden väleissä kasvava täysikasvui-
nen puusto värikkäine täydennysistutuk-
sineen muodostavat toisiaan luontevasti 
täydentävän ja mittakaavaltaan yhteen-
sopivan parin. Yleisilmeeltään Säästökan-
naksen pihat ovat hieman rakennetumpia 
kuin esimerkiksi vastaavan tyyppisen As 
Oy Säästöluodon eteläisempi kortteli ja ra-
kennusten suhde ympäröivään pihaan on 
hieman etäisempi. Kallvikintien suuntais-
ten lamellien itäseinustan autotallirivistö-
jen eteen avautuvat asfaltoidut pysäköin-
tialueet muodostavat rakennusten ja pi-
han välille erottavan vyöhykkeen. Pääsi-
säänkäynneille johtavat käytävät ja edus-
taistutukset sijaitsevat rakennusten länsi-

puolilla. Tontin koillisosan kolmen lamelli-
talon kohdalla rakennusten ja luonnon vä-
linen suhde on saumaton. 
l Muutokset: Pihojen leikki- ja oleskelu-
paikkojen uusiminen on aloitettu vuon-
na 2007 ja siitä johtuen alkuperäisiä me-
tallirunkoisia kalusteita tai varusteita on 
nähtävissä enää vain muutamia. Uudet 
leikkivälineet ovat pääosin puurakentei-
sia, kuultokäsiteltyjä valmisvälineitä, jot-
ka on sijoitettu puiden alle tiiviisiin, moni-
puolisiin ryhmiin. Välineiden alle on tehty 
yhtenäiset turvasora-alustat, jotka on ra-
jattu nurmipinnasta reunalaudoin. Leik-
kipaikkojen reunoille on istutettu paikoin 
uusia pensasaidanteita, jotka niin ikään 
on suojattu puisin aidoin. Sisäänkäynneil-
le johtavien asfalttikäytävien reunoja on 
paikoin täydennetty mukulakivikaistoin ja 
pensasistutuksia on uusittu. Pihojen valai-
sinmallina on 1950-luvulla suosituksi tul-
lut Tapiola-valaisin. Pihojen yleisilme on 
Kallvikintien puoleista reunaa lukuun ot-
tamatta siisti ja hyvin hoidettu. Tosin mo-
nien uusien leikkivälineiden, reunusten ja 
rajausten vuoksi osa alkuperäiseen tavoit-
teeseen kuuluneesta avaruudesta ja vähä-
eleisyydestä on hävinnyt.

4 / Ulappasaarentien korttelit sekä Re-
vellin ja Castrénin suunnittelema suur-
kortteli / Asunto-osakeyhtiöt Ulappa-
saarentie 10, Vuosaaren Ulappa 8, 
Ulappasaarentie 4, As Oy Säästöniemi 
sekä Säästömasto ja Säästöpoiju

As Oy Ulappasaarentie 4:n ja 10:n sekä 
As Oy Vuosaaren Ulappa 8:n rakennuk-
set sijoittuvat kiinni Ulappasaarentiehen. 
Pihat avautuvat kohti Kallvikintietä ja yhti-
öiden autopaikat sijoittuvat tonttien Kallvi-
kintien puoleisille reunoille avonaisina kat-
tamattomina kenttinä. Pysäköintialueiden 
ja rakennusten väliin jäävät osat on varat-
tu leikkiin ja oleskeluun. Piha-alueiden ja 
Kallvikintien välillä on kapea harvapuustoi-
nen suojaviherkaista. Pihojen pinta-alas-
ta valtaosa on asfalttipintaisten autopaik-
kojen hallitsemaa. Istutetut alueet jäävät 
pienehköiksi ja pihoja on jouduttu liiken-
teestä johtuen rajaamaan aidoilla useam-
piin suuntiin. Taloyhtiöiden pihoilla eivät 
60-luvun metsäkaupungin väljät niukkuu-
den ihanteet ole nähtävissä. 
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Taloyhtiöistä eteläisimmän eli Ulappa-
saarentie 4:n piha rajautuu arkkitehtuuril-
taan ja pihan käsittelytavaltaan modernim-
man uudisrakennuksen tonttiin. Tonttien 
muodostama tilallisesti yhtenäinen piha-
alue on halkaistu puisella raja-aidalla. Pi-
han yleisilmeessä on nähtävissä uudempi 
pihankäsittelytapa, johon liittyvät esimer-
kiksi ladottavin muurikivin tehdyt rajauk-
set, betonireunakivet, sekä leikki- ja oles-
kelupaikan runsaat istutukset.
l Muutokset: Alun perin Shellin pää-
konttoriksi valmistunut rakennus on 
1995 muutettu asuinrakennukseksi. Va-
laisimet, kalusteet ja leikkivälineet sekä 
osa pinnoitteista ja istutuksista on uusit-
tu käyttötarkoituksen muutoksen myötä. 
Leikkivälineet ovat pääosin puuta, tomu-
tustelineet ja roskakorit metallia. Pihava-
laisimet ovat modernit. Uudemmat väli-
neet ja kalusteet on maalattu neutraalilla 
harmaalla sävyllä, vanhempi puinen vä-
lineistö on jätetty vaille pintakäsittelyä. 
Oleskelu- ja leikkipihan kasvillisuus on 
runsas ja peittävä. Pihassa tehtyjen kai-
vutöiden korjausjäljet ja pintamateriaali-
en kirjavuus ovat paikoin häiritseviä, sa-
moin osin tarpeettomat ja paikoin irron-
neet betonireunakivet. Pihan uudempaa 
arkkitehtuuria edustava jäte/varastokatos 
on harjakattoinen ja väritykseltään vaa-
lea rakennuksen tavoin.

As Oy Vuosaaren Ulappa 8:n pitkän la-
mellitalon edustaa hallitsee tontilla sijait-
sevan erillisen päiväkotirakennuksen leik-
kipiha. Piha on rajattu korkein maalaamat-
tomin pystysäleaidoin, mikä antaa myös 
Vuosaaren Ulappa 8:n pihalle viimeiste-
lemättömän ja suljetun yleisilmeen. Talo-
yhtiön oma leikki- ja oleskelupiha sijoit-
tuu päiväkodin ja pysäköintialueen vä-
liin. Oleskelupiha on pienehkö pysäköin-
tialueen ja päiväkodin leikkipihan viedes-
sä tontista suurimman osan. 
l Muutokset: Pihan välineistöä on uu-
sittu 1990-luvun lopulla ja pihalle on sii-
nä yhteydessä rakennettu uusi viistokat-
toinen jätesuoja ja pyörävaja, joka poik-
keaa arkkitehtuuriltaan merkittävästi 60-
luvun muotokielestä. Modernin mallisik-
si uusitut valaisimet muodostavat pihal-
la näkyvän yksittäisen elementin. Pohjoi-
sen puoleisten sisäänkäyntien edustoilla 
on käytetty betonikiveyksiä ja piha-alue 
on kahdelta sivultaan rajattu valkoisella 
lauta-aidalla. Pihalla on lukuisia eri ai-
kakausiin viittaavia elementtejä ja siltä 
puuttuu selvä asumisviihtyvyyttä lisää-
vä identiteetti.

As Oy Ulappasaarentie 10:n piha-
aluetta on läpikulun estämiseksi paikoin 
rajattu uusilla vihreillä metalliverkkoaidoil-
la. Oleskelupiha on varsin väljä ja hoidet-
tu, tosin pihaa hallitsee suuri harvapuus-
toinen, asfaltoitu pysäköintialue. Leikki-
paikan välineistö on osin vanhaa ja puu-
rakenteista. Alkuperäiset metalliset pyyk-
kitelineet ovat paikoillaan.
l Muutokset: Pihalla on tehty jonkin ver-
ran muutostöitä. Niistä kertovat mm. si-
säänkäyntien istutusalueiden kulmiin li-
sätyt graniittireunakivet ja rosteripintaiset 
tuhkakupit, sisäpihan modernit valaisimet 
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sekä uudehko pulpettikattoinen jätesuoja/
varasto. Sisäpihalta löytyy myös 60-luvul-
le tunnusomaisia putkirunkoisia penkkejä 
kunnostettuina ja maalattuina. Vaikka yh-
tiön piha on hoidettu ja siisti, muodostuu 
yleiskuva melko hajanaiseksi, sillä koko-
naisuuteen vaikuttavat moneen eri aika-
kauteen viittaavat elementit.

As Oy Säästöniemen terassitalot ovat 
Keski-Vuosaaren alueella poikkeukselliset. 
Terassien betoniset istutusaltaat ja niihin 
liittyvät istutukset ovat olennainen osa ra-
kennuksen arkkitehtuuria. Parvekkeiden ja 
istutusten muodostama vaihtelevan ryt-
mikäs kokonaisuus on vaikuttava. Teras-
si-istutusten hoidon paikoittaisella laimin-
lyömisellä on merkittävä vaikutus raken-
nuksen ulkonäköön. Istutusten monimuo-
toisuus muuttaa myös rakennuksen ulko-
näköä aivan toisenlaiseksi kuin jos kaikis-
sa altaissa olisi yhdenmukainen kasvilajis-
to. On epäselvää, onko altaisiin alun perin 
suunniteltu yhtenäiset istutukset. Raken-
teellisesti altaat ovat kuitenkin kestäneet 
hyvin aikaa. Taloyhtiön varsinaiset piha-
alueet ovat myös säilyttäneet varsin hyvin 
alkuperäisen hahmonsa. Sisäpihan metal-
lirunkoiset kalusteet, leikkivälineet ja va-
laisimet ovat valtaosin alkuperäiset, niitä 
lienee ainoastaan huoltomaalattu. Ulappa-
saarentien puoleisella reunalla on uudem-
pia täysin eri mallisia valaisimia. Leikkivä-
lineet, kuten keinutelineet, ovat alkuperäi-
siä ja uudelleenmaalattuja. Niiden alla ei 
ole nykyaikaisia putoamisalustoja. Pihojen 
yleisilme on yhä rakentamisaikakaudelle 
tyypillinen ja niiden kasvillisuus muodos-
tuu pääosin 60-luvulle tyypillisistä kasvi-
lajeista. Peruspuulajeina ovat kotimaiset 
metsäpuut; mänty, koivu ja pihlaja sekä 

niitä täydentävinä istutuksina esimerkiksi 
pihtakuusia, sembramäntyjä ja jaloja lehti-
puita. Pensaslajeina ovat mm. vuorimän-
ty, pensashanhikki, siperianhernepensas, 
unkarinsyreeni, marjakuusi, happomarja 
ja marjaomena. 
l Muutokset: Pihojen tummiksi maalatut 
puiset jätekatokset on rakennettu vuonna 
1991 ja ne sijaitsevat rakennusten pääsi-
säänkäynneille johtavien käytävien päis-
sä. Pihojen yleisilmeeseen jonkin verran 
vaikuttavia uusia elementtejä, kuten ajo-
estekiviä, kukkalaatikoita ja uuden malli-
sia roskakoreja löytyy kyseisten käytävi-
en varrelta. Kesäkukkaistutusten keskittä-
minen esimerkiksi maavaraiseen suurem-
paan kukkapenkkiin, ajoestekivien pois-
taminen ja roskakorien sijoittelu sisään-
käyntien pensasistutusten läheisyyteen 
rauhoittaisi sisääntulon ilmettä. Nurmel-
le ajaminen olisi mahdollista estää asfalt-
tireunusta ja nurmen reunaa hiukan ko-
rottamalla. Itäisimmän terassitalon sisään-
käyntien edustoilla istutusalueet on rajattu 
60-luvulle epätyypillisillä ladottavilla muu-
rikivillä. Pienistä jälkeenpäin tulleista lisä-
elementeistä huolimatta piha-alueet edus-
tavat kokonaisuutena 60-lukua varsin tyy-
likkäästi.

As Oy Säästömaston massiivinen be-
tonikansipiha edustaa 1960-luvulla kehi-
tettyjä uusia pihojen käyttöön liittyviä aja-
tusmalleja. Betonikannen rakentamisen 
perusteena oli mm. luonnon säästämi-
nen ohjaamalla kulku vain tietylle alueel-
le. Kannen avulla on voitu toteuttaa myös 
1960-luvun ihanne kävelyliikenteen kan-
nalta turvallisista yhtenäisistä reiteistä; ko-
ko tontin autoliikenne ja paikoitus on pii-
lotettu kannen alle. Alkuperäiseen suun-
nitelmaan kuuluneen, Punakiventien ylit-
tävän kävelysillan puuttuminen on jonkin 
verran haitannut asukkaita ja ajoneuvoii-
kenteestä erotetun jalankulkuyhteyden ra-
kentamista kadun yli toivotaan. 

As Oy Säästömasto muodostaa koko 
kaupunginosaa tarkasteltaessa poikke-

uksellisen kokonaisuuden, jolle ei lähis-
töltä löydy vertailukohtaa. Betonikannen 
massiivisuus on selvimmin nähtävissä al-
haalta Punakiventieltä. Kallioisen puiston 
suunnasta lähestyttäessä luonto puoles-
taan muuttuu betonikanneksi yllättäen. 
Autopaikkojen sijoittumista kannen alle 
on puiston suunnasta katsottaessa vaikea 
hahmottaa. Kallioinen puistometsä muo-
dostaa pihan käyttäjien kannalta massii-
viselle betonikannelle elintärkeän vasta-
painon. Kannen eteläpäässä sijaitsee laa-
ja As Oy Säästöpoijuun kuuluva istutusal-
las, joka esiintyy puutarha-arkkitehti Kat-
ri Luostarisen vuonna 1968 allekirjoitta-
massa istutussuunnitelmassa. Siinä al-
taan kasvilajisto on esitetty monilajise-
na, sisältäen mm. katajia, pensashanhik-
keja, pihlajia sekä perennoista mm. kie-
loja, vuorenkilpiä ja ketoneilikoita. Kan-
nen Säästöpoijuun kuuluva osa istutus-
altaan ympärillä on pinnoitettu betonilaa-
toituksella, mikä antaa sille hieman inhi-
millisempää tuntua ja mittakaavaa. Kan-
nen pohjoisemmasta kokonaan asfaltoi-
dusta osasta on vaikea löytää kauneus- 
ja viihtyisyysarvoja. Kannen tylyä ilmet-
tä lisäävät pysäköintihallin verkotetut va-
loaukot, tenniskentän ympärillä tarvitta-
va metalliverkkoaita ja betonirakenteiden 
likaisuus. Pistetalojen väleissä sijaitsevat 
oleskelu- ja huoltopihat tomutus- ja pyyk-
kitelineineen liittyvät kiinteästi tontin met-
säisempään osaan. Yhdessä talojen kans-
sa ne muodostavat välittävän vyöhykkeen 
luonnontilaisen metsän ja betonikannen 
välille. Betonikannella on merkitystä ai-
kakautensa ihanteiden monumentaalise-
na ilmentymänä. Kansirakenteen tulevat, 
osin jo nähtävissä olevat korjaustarpeet, 
muodostavat taloyhtiölle suuren teknisen 
ja taloudellisen haasteen. Nykytietämys 
betonirakentamisen energiaa kuluttavis-
ta ympäristövaikutuksista asettaa myös 
rakentamisaikakauden luonnon säästä-
mispyrkimykset uuteen valoon. 
l Muutokset: Betonikannen rakenteita on 
turvallisuussyistä ryhdytty hiljattain uusi-
maan. Pihan valaisimia on myös osittain 
uusittu, samoin kallioalueeseen rajautu-
villa toiminnallisilla alueilla olevia kalus-
teita ja leikkivälineitä. Metalliset tomutus- 
ja pyykkitelineet on maalattu tummiksi. 
Luostarisen suunnitelmissa runsaslajise-
na esiintynyt kannen eteläosan istutusal-
las on nykyisin nurmipintainen, vain parin 
yksittäisen pensaan elävöittämä. Altaan 
nykytila ei siis enää tee oikeutta suunni-
telman alkuperäiselle tavoitteelle.
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As Oy Säästöpoiju on yksi harvois-
ta Keski-Vuosaaren taloyhtiöistä, joiden 
tiedoista on löydetty erillinen pihasuun-
nitelma. Suunnitelman on laatinut puu-
tarha-arkkitehti Katri Luostarinen vuon-
na 1968. Lopullista suunnitelmaa edel-
si lennokkaampi ehdotus, johon sisältyi-
vät mm. talon pohjoispuolelle ehdotettu 
kelkkamäki, runsaasti erilaisia leikkiväli-
neitä ja palloilukenttä. Lopullisessa suun-
nitelmassa toimintoja ja välineitä on kar-
sittu. Pihan perusjärjestelyt ovat yhä pää-
osin alkuperäisen suunnitelman mukai-
set. Puusto koostuu valtaosin luontaisis-
ta metsäpuista, erilaisia pensaita on run-
saasti. Rakennuksen itäpäätyyn istutetut 
lehtikuuset ovat osa alkuperäistä suun-
nitelmaa. Vuosaarentien varrelle kaavail-
lun ruusupensasaidanteen sekä sembra- 
ja metsämäntyryhmien tilalla on nykyisin 
syreeniaidanne ja vapaasti kasvava män-
tyryhmä. Pohjoispihalla sijaitsevat pyykki- 
ja tomutustelineet sekä irralliset jäteastiat 
varsin laajassa aitauksessa. Eteläinen pi-
ha-alue on nurmetettu ja sille on istutet-
tu uusia pensaita. Nykyinen nurmen ym-
päröimä hiekkaleikkipaikka sijaitsee suun-
nitelmassa avoimeksi jätetyn kentän koh-
dalla. Leikkipaikka rakennuksen länsipää-
dyssä lienee yhä lähes suunnitellun kal-
tainen, keinutelineitä on huoltomaalattu ja 
keinuistuimet vaihdettu. Myös pihan va-
laisimet lienevät alkuperäiset ja osa oles-
kelupaikan pöllirakenteisista kalusteista 
on ainakin lähellä alkuperäistä. Näin ol-
len koko pihan yleisilme kokonaisuudes-
saan on lähellä alkuperäistä. As Oy Sääs-
tömastoon liittyvällä betonikannella sijait-
sevaan istutusaltaaseen ehdotettujen mo-
nilajisten puu-, pensas- ja perennaistutus-
ten toteutuneisuus on epävarmaa. Nykyi-
sin altaan kasvillisuus on lähes täysin nur-

mea muutamia yksittäisiä pensaita lukuun 
ottamatta. 
l Muutokset: Oleskelupaikalle on lisätty 
puinen parikeinu ja tiilinen pihagrilli uuden 
betonilaatta-alueen päälle. Uudet laatoi-
tukset ja rakenteet jäävät varsin pienialai-
siksi. Niiden ulkonäkö poikkeaa silti van-
hoista merkittävästi. Tulevaisuudessa tar-
peelliset korjaustyöt ja uudet rakenteet, 
kuten leikkivälineet tulisi sovittaa väreil-
tään vanhoihin rakenteisiin ja taustan met-
sämaastoon sopiviksi. Uusien pintamate-
riaalien sovittaminen vanhoihin on huo-
mattavasti hankalampaa ja näin ollen tu-
lisikin harkita koko pintamateriaalin uusi-
mista kerralla tilkkutäkkimäisen lopputu-
loksen välttämiseksi. 

3.3.2 Rivitalopihat

5 / ARASin arkkitehtien suunnitte-
lemat rivitalot / Asunto-osakeyhtiöt 
Säästöpari, Säästösaari, Säästöfasaa-
ni, Säästölokki ja Säästölampi

As Oy Säästöparin rivitalot muodosta-
vat rauhallisen, hiukan sulkeutuneen, saa-
rekemaisen kokonaisuuden. Asuntojen yk-
sityispihat on rajattu korkein läpinäkymät-
tömin lauta-aidoin ja ne ovat näin yksityi-
syydeltään asuinhuoneisiin verrattavia tilo-
ja. Taloyhtiön kiilamaisesti kapeneva yhteis-
piha on laaja, puustoinen ja käsittää mm. 
leikkipaikan, runsaasti vapaata nurmialu-
etta sekä asfalttipintaisen tenniskentän. 
Leikkipaikan välineistö muodostuu valta-
osin erityisesti 60- ja 70-luvuille tyypillisistä 
raskasmallisista puurakenteisista välineis-
tä. Kokonaisuutena sisäpiha muodostaa 
oman suljetun maailmansa rakennusten 
keskelle. Alue on luonteeltaan yksityinen 
ja helposti valvottavissa. Lasten kannalta 
suljettu sisäpiha on ihanteellinen, turvalli-
nen leikkipaikka. Paikan vetovoimaisuutta 
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vähentävät hiukan erilaiset puiset aidat, se-
kä kalusteiden ja välineiden värikirjavuus. 
Asuntojen pääsisäänkäynnit sijaitsevat ton-
tin reunojen puolilla kahta keskeisintä ete-
läisintä rakennusta lukuun ottamatta. Koilli-
sen puoleisten porrastuvien rakennusmas-
sojen etupihat muodostavat mielenkiintoi-
sen kokonaisuuden, jossa matalien ja puu-
maisiksi kasvavien peruspensaiden lisäk-
si on kasvillisuudessa pieniä asuntokoh-
taisia variaatioita. Etupihat ovat hoidettu-
ja ja kasvilajiston kuusamat, siperianher-
nepensaat, happomarjat, marjakuuset ja 
vuorenkilvet edustavat 1960-luvulle tyy-
pillistä kasvilajistoa. Yhteispihalle eteläs-
tä johtavat, yksityispihojen väleihin jäävät 
kapeat koristeomenapuiden reunustamat 
polut lisäävät tontin ulkoreunojen miellyt-
tävää puutarhamaisuuden tuntua. Hartia-
pankkivoimin rakennetun taloyhtiön istu-
tuksissa näkyy suunnitelmallisuus, joka mi-
tä todennäköisimmin pohjautuu ylipuutar-
huri Calr-Johan Gottbergin vuonna 1968 
laatimaan pihasuunnitelmaan. 
l Muutokset: Pihalle on istutettu parikym-
mentä uutta koivua vuonna 2008. Laatta-
alueita on laajennettu ja uusien laattojen 
väriero suhteessa vanhoihin on selväs-
ti nähtävissä.

As Oy Säästösaaren rivitalot sijoittu-
vat erittäin väljästi kalliovaltaisen keskeis-
pihan ympärille. Yhteispiha on rakenta-
misaikakaudelle tyypillinen; pääosin nur-
mipintainen alue, jolla täysikasvuiset yk-
sittäiset metsäpuut ja harvakseltaan sijait-
sevat pensasistutukset kasvavat vapaasti 
luonnonmukaisen kalliokasvillisuuden lo-
massa. Asuntoihin liittyvät lähipihat nou-
dattavat Keski-Vuosaaren rivitaloille tyy-
pillistä mallia: sisääntulojen edustat ovat 

luonteeltaan puolijulkisia rajaamattomia 
edustapihoja, joilla on toistuvat yhtenäiset 
istutukset. Varsinaiset asuntopihat puoles-
taan on rajattu korkein umpinaisin lauta-
aidoin huonemaisiksi yksityistiloiksi, joille 
ei ole näköyhteyttä pihakäytäviltä. Asun-
topihat ovat varsin pieniä ja sulkeutunei-
suudestaan johtuen niillä olevilla kalusteil-
la ja istutuksilla ei ole kovin näkyvää vai-
kutusta muun pihan ilmeeseen. Kokonai-
suudessaan piha-alue on hyvin hoidettu ja 
viestii asukkaiden arvostavasta suhteesta 
omaan ulkoympäristöönsä. 
l Muutokset: Pihoilla on tehty joitakin 
muutostöitä, jotka poikkeavat esimerkik-
si materiaalien suhteen rakentamisajan-
kohdalle luonteenomaisista ratkaisuista. 
Sisäänkäyntien edustaistutukset on uu-
sittu samoin niihin liittyvät laatta-alueet, 
jotka on toteutettu 60-luvulle vierailla val-
korouheisilla pesubetonilaatoilla. Osa pi-
hakalusteista ja leikkivälineistä on uusit-
tu. Joitakin yksityiskohtia lukuun ottamat-
ta piha-alue kuitenkin ilmentää hienosti 
oman aikakautensa periaatteita. 

Pieni As Oy Säästöfasaani sijoittuu He-
teniityntien ja pallokenttien väliseen maas-
toon hyvin huomaamattomasti. Matalaa 
rakennusta ympäröivä korkeampi metsä-
puusto ja pohjoisen puoleisten etupihojen 
peittävä kasvillisuus kätkevät rakennuk-
sen erityisesti kesäaikana lähes piiloon. 
Heteniityntien puoleisia edustapihoja ryt-
mittävät asuntojen oville johtavat kapeat 
betonilaattapolut. Pihojen ulkonäkö vaih-
telee asuntokohtaisesti täysin avoimesta 
osittain yksittäispuin ja pensain rajattuihin 
alueisiin. Pihavyöhykkeellä on nähtävissä 
viitteitä alueen rivitaloille tyypillisiin toistu-
viin istutussommitelmiin. Istutusten yhte-
näisyys on kuitenkin pahoin kärsinyt. Esi-
merkiksi suuria marjaomenapuita on pai-
koin jouduttu uusimaan hyvin pienillä uu-

silla taimilla. Suuriksi kasvaneet ruusu- ja 
marjaomenapensaat ovat paikoitellen kas-
vaneet epäselviksi tiheiköiksi ja toisin pai-
koin etupihat ovat vailla suurempaa kasvil-
lisuutta. Etupihoja leimaa kuluneisuus ja 
hoidon puute. Edustapihojen ja samalla 
koko taloyhtiöstä saadun yleisilmeen ko-
hentaminen olisi mahdollista toteuttaa hy-
vinkin vähäisin hoidollisin toimenpitein. 
Pallokentille päin suuntautuvat asuntopi-
hat on aidattu korkein lauta-aidoin. Niille 
muodostuu sisäänkäyntien kohdilla hetkit-
täisiä näkymiä takapihan kapealta laatta-
polulta. Taloyhtiön piha on erityisesti pal-
lokenttien puolelta luonteeltaan erittäin yk-
sityinen ja sitä lisää totin rajalle rakennet-
tu metalliverkkoaita. Etelän puoleinen kor-
kea puusto tekee eteläreunan yhteispiha-
alueesta melko varjoisan. Taloyhtiön py-
säköintipaikat sijoittuvat tontin länsireu-
naa rajaavaan autokatokseen.
l Muutokset: Taloyhtiön pihalla tapahtu-
nut suurin muutos on hoidon vähäisyy-
destä johtuva ränsistyminen ja siitä seu-
rannut selkeyden katoaminen. Pihan vä-
lineistö on vähäistä ja alkuperäiseen hen-
keen soveltuvaa. 

As Oy Säästölokki on kokonaisuudes-
saan verrattavissa edellä mainittuun pie-
nempään As Oy Säästöfasaaniin. Taloyh-
tiöitä yhdistää samankaltainen sijainti suh-
teessa itä-länsisuuntaiseen katuun. Molem-
pien etupihat sijaitsevat pohjoisen puolella 
ja asuntopihat eteläseinustalla varjostavan 
korkean puuston katveessa. As Oy Säästö-
lokin etupihat ovat luonteeltaan avoimem-
mat kuin Säästöfasaanin. Pihojen välillä on 
voimakkaita betonisin muurein tuettuja ta-
soeroja. Kokonaisuudessaan As Oy Säästö-
fasaanin ympäristö on runsaan ja osin vil-
liintyneen kasvillisuuden hallitsema.
l Muutokset: Suurin pihaympäristöä kos-
keva muutos eli todennäköisen alkupe-
räisen selkeyden katoaminen johtuu sa-
moista syistä kuin As Oy Säästöfasaanin. 
Kasvillisuuden villiintymisestä johtuen pi-
ha-alueiden perusasetelmia on jopa vai-
kea hahmottaa.
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As Oy Säästölammen neljä pitkää rivi-
taloa sijaitsevat As Oy Säästösaarta vas-
taavalla tavalla tontillaan hyvin väljästi 
keskeiseen yhteispiha-alueeseen tukeu-
tuen. Asuntojen sisäänkäynnit ovat talojen 
luoteissivustoilla yksityisten asuntopiho-
jen suuntautuessa kaakkoon. Tontin avoi-
muudesta ja väljyydestä, sekä rakennus-
ten mataluudesta johtuen piha-alueet ovat 
rakennusten kummallakin puolella verrat-
tain valoisia. Taloyhtiössä on säilynyt osa 
alkuperäisistä pihavarusteista sekä alku-
peräinen asfalttipintainen pallokenttä, jon-
ka vetovoimaisuutta tosin sitä ympäröivän 
panssariverkkoaidan karuus vähentää. Ta-
loyhtiön paikoitus sijaitsee hiukan 60-lu-
vun ulkosyöttöisestä ihanteesta poiketen 
rakennusten välissä pihan keskeisimmällä 
alueella. Pysäköintipaikan yhteydessä si-
jaitsee pieni poikittainen talousrakennus 
ja hieman uudempaa aikakautta edusta-
va maalaamaton jätekatos. 
l Muutokset: Asuntojen puolijulkiset etu-
pihat on muista saneeraustöistä johtuen 
hiljattain uusittu alkuperäistä yksinkertai-
semmin istutuksin. Toistuvat perusistu-
tukset, kuten marjaomenapuiden rivistö 
on aiheena säilytetty. Korjaustyöt on teh-
ty vähäeleisesti ja alkuperäiseen henkeen 
hyvin soveltuvasti.

6 / Revellin ja Castrénin suunnittele-
maan suurkortteliin kuuluvat rivitalot / 
Asunto-osakeyhtiö Säästökeula

As Oy Säästökeula sijoittuu Porslahden-
tien ja As Oy Säästömastoa reunustavan 
pohjois–eteläsuuntaisen kallioalueen vä-
liin. Useista pienistä kampamaisista ra-
kennusmassoista koostuva taloyhtiö veh-
maine puutarhamaisine pihoineen muo-
dostaa täydellisen vastakohdan selänteen 
länsireunan As Oy Säästömaston massii-
viselle betonikansipihalle. Säästökeulan 
pihojen perusratkaisut ovat alueen rivita-
loyhtiöistä monipuolisimmat ja ne perus-
tuvat Katri Luostarisen vuonna 1969 te-
kemään pihasuunnitelmaan. Taloyhtiössä 
autopaikat on ratkaistu sijoittamalla jokai-
sen sisäänkäyntipihan yhteyteen yksi ka-
tettu autopaikka. Paikkojen hajasijoittelun 
ja pienten sisäänkäyntien suojina toimi-
vien autokatosten myötä on voitu välttyä 
suurilta yhtenäisiltä pysäköintialueilta. Au-
ton sijainti helposti valvottavissa ja toisaal-
ta tietty mahdollisuus välttyä näkemästä 
lukuisia muita ajoneuvoja yhtä aikaa syn-
nyttää pienipiirteistä ja oman elämän hal-
lintaa korostavaa ympäristöä. Ajoneuvo-
jen näkyvyys on kasvukauden aikana kaik-
kein vähäisintä. Sisäänkäyntien edustojen 
yksityisluonteisia ratkaisuja on korostettu 
runsailla erilaisilla istutuksilla. Arkistosta 
on löytynyt muutamia Luostarisen laati-
mia etupihojen tyyppisuunnitelmia, joita 
on todennäköisesti ollut tarkoitus toistaa 
useammilla pihoilla. Suunnitelmissa on 
esitetty sekä avoimempia nurmipintaisia 
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pihoja että suljetumpia runsaan monila-
jisia muotopihoja. Esitettyjen kasvilajien 
kirjo on laaja ja sisältää ajankohdalle tyy-
pillisiä pikkupuita, pensaita, perennoja ja 
köynnöksiä. Luostarinen laati suunnitel-
mia myös yksityisemmille asuntopihoille 
(takapihoille). Asuntopihat on rajattu jul-
kisesta yhteispiha-alueesta korkein sei-
nämin ja pergoloin. Jokaiselle pihalle joh-
taa oma portti ja muutaman porrasaskel-
man korkuinen tasoero suhteessa yhteis-
pihaan. Luostarisen suunnitelmissa jokai-
sen yksityispihan ikkunaseinustalla oli is-
tutuskaukalo matalia koristepensaita var-
ten. Pihalle oli ehdotettu esimerkiksi joko 
yksinkertaista nurmipintaa ja laattapolkua 
tai kasvillisuudella ja betonilaatoilla jäsen-
neltyä geometristä muotopuutarhaa, jol-
lekin pihalle jopa kahluuallasta. Yksityis-
pihojen lopullisesta toteutuneisuudesta ei 
ole tietoa. Taloyhtiön yhteisillä piha-alueil-
la luontainen metsänreuna pyrittiin raken-
tamisen yhteydessä säilyttämään mahdol-
lisuuksien mukaan ehjänä. Olevaa kasvil-
lisuutta täydennettiin alueen pohjoispääs-
sä koivuistutuksilla ja rakennusten välisil-
lä alueilla pääosin vaahtera- ja myös osit-
tain tammi-istutuksilla. Jo aluetta koske-
vassa yleissuunnitelmavaiheessa esitettiin 

kasvilajisto, joka koostui metsäpuiden tai-
mista, luonnonmukaisista koristepensais-
ta, joistakin kukkivista pensaista ja useis-
ta eri köynnöslajeista. Käytetty kasvilajisto 
on aikakaudelle tyypillistä ja on yhä näh-
tävissä täysikasvuisina yksilöinä. 
l Muutokset: Istutettaviksi tarkoitettujen 
etupihojen leveyttä on jälkeenpäin käytet-
ty hyväksi sijoittamalla sisääntulon toisel-
le puolelle toinen lisäautopaikka. Nykyai-
kaisten ajoneuvojen aikaisempaa suurem-
pi koko on monin paikoin leventänyt autoil-
le alun perin tarkoitettua tilaa vielä entises-
tään. Suurin pihan yleisilmeeseen vaikut-
tava muutos uusien autopaikkojen lisäk-
si ovat edustapihojen istutusten muuttu-
minen asukkaidensa näköisiksi. Istutuksia 
leimaa monesti ajallinen kerroksellisuus. 
Perusrunkona saattavat yhä olla 60-luvul-
le tyypilliset pikkupuut ja pensaat, mutta 
muut kasvilajit, pintamateriaalit ja pihan 
perusjäsentely edustavat myöhempiä tyy-
lisuuntauksia. Esimerkiksi autokatosten al-
kuperäisten suunnitelmien mukaiset suora-
kaiteen muotoiset betonilaatat on monesti 
vaihdettu uusiin betonikiviin tai -laattoihin 
ja istutukset on saatettu korvata kokonaan 
muilla pintamateriaaleilla. Taloyhtiön piha-
valaistus on peräisin vuodelta 1975.
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As Oy Säästöluoto.
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4.1 Rakennuskannan 
arkkitehtoniset arvot
Keski-Vuosaaren rakennuksille on ollut 
tyypillistä vaaleita julkisivuja jäsentävät, 
aivan pinnassa olevat tummat ikkunanau-
hat sekä tummat paikalla puhtaaksivale-
tut sokkelit, joissa näkyvät pysty- tai vaa-
kalaudoitetun valumuotin jäljet. Julkisi-
vujen graafisen valkomusta, 1960-luvun 
arkkitehtuurille tyypillinen väritys on ko-
rostanut rakennusten ja luonnonympäris-
tön vastakohtaa. Yhtenäinen, niukka vä-
ri- ja materiaalivalikoima on lisännyt alu-
een yhtenäisyyttä, vaikka rakennustyyp-
pejä onkin useita. Valkoisessa värissä on 
voitu nähdä myös pyrkimystä funktiona-
lismin ihanteisiin, valoisuuteen ja tervey-
teen sekä rakennusten väljässä sijoitte-
lussa vehreyteen. Tummat sokkelit saa-
vat pitkät valkoiset massat tuntumaan 
aineettomilta ja leijuvilta. Säästömaston, 
Säästörastin ja Lokkisaarentien alun pe-
rin vaalean harmaat, ankaran yksiväriset 
pistetalot nousevat maamerkeiksi lamel-
limassojen yläpuolelle, mutta maisemaa 
kunnioittaen.

 Keski-Vuosaaressa on myös ainutlaa-
tuisia kokeellisia rakennustyyppejä. Sääs-
töluodon ja Lokkisaarentien sisäpihatalot 
ja lamellit pilareille nostettuine päätyineen 
ja läpikulkuineen avaavat kauniita näkymiä 
ja sitovat tilasiirtymiä toisiinsa. Keskus-
puiston molemmin puolin sijaitsevat vaih-
televat talomassat ja niiden väliset avarat 
tilat tekevät Keski-Vuosaaresta kaupunki-
kuvallisesti mielenkiintoisen. Ulappasaa-
rentiellä huomio kiinnittyy keltaparvekkei-
siin Säästöniemen terassitaloihin, jotka ra-
jaavat katutilaa yhdessä länsipuolen katu-

rajaan kiinni rakennetun korttelin kanssa. 
Kivisaarentien terävänurkkaiset laivatalot 
puolestaan muodostavat komean portin 
pohjoiselle ostoskeskukselle. 

Alkuperäinen mustavalkoinen väritys 
on tärkeä osa alueen arkkitehtuuria, jo-
ka valitettavan monessa rakennuksessa 
on peittynyt väärän värisen levytyksen tai 
muun verhouksen alle. Tuhoa julkisivu-
muutoksen yhteydessä on lisännyt muu-
tettujen ikkunoiden materiaalin tai värin 
muutos sekä ikkunoiden välisten tummi-
en panelointien vaihto alkuperäisen vä-
risistä poikkeaviksi profiilipelleiksi tai le-
vyiksi. Alkuperäiset julkisivut ovat kuiten-
kin säilyneet verhoilevien korjausten al-
la ja niiden palauttaminen tai korjaami-
nen myöhemmin alkuperäistä arkkiteh-
tuuria korjaavalla tavalla on mahdollista. 
Myös ikkunanauhojen alkuperäiseen ark-
kitehtuuriin sopimattomien profiilipeltien 
ja levytysten vaihto on tehtävä tulevien 
julkisivukorjauksen yhteydessä. Alueella 
on onneksi myös hyvin hoidettuja ja säi-
lyneitä rakennuksia ja rakennusosia, joi-
den säilyttäminen jatkossa on ensiarvoi-
sen tärkeää. 

Muista 1960-luvun lähiöistä poiketen 
Keski-vuosaaressa on runsaasti alueen 
reunoilla sijaitsevia puutarhamaisia rivi-
taloalueita luomassa vaihtelua massoitte-
luun. Rivitaloissa yksinkertaisen linjakkai-
den rakennusten arkkitehtuuri perustuu 
toistoon; kaikki asunnot sekä niihin liitty-
vät pihat ovat alun perin samanlaisia. Yk-
sityisen, puolijulkisen ja julkisen tilavyö-
hykkeen vaihtelu on rivitaloalueille tyypil-
listä. Rivitaloyhtiöt ovat ilahduttavan hy-
vin alkuperäisinä säilyneitä.

Osa 4 
Nykytilanteen analyysi
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Mustavalkoisen väriskaalan ohessa 
muutamassa Keski-Vuosaaren taloyhti-
össä on alun perin käytetty korostusvä-
rejä. Säästöniemen terassitalojen parve-
kekaiteet länsisivujen terasseissa ovat kel-
taiset ja itäsivujen sisäänkäyntikatosten 
vinolaudoitetut seinät punaiset. Säästö-
purjeen lamellitalojen parvekkeiden väli-
seinät ovat keltaisia, vaalean punaisia ja 
vaalean sinisiä, pistetaloissa parvekkeiden 
päätyritilöissä ja väliseinissä on käytetty 
tummia perusvärejä julkisivun korostee-
na. Säästökannaksen lamellien parvekkei-
den taustaseinät ovat De Stijl-arkkitehtuu-
ria muistuttaen sinisiä, punaisia, keltaisia 
ja vihreitä. Lokkisaarentien läpikuljettavi-
en lamellien ja sisäpihatalojen sokkeleissa 
oli alun perin käytetty ”pompeijinpunais-
ta ja -keltaista” korostamaan rakennus-
ten italialaista henkeä. Alkuperäiset värit 
ovat taloyhtiöissä osittain säilyneet, mut-
ta joissakin taloyhtiöissä rakennuksiin on 
myöhemmin tehty erilaisia värisuunnitel-
mia, jotka ovat hallitsemattomasti lisän-
neet värien kirjoa tai muuttaneet värejä. 
Alkuperäinen hillitty väriskaala sekä muu-
tamassa korostevärissä pitäytyminen on 
jatkossa tärkeää alkuperäisten värien pa-
lauttamisen lisäksi. As Oy Lokkisaarentien sisäpihatalo.

As Oy Säästöniemen terassiparvekkeet.

As Oy Säästökannaksen värikkäät parvekkeiden taus-

taseinät.
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Säilyneisyyskartta, julkisivut

Julkisivut säilyneet vähäisin poikkeuksin

Julkisivut säilyneet pitkillä sivuilla, päädyt verhoiltu

Julkisivut kokonaan verhoiltu

Pitkät sivut verhoiltu, päädyt säilyneet
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4.1.1 Betonirakenteet

Tavallisin talotyyppi Keski-Vuosaressa on 
3–4-kerroksinen lamellitalo, jonka julkisi-
vut ovat virtaviivaiset betonipintaisine nau-
haelementteineen ja paikalla tehtyine nau-
haikkunoineen. Lisäksi alueella esiintyy eri-
tyyppisiä pistetaloja, joiden kaikki julkisi-
vut useimmiten ovat sandwich-elementte-
jä. Elementtien pinta on asuinkerroksissa 
yleensä ollut valkoiseksi maalattu tai rapat-
tu ja usein harjattu. Tyypillisissä, hieman 
sisäänvedetyissä betonisokkeleissa on voi-
makas vaaka- tai pystylaudoituskuvio ja ne 
ovat olleet tummiksi maalatut. 

Yleisin runkotyyppi 1960–70-luvun ra-
kennuksissa oli osaelementtirakenteinen 
kirjahyllyrunko, jonka kantavana raken-
teena ovat runkoon nähden poikittaiset, 
paikalla valetut seinät ja kantavat umpi-
päädyt. Muilla ulkoseinillä ei ole kanta-
vaa tehtävää. Pistetaloissa kantavien sei-
nien suhteellinen osuus on suurempi kuin 
lamellitaloissa. Julkisivut toteutettiin ko-
konaan tai osittain elementtirakenteisi-
na. Puutteellisen nosturitekniikan vuoksi 
1960-luvun alkupuolen rakennuksien pää-
tyseinissä ei käytetty sandwich-element-
tejä, vaan ne verhoiltiin siporexilla tai ka-
hi-tiilellä. Tätä rakennustyyppiä edusta-
vat Keski-Vuosaaressa Asunto-osakeyhti-
öiden Säästöpurje, Helsingin Neitsytsaa-
rentie, Ulappasaarentie 10 sekä Helsingin 
Ulappasaarentie 4 lamellitalot. As Oy Hel-
singin Neitsytsaarentien lamellien päädyt 
on muurattu kahi-tiilestä, kaikissa muis-
sa yhtiöissä ne on päällystetty siporexilla. 

Siporex-pintaiset päädyt on kaikissa yhti-
öissä joko lämpörapattu tai lisälämmön-
eristetty ja levytetty. Pitkien sivujen ele-
menttinauhojen betonipinnat ovat säily-
neet Asunto-osakeyhtiöissä Säästöpur-
je, Ulappasaarentie 10 ja Helsingin Ulap-
pasaarentie 4. Helsingin Neitsytsaaren-
tien pitkät sivut on lämpörapattu, Pieni 
Villasaarentie 2:ssa on levytetty kylmien 
autotallien alun perin vaakalautakuvioi-
dut betonipäädyt. Rivitaloyhtiöistä aino-
astaan As Oy Säästösaaren sisäänkäyn-
tisivut ovat betonielementtinauhoja ja ne 
ovat säilyneet muutoksitta.

1960-luvun jälkipuoliskolla parantu-
neen nosturikapasiteetin ansiosta sand-
wich-elementtejä pystyttiin käyttämään 
myös kantavissa päätyseinissä ja samaan 
aikaan tuotantoteknisesti edulliset ruutu-
elementit yleistyivät. Keski-Vuosaaressa 
tätä tyyppiä edustavat Asunto-osakeyh-
tiöt Kivisaarentie, Säästöluoto, Vuosaa-
ren Ulappa 8, Säästöniemi, Säästömasto, 
Säästöpoiju ja Säästörasti. Lokkisaarentien 
pistetalojen ulkoseinät ovat osittain sand-
wich- ja osittain siporex-elementtejä. 

Vuosaaren Ulappa 8:n, Säästöniemen 
terassitalojen, Kivisaarentien laivatalo-
jen, Säästöluodon 3-kerroksisten lamel-
lien ja sisäpihatalojen sekä Lokkisaaren-
tien 4-kerroksisten lamellien ja sisäpihata-
lojen kaikki betonijulkisivut ovat säilyneet. 
Kivisaarentien pistetalojen betonirakentei-
set parvekekaiteet on uusittu vanhan mal-
lin mukaisina ja lamellitalojen päädyt on 
lämpörapattu. Säästöpoijun, Säästömas-

As Oy Säästöluodon säilyneet betonijulkisivut.
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ton, Säästörastin ja Lokkisaarentien pis-
tetalojen kaikki julkisivut on lisälämmön-
eristetty ja päällystetty kivirouhepintaisil-
la polymeeribetonilevyillä, samoin Säästö-
luodon 4-kerroksisten ja Lokkisaarentien 
3-kerroksisten lamellien päädyt. Yleensä 
kokonaan levytetyissä kohteissa ikkunat 
on joko uusittu tai ikkunoihin on asen-
nettu etuikkunat, jolloin ikkunoiden suh-
de julkisivupintaan on säilynyt täysin tai 
lähes ennallaan. Sen sijaan Lokkisaaren-
tiellä yhden pitkän 3-kerroksisen lamelli-
talon kaikki julkisivut lisälämmöneristetty 
ja levytetty, mutta vanhat ikkunat on säi-
lytetty ennallaan ja ovat siksi jääneet ikä-
vän näköisesti kuoppiin.

Betonirakenteita esiintyy myös pää-
osin siporex-rakenteisissa rakennuksis-
sa. Asunto-osakeyhtiö Säästökannaksen 
parvekekaiteet ovat maalattuja betoniele-
menttejä ja lamellien päädyt alun perin be-
tonipintaisia sandwich-elementtejä, jotka 
1995 on päällystetty tiililaattapintaisilla Ra-
ti-elementeillä. Säästökarin nelikerroksis-
ten lamellien sisäänvedettyjen parvekkei-
den kaiteet ovat alun perin olleet paikalla-
valettua teräsbetonia; kaiteet on purettu 
1999 ja muutettu levyrakenteisiksi. Asun-
to-osakeyhtiöissä Babord ja Sydremma-
ren sokkelit, pistetalojen pulpettikattojen 
korkeat otsapinnat ja parvekkeiden etu-
kaiteet ovat maalattua betonia. Babordin 
pistetalojen parvekkeet on uusittu vanhan 
mallin mukaisina. Kaksikerroksisissa rivita-
loissa parvekekaiteet ovat betonia.

4.1.2 Siporex-rakenteet

Siporexia eli höyrykarkaistua kevytbetonia 
on ollut Suomessa markkinoilla 1930-lu-
vulta asti. Aluksi siitä valmistettiin ulkosei-
nien lämmöneristykseen käytettyjä muu-
rauskappaleita ja palkkielementtejä. Vuon-
na 1956 markkinoille tulivat kerroksen kor-
kuiset väliseinäelementit ja 1960-luvun 
alussa nauhamaiset ulkoseinien lämmön-
eristykseen käytetyt pienelementit. Ele-
mentit olivat 200–300mm paksuja, puolen 
metrin korkuisia ja 2800 mm pitkiä. Lank-
kuelementeistä tehtiin myös ulkoseiniä 
kirjahyllyrungon pitkille sivuille yhdistä-
mällä lankkuelementtejä kuten muuraus-
kappaleita. Varsinaisten siporex-element-
tien valmistus aloitettiin Suomessa 1964. 
Nauha- ja ruutuelementit koottiin pulttaa-
malla tai liimaamalla yhteen raudoitettu-
ja pienelementtejä. Nauhaelementit kan-
natettiin kerroksittain rungosta, ruutuele-
mentit olivat usein itsekantavia. Tätä tyyp-
piä Keski-Vuosaaressa edustavat rivitalo-
yhtiöt Säästöfasaani, Säästölokki ja Sääs-
tölampi, joissa sisäänkäyntisivut on teh-
ty siporex-elenteistä. Säästöparin rivitalo-
jen kaikki seinät ovat siporex-elementtejä. 
Asunto-osakeyhtiöissä Pieni Villasaarentie 
1 ja 2 sekä Säästökari pitkät sivut on tehty 
siporex-nauhaelementeistä ja Asunto-osa-
keyhtiössä Säästökannas pitkät sivut ovat 
siporex-ruutuelementtejä. Asunto-osake-
yhtiöissä Babord ja Sydremmaren pisteta-
lojen eteläseinät on tehty siporex-elemen-
teistä, muilla sivuilla kerroksen korkuiset 
200 mm paksut siporex-lankut on kiin-
nitetty betonirunkoon. Korkeat betoniot-
sat on jätetty päällystämättä. Babordin la-
mellitaloissa pitkät sivut ovat siporex-ele-

menttejä ja päädyissä pystysuuntaiset si-
porex-lankut on kiinnitetty kantavaan be-
toniseinään. Lokkisaarentien pistetalojen 
ulkoseinät ovat osittain sandwich- ja osit-
tain siporex-elementtejä. Kaikki Lokkisaa-
rentien pistetalojen ulkoseinät on lisäläm-
möneristetty ja levytetty.

As Oy Merikorttitie 14, 1970-luvun alun pesubeto-

nijulkisivua.

As Oy Pieni villasaarentie 1:n alkuperäiset siporex-jul-

kisivut.

1960–70-lukujen vaihteessa julkistettiin 
suomalainen BES-järjestelmä (BES = Be-
tonielementtistandardi). BES-täyselement-
titalon välipohjat ovat yleensä esijännitet-
tyjä ontelolaattoja, jotka mahdollistavat 
suuret jännevälit. Tämän vuoksi kantavia 
väliseiniä tarvittiin vain huoneistojen välil-
le. Tuotantoteknisesti edullinen kerrostalo 
koostui samanlaisista ruutuelementeistä 
parveketornien sijaitessa rungon ulkopuo-
lella. Yksitoikkoisia ruutuelementtijulkisi-
vuja yritettiin elävöittää vaaka- ja pystys-
aumoja muodostavilla materiaali- tai vä-
rivaihteluilla. Tätä tyyppiä Keski-Vuosaa-
ressa edustavat Asunto-osakeyhtiöt Me-
rikorttitie 10 ja Merikorttitie 14. Molem-
missa yhtiöissä sokkelikerros ja porrastor-
nit ovat maalattua betonia, asuinkerros-
ten julkisivupinnat ovat pesubetonia. Me-
rikorttitie 10:n ikkunoiden yläpuolella on 
maalattu vaakaprofiloitu betonialue, Me-
rikorttitie 14:n ikkunoiden alapuolella pit-
killä sivuilla ja ikkunoiden välissä päädyis-
sä on tummempi pesubetonikaistale. Mo-
lemmissa julkisivut ovat säilyneet muutok-
sitta Merikorttitie 14:n julkisivupinnassa 
olevien ikkunoiden eteen asennettuja si-
nisiä etuikkunoita lukuun ottamatta.

Asunto-osakeyhtiöissä Pieni Villasaa-
rentie 1 ja 2, Säästökari, Ulappasaarentie 
10 ja Helsingin Ulappasaarentie 4 lamelli-
talojen päädyissä on lämmöneristeenä ol-
lut kantaviin betoniseiniin kiinnitetty sipo-
rex, samoin Säästöpurjeen pistetaloissa. 
Kaikissa yhtiöissä päädyt on lisälämmön-
eristetty. Säästöpurjeen pistetalojen ja Pie-
ni Villasaarentie 1:n lamellitalojen päädyis-
sä on mineraalivillan päälle tehty kolmi-
kerrosrappaus, Helsingin Ulappasaaren-
tie 4:n lamellitalon päädyt on päällystet-
ty EPS-levyillä ja ohutrapattu. Asunto-osa-
keyhtiöissä Pieni Villasaarentie 2 ja Sääs-
tökari julkisivut on lisälämmöneristetty ja 
verhoiltu kivirouhepintaisin polymeeribe-
tonilevyin, samoin Ulappasaarentie 10:n 
päädyt. Yhden Säästökarin lamellin pää-
dyt ja Bostads Ab Sydremmarenin piste-
talojen kaikki siporex-pinnat on päällystet-
ty kivirouhepintaisin IcoMak-peltielemen-
tein. Elementeissä on eristeenä 90 mm 
mineraalivilla ja ne on tuuletettu pystyka-
navin. Fastighets Ab Babordin kaikki sipo-
rex-pinnat on lisälämmöneristetty ja pääl-
lystetty betonipintaisin Rati-elementein.
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Rivitaloyhtiöissä Säästöparin, Säästö-
lokin ja Säästöfasaanin sekä Säästökan-
naksen lamellitalojen ohutrapatut, valkoi-
set siporex-julkisivut ovat säilyneet. Sääs-
tölammen rivitalojen sisäänkäyntisivuilla 
siporex-elementit on verhoiltu kivirouhe-
pintaisilla levyillä.

4.1.3 Kahi-tiilirakenteet

Kaikissa Keski-Vuosaaren 1960-luvul-
la rakennetuissa kaksikerroksisissa rivita-
loissa on kahi-tiilipintaiset päädyt. Sääs-
tösaaressa kantavana rakenteena pääty-
seinissä on 160 mm:n tiili, muissa yhtiöis-
sä teräsbetoni. Asunto-osakeyhtiö Sääs-
tökeulan rivitalot ovat kokonaan kahi-tii-
lirakenteiset kellarin betoniseiniä lukuun 
ottamatta.

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Neitsyt-
saarentien lamellitalojen päädyt on ver-
hoiltu ½-kiven kahi-tiilimuurauksella. 
Asunto-osakeyhtiö Merikorttitie 12:n jul-
kisivut ovat puhtaaksimuurattua, vaalean-
ruskeaa kahi-tiiltä, parvekekaiteet ja osa 
julkisivupinnasta ovat vaakalaudoitusku-
vioin korostettua betonia.

Helsingin Neitsytsaarentien lamellien 
päädyt on slammattu valkeiksi, muissa 
ei ole tehty muutoksia. 

4.1.4 Lisälämmöneristetyt ja levytetyt 
rakenteet

As Oy Säästöpari.

As Oy Säästöfasaani.

As Oy Pienen Villasaarentie 2.

As Oy Säästöpoiju.

Keski-Vuosaaren 1960-luvun taloyh-
tiöiden alun perin betonipintaisista julki-
sivuista osia tai koko julkisivut on lisäläm-
möneristetty ja levytetty kivirouhepintai-
sin polymeeribetoni- ( Steni-levy ) tai kui-
tusementtilevyin ( CemStone-levy ) seitse-
mässä eri yhtiössä. Parvekekaiteissa ja ik-
kunoiden välisissä osissa on usein käytet-
ty vastaavia levyjä sileäpintaisina. Asun-
to-osakeyhtiöissä Säästörasti, Pieni Villa-
saarentie 2, Säästömasto ja Säästöpoiju 
kaikki julkisivut on lisälämmöneristetty ja 
levytetty. Säästökarin yhden rakennuksen 
päädyissä on käytetty IcoMak-elementte-
jä, kaikki muut sivut on lisälämmöneristet-
ty ja levytetty. Lisäksi Asunto-osakeyhti-
öissä Säästöluoto ja Lokkisaarentie on le-
vytetty lamellitalojen betonipäätyjä, Lokki-
saarentiehen kuuluvissa pistetaloissa kaik-
ki sivut ja yhden pitkän kolmikerroksisen 
lamellin kaikki sivut. Ulappasaarentie 10:n 
lamellin ja Säästölammen kaksikerroksis-
ten rivitalojen sisäänkäyntisivujen siporex-
pinnat on levytetty. 
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Levytykset ja lisälämmöneristykset on 
pääosin tehty 1990-luvun jälkipuoliskolla. 
Lisälämmöneristyksenä on 50–70 mm mi-
neraalivillaa sekä lisäksi ilmarako, jolloin le-
vytettyjen ulkoseinien paksuus kasvaa 80–
90 mm, mikä vaikuttaa olennaisesti raken-
nusten ulkonäköön. Levyjen leveyden ol-
lessa yleensä vain 1200 mm on pystysau-
mojen lukumäärä levytetyissä julkisivuissa 
kasvanut alkuperäiseen elementtijakoon 
nähden ja vaakasaumoissa puolestaan on 
jouduttu käyttämään muovipinnoitetusta 
pellistä tehtyä tippalistaa. Levyjen värisä-
vyt ovat useimmiten rakennuslupahake-
muksissa mainituista, alkuperäisen väri-
tyksen säilyttävistä värisävyistä poikkea-
via ja levyt keskenään erisävyisiä. Asunto-
osakeyhtiöissä Säästörasti ja Säästömas-
to julkisivuissa käytetyt vaaleat, sileäpin-
taiset levyt sekä ruskehtavat rouhepintai-
set levyt muuttavat alkuperäisen, yksinker-
taisen betoniarkkitehtuurin ilmeen oudon 
kaksiväriseksi. Joissakin yhtiöissä puuran-
koihin kiinnitettyjen levyjen kiinnityskoh-
dat ovat tulleet näkyviin. Rouhepinta ke-
rää lisäksi likaa ja levyt nuhraantuvat no-
peasti. Liian alas sokkeliin kiinnitetyt levyt 
ovat lisäksi alttiita murtumiselle.

Tavoitteena taloyhtiöillä on yleensä ol-
lut rakennusten energiatalouden paranta-
minen ja tuntuvat säästöt lämmityskuluis-
sa. Lisälämmöneristys ja levytys on kui-
tenkin kallista ja toimenpiteiden takaisin-
maksuajat nykyisillä energianhinnoilla lii-
an pitkät, jotta julkisivukorjaus maksaisi it-
sensä takaisin järkevällä ajanjaksolla. Lisä-
lämmöneristys parantaa toisaalta vanhan 
seinän olosuhteita. Eristys estää raudoit-
teiden ruostumista laskemalla rakenteen 
kosteutta ja pysäyttää pakkasvaurioita es-
tämällä betonin lämpötilan laskun.

Mikäli julkisivu on vaurioitunut ja muu-
tenkin korjauksen tarpeessa, on lisälämmön-
eristäminen perusteltua samassa yhteydes-
sä. 1990-luvulla Keski-Vuosaaren rakennuk-
sia koskevien harvojen kuntotutkimusten ja 
teknisten tarkastusten mukaan betoni- tai 

siporex-julkisivut eivät ole olleet niin huo-
nokuntoiset, että peittävät korjaukset olisi-
vat olleet välttämättömiä. Julkisivujen, ik-
kunoiden ja ulko-ovien parantamisen lisäksi 
energiaremontissa tarvittaisiinkin ilmavuoto-
jen tilkitsemistä, ilmanvaihdon kohentamis-
ta ja lämmön talteenottoa sekä vaikuttamis-
ta asukkaiden asumistottumuksiin.

4.1.5 Lisälämmöneristetyt ja rapatut 
rakenteet

Asunto-osakeyhtiöiden Säästöpurje, Ki-
visaarentie ja Ulappasaarentie 4 lamel-
lien päädyt sekä Helsingin Neitsytsaa-
rentien lamellien pitkät sivut on lisäläm-
möneristetty 60–70 mm:n EPS-polysty-
reenilevyillä ja ohutrapattu lasikuituver-
kon päälle. Asunto-osakeyhtiöiden Sääs-
töpurje piste- ja lamellitalojen sekä Pieni 
Villasaarentie 1 lamellien päädyt on lisä-
lämmöneristetty 70–80 mm:n mineraa-
livillalla ja kolmikerrosrapattu 25–30mm 
paksuisella rappausverkon päälle ruisku-
tetulla rappauksella.

Eristerappauksen tarkoituksena on ol-
lut rakenteen U-arvon parantamisen lisäk-

si julkisivujen vanhojen pintojen suojaa-
minen pakkasrapautumiselta ja terästen 
ruostumiselta. Yhtenäisen ja sileän pinnan 
vuoksi eristerappaus sopii varsinkin umpi-
päätyihin levy- tai kasettiverhouksia huo-
mattavasti paremmin, mutta nurkkien ja 
eristämättömään sokkelin liittymisen yk-
sityiskohdat vaativat huolellista suunnit-
telua. Eristerapatuissa julkisivuissa seinän 
paksuus kasvaa vähemmän kuin levyver-
houksia käytettäessä. Ikkunallisissa julki-
sivuissa vanhojen ikkunoiden sijainti julki-
sivupintaan nähden sekä ikkunoiden liitty-
mädetaljit aiheuttavat kuitenkin ongelmia. 
Säästöpurjeen pistetalojen ikkunallisissa 
päädyissä ikkunoita on julkisivukorjauksen 
yhteydessä osittain vaihdettu puualumiini-
ikkunoiksi ja Helsingin Neitsytsaaren jul-
kisivupinnoissa olevien ikkunoiden eteen 
on asennettu alumiiniset etuikkunat. Eris-
terapattu pinta on myös arka kolhuille ja 
edellyttää huolellista suunnittelua varsin-
kin räystäiden ja ikkunoiden vesipeltien 
liittymissä, jotta vesi ei pääse rappauk-
sen alle ja jäätyessään ja laajentuessaan 
irrota rappausta alustastaan. 

As Oy Säästömasto.

 As Oy Kivisaarentie lamellien päädyt on ohutrapattu.

Ohutrappaukseen tullutta vauriota on mahdotonta 

korjata huomaamattomasti.

As Oy Säästöpurjeen pistetalojen päädyt on kolmiker-

rosrapattu. Kuvassa liittymä lisälämmöneristämättö-

mään sokkeliin.
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4.1.6 Muut verhoukset

Bostads Ab Sydremmaren. Uusien IcoMak-peltielementtien koko, väri ja struktuuri muuttaa alkuperäisen arkki-

tehtuurin täysin.
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Bostads Ab Sydremmarenin kaikkien jul-
kisivujen siporex-pinnat ja Asunto-osake-
yhtiö Säästökarin yhden lamellin päätyjen 
siporex-pinnat on päällystetty kivirouhe-
pintaisin IcoMak-peltielementein. Elemen-
teissä on eristeenä 90 mm mineraalivillaa 
ja elementit on tuuletettu pystykanavin. 
Säästökarin umpipäädyissä elementit on 
asennettu ilman häiritseviä vaakalistoja, 
joita on käytetty yhtiön muiden lamelli-
en Steni-levytetyissä päädyissä. Ulkonä-
kö poikkeaa kuitenkin selvästi näkyvien 
kasettijakojen vuoksi alkuperäisestä, sile-
äksi rapatusta pinnasta. Bostads Ab Syd-
remmarenin julkisivuihin vaalean ruskeat 
metallikasetit sopivat vielä huonommin. 
Itä-, länsi- ja pohjoissivujen alkuperäisten 
valkoisiksi rapattujen siporex-elementti-
en pystyjakoa on yritetty jäljitellä, mutta 
pystysuuntaisten peltielementtien väliin 
on jouduttu asentamaan vaakasuuntai-
set kapeat peltielementit ja tulos on epä-
onnistunut. Vielä pahempi on eteläsivun 
tilanne; alkuperäiset, sileät ja valkoisiksi 
rapatut siporex-elementit on kuorrutettu 
vaalean ruskeilla, vaakasuuntaisilla pelti-
elementeillä, joita ei ole saatu sovitetuksi 
tasajaoin kerroskorkeuteen. Elementtien 
korkeus vaihtelee ja ikkunoiden kohdilla 
niistä on jouduttu leikkaamaan nurkkia. Li-
säksi elementit ovat riittämättömän tuule-
tuksen vuoksi vääntyneet ja pullistuneet ja 
pinta epätasaisesti nuhraantunut. Ikkunoi-
ta ei ole siirretty tai vaihdettu ja alkuperäi-
set ikkunat ovat jääneet kuoppiin.

Toisen Hilding Ekelundin suunnittele-
man taloyhtiön Fastighets Ab Babordin 
julkisivut puolestaan on lisälämmöneris-
tetty ja päällystetty valkoisin betonipin-
taisin Rati-elementein. Partek Betonilan 
tuotenimellä Rati valmistamat elementit 
ovat ohutkuorielementtejä, joiden valmis-
tus lopetettiin kysynnän hiipuessa vuonna 
1997. Ohutkuorielementtien koko oli noin 
neliömetri ja paksuus 20–30 mm. Kuori-
elementin ja alustan väliin jätettiin vähin-
tään 20 mm:n ilmarako.

Babordin lisälämmöneristeen paksuus 
on 90 mm ja uuden rakenteen kokonais-
paksuus 130 mm, joten säilytetyt vanhat 
ikkunat ovat vieläkin pahemmin kuopis-
sa kuin Sydremmarenissa. Rati-element-
tien pienen koon vuoksi rakennusten ilme 
on muuttunut täysin. Elementtien korke-
utta ei ole tässäkään yhtiössä saatu so-
vitetuksi kerroskorkeuteen, vaan niiden 
korkeus vaihtelee samoin kuin leveys. Li-
säksi ikkunoiden kohdilta on pistetalois-
sa leikattu elementtien nurkkia sekä ylä- 

että alareunoista. Lamellitaloissa puoles-
taan pystysaumojen sijainti vaihtelee le-
vottomasti. Elementtien välisiä saumo-
ja on kitattu huolimattomasti eikä asen-
nuskaan ole onnistunut, vaan pinnat si-
jaitsevat eri tasoissa. Lamellitaloissa par-
vekkeet ja sisäänkäyntikatokset ovat säi-
lyneet alkuperäisinä ja pelastavat osan si-
säänkäyntisivuista. Pistetaloissa parvek-
keet on uusittu vanhan mallin mukaisina 
ja lasitettu sekä katettu ylimmän kerrok-
sen parvekkeet.

Asunto-osakeyhtiö Säästökannaksen 
lamellien umpipäädyt on lisälämmöneris-
tetty 50 mm:n kovavillalla ja päällystetty tii-
lilaattapintaisilla Rati-elementeillä. Tiililaat-
tapintaisia elementtejä käytettäessä ele-
menttien pieni koko ei näy, koska elemen-
tit on jälkisaumattu tiililimityksen mukaan. 
Alkuperäisten betonisandwich-päätyjen il-
me on kuitenkin täysin muuttunut.

Rivitaloyhtiöissä Säästöpari, Sääs-
tösaari; Säästölokki; Säästöfasaani ja 
Säästölampi julkisivujen räystäiden ja ik-
kunoiden välisten vaakapaneelien päälle 
on asennettu valkoinen muovipinnoitet-
tu profiilipelti.

Fastighets Ab Babord. Ohutkuorielementtien asennus on epäonnistunut.
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4.2. Ikkunat ja ovet

4.2.1 Puuikkunat ja -ikkunaovet

Asunto-osakeyhtiöissä Pieni Villasaaren-
tie 1 ja 2, Lokkisaarentie, Sydremmaren 
ja Babord kaikki puuikkunat ja -ikkuna-
ovet ovat säilyneet. Pienen Villasaarentie 
2:ssa ikkunoiden alalasituslistat on uusit-
tu alumiinilistoiksi. 

Osittain alkuperäisinä säilyneet puu-
ikkunat ja -ikkunaovet ovat neljässä ker-
rostaloyhtiössä. Säästöniemen Ulappa-
saarentien varrella sijaitsevien terassita-
lojen itäsivujen kahden ylimmän kerrok-
sen ikkunat ja Merikorttitie 12:ssa länsisi-
vun joitakin ylimmän kerroksen ikkunoita 
on vaihdettu puu-alumiini-ikkunoiksi alku-
peräisten ikkunoiden mukainen väri ja ik-
kunajaot säilyttäen. Asunto-osakeyhtiös-
sä Säästöluoto eteläosan 3-kerroksisten 
lamellien itäsivujen ja pohjoisosan 4-ker-
roksisten lamellien itä- ja länsisivujen jul-
kisivupinnassa olevat ikkunat on vaihdettu 
puualumiini-ikkunoiksi ja ikkunoiden vä-
liset puupaneloinnit korvattu Pural-pin-
noitetulla profiilipellillä. Säästöpurjeen la-
mellitalojen länsi- eli sisäänkäyntisivujen 
asuinhuoneiden puuikkunat on vaihdettu 
puualumiini-ikkunoiksi ja ikkunanauhojen 
puupaneloinnit Pural-pinnoitetuksi profiili-
pelliksi. Säästöpurjeen pistetaloissa Purje-
tie 2–6:ssa päätyjen ikkunat on vaihdettu 
puualumiini-ikkunoiksi ja ikkunanauhojen 
puupaneloinnit Pural-pinnoitetuksi profii-
lipelliksi sekä uusittu joitakin kellarin ikku-
noita. Lamellitaloissa väri on säilynyt al-
kuperäisen mukaisena tumman harmaa-
na, mutta pistetaloissa pellitysten ja kel-
larin alumiini-ikkunoiden väritys on osit-
tain epäonnistunut.

As Oy Säästöluodon sisäpihatalojen alkuperäisiä 

puuikkunoita.

As Oy Säästöpurjeen uusia puualumiini-ikkunoita ja 

profiilipellitys. Molemmissa väri on väärä.

As Oy Säästökannaksen uudet puualumiini-ikkunat. 

Ikkunoiden ulkopinnan suhde julkisivupintaan on oi-

kea, mutta ikkunajako on muuttunut.
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Etuikkunoita on asennettu Asunto-
osakeyhtiöiden Säästörasti, Merikortti-
tie 14, Helsingin Neitsytsaarentie, Ulap-
pasaarentie 10 ja Säästömasto julkisivu-
pinnassa olevien ikkunoiden eteen. Par-
vekkeiden taustaseinien ja kellarikerrosten 
puu-ikkunat ja -ikkunaovet ovat säilyneet. 
Säästörastin ja Säästömaston etuikkunat 
ovat alkuperäisten ikkunoiden väriset eli 
tummanruskeat. Merikorttitien etuikkunat 
ovat kirkkaan siniset, Helsingin Neitsyt-
saarentiellä ruskeat luonnonvärisiksi ano-
disoiduin alumiinilistoin ja Ulappasaaren-
tie 10:ssä valkoiset. Varsinkin Ulappasaa-
rentie 10:n lamellin ilme on täysin muut-
tunut. Alkuperäisten tumman harmaiden 
ikkunoiden eteen asennetut valkoiset etu-
ikkunat ja ikkunanauhojen tummien puu-
panelointien eteen asennetut vaaleat si-
leät levytykset ovat hävittäneet julkisivu-
jen voimakkaan nauhamaisen ilmeen ko-
konaan.

Kaikki alkuperäiset asuinhuoneiden 
puuikkunat ja -ikkunaovet on vaihdettu 
puualumiini-ikkunoiksi ja -oviksi Asun-
to-osakeyhtiöissä Merikorttitie 10, Kivi-
saarentie, Säästökari ja Vuosaaren Ulappa 
8. Helsingin Ulappasaarentie 8:n ikkunat 
on vaihdettu puualumiini-ikkunoiksi ja -ik-
kunaoviksi 1995 muutettaessa toimistora-
kennus asuinrakennukseksi. Asunto-osa-
keyhtiöissä Säästökannas ja Säästöpoiju 
asuinhuoneiden julkisivupinnassa sijait-
sevat puuikkunat on vaihdettu puualumii-
ni-ikkunoiksi, parvekkeiden taustaseinien 
puuikkunat ja -ikkunaovet ovat säilyneet. 
Kivisaarentien laivatalojen ja lamellien si-
säänkäyntisivujen sekä Helsingin Ulap-
pasaarentie 8:n uudet ikkunat ovat sini-
harmaat. Sävy on Kivisaarentiellä liian si-
ninen ja koko 1999–2001 suoritetun jul-
kisivukorjauksen väri- sekä materiaaliva-
linnat alkuperäiselle arkkitehtuurille vie-
raat. Merkorttitie 10:n ja Säästöpoijun ik-
kunat ovat tumman ruskeat ja Vuosaaren 
Ulappa 8:n mustat. Säästökarin tummat 
ikkunat on uusittu vaalean harmaina ja ik-
kunoiden väliset tumman harmaat puu-
paneloinnit päällystetty vaalean harmail-
la sileillä julkisivulevyillä. Julkisivujen ele-
gantti nauhamaisuus on muutosten myö-
tä osittain kadonnut.

Alkuperäiset puuikkunat ja -ikkunaovet 
ovat kaikissa rivitaloyhtiöissä säilyneet.

Säilyneisyyskartta, ikkunat

Puuikkunat ja -ikkunaovet säilyneet 

vähäisin poikkeuksin.

Ikkunoita osittain vaihdettu alumii-

nipintaisiksi. Puuikkunat ja -ikkuna-

ovet säilyneet parvekkeiden tausta-

seinissä.

Ikkunat ja ikkunaovet vaihdet-

tu alumiinipintaisiksi.

Puuikkunat ja -ikkunaovet säi-

lyneet. Julkisivupinnassa ole-

vat puuikkunat päällystetty 

alumiinipintaisin etuikkunoin.
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4.2.2 Puu-ulko-ovet

Alkuperäiset porrashuoneiden lakatut 
paneloidut ulko-ovet ja puu-lasiovet ovat 
säilyneet Asunto-osakeyhtiöissä Säästö-
rasti, Pieni Villasaarentie 1 ja 2, Säästö-
kari, Helsingin Neitsytsaarentie, Ulappa-
saarentie 10, Sydremmaren ja Babord. Al-
kuperäisiä puu-lasiovia on lisäksi säilynyt 
Säästöluodon sisäpihatalojen sekä Lokki-
saarentien lamellien ja sisäpihatalojen por-
rashuoneissa. Alkuperäiset ovet ovat de-
taljoinneiltaan ja aukotuksiltaan harkittuja 
ja kauniita. Lakatut puu-lasiovet ovat tär-
keä yksityiskohta alueen arkkitehtonisen 
ilmeen säilyttämisessä. Myös alkuperäi-
set kellaritilojen ja autotallien puupaneeli-
ovet ovat säilyneet tai uusittu vanhan mal-
lin mukaisina Asunto Oy Kivisaarentietä 
lukuun ottamatta. Säästöpoijun tuuletus-
parvekkeiden ovet ja liiketilojen ulko-ovet 
pihan puolella päiväkodin ovia lukuun ot-

As Oy Ulappasaarentie 10, liikesiiven ulko-ovi.

Fastighets Ab Babord, lamellin ulko-ovi.

As Oy Helsingin Neitsytsaarentie, ulko-ovi liittyy puu-

lasiseinään.

As Oy Säästökannas , ulko-ovi liittyy teräslasiseinään.
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As Oy Säästömaston alkuperäiset teräslasiovet ja teräsprofiili-ikkunat.

As Oy Säästöluodon alkuperäiset teräsprofiiliovet.

tamatta sekä Säästömaston kellaritilojen 
ulko-ovet ovat alkuperäisiä vaneripintai-
sia puu-ulko-ovia.

Asunto Oy Kivisaarentien laivatalojen 
kaikki ulko-ovet on uusittu 1999–2001 suo-
ritetun mittavan julkisivukorjauksen yhtey-
dessä. Alkuperäiset pystypaneloidut kel-
laritilojen ja autotallien puu-ulko-ovet on 
vaihdettu vaalean sinisiksi HDF-pintaisiksi, 
metallisin vaakalistoin koristelluiksi ulko-
oviksi. Muutos alkuperäiseen on huomat-
tava eikä lainkaan onnistunut. Kivisaaren-
tien lamellien kellaritilojen pystypaneloitu-
ja ovia on säilynyt, mutta väri on vaihtunut 
vaalean siniseksi ja lamelleihin on lisätty 
vaalean sinisiä teräsverkko-ovia.

Rivitaloyhtiöissä alkuperäiset pane-
loidut ulko-ovet ovat säilyneet Säästö-
lampea lukuun ottamatta. Säästöfasaanin, 
Säästökeulan ja Säästöparin ulko-ovet on 
peittomaalattu tumman ruskeiksi ja Sääs-
tölokin keltaisiksi. Säästöparin ulko-ovet 
on vaakapaneloitu, muiden pystypaneloi-
tu. Säästölammen ulko-ovet on vaihdettu 
lasiaukollisiksi, sinisiksi, punaisiksi, keltai-
siksi ja vihreiksi peittomaalatuiksi, pysty-
paneelipintaisiksi ulko-oviksi. Väritys on 
onnistunut, mutta ovien malli poikkeaa 
alkuperäisestä.

4.2.3 Metalli-ikkunat ja ulko-ovet

Alkuperäiset porrashuoneiden teräslasio-
vet ja teräsprofiili-ikkunat ovat säilyneet 
Asunto-osakeyhtiöissä Merikorttitie 10, 12 
ja 14, Säästöniemi ja Säästömasto. Myös 
Lokkisaarentien ja Säästöpurjeen pisteta-
lojen sekä Säästöluodon lamellien porras-
huoneiden ja sisäpihatalojen pyöreiden 
porrastornien teräsprofiiliovet ovat alku-
peräiset. Säästöpoijun eteläsivun teräs-
lasiovet ja teräsprofiili-ikkunat sekä poh-
joissivun teräsprofiili-ikkunat ovat säily-
neet lukuun ottamatta päiväkodin 1986 
lasitiiliseinien tilalle rakennettuja teräsla-
siseiniä. Helsingin Neitsytsaarentien la-
mellien päädyissä on joitakin alkuperäi-
siä metalliumpiovia.

Asunto-osakeyhtiöissä Kivisaarentie ja 
Vuosaaren Ulappa 8 teräsprofiiliovet on 
uusittu. Helsingin Ulappasaarentie 4:n 
teräsprofiiliovet on uusittu 1995 muutet-
taessa liike- ja toimistorakennus asuinra-
kennukseksi. Vuosaaren Ulappa 8:n uu-
det ovet ovat tummanruskeita ja Helsin-
gin Ulappasaarentie 4:n ovet sinisiä va-
kioprofiiliovia. Kivisaarentien uudet ovet 
ja teräslasiseinät on tehty vaaleansinisik-
si maalatuista vakioprofiileista ja koristeltu 
rst-vaakalistoin. Listoilla ei ole rakenteel-
lista funktiota, eivätkä ne kuulu lainkaan 
rakennusten alkuperäisen arkkitehtuurin 
luonteeseen.

As Oy Kivisaarentien uudet autotallien ulko-ovet.

As Oy Kivisaarentien uusitut teräsprofiiliovet.
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4.2.4 Lasitiilirakenteet Asunto-osakeyhtiö Säästöpoijun en-
simmäisen kerroksen asukkaiden yhteisti-
lojen seinät ovat alkuperäisiä lasitiiliseiniä 
lukuun ottamatta 1986 lasten päiväkodiksi 
muutetun kerhotilan teräsprofiili-lasiseiniä 
ja -ovia. Säästöniemen terassitalojen sylin-
terimäisissä hissitorneissa on pystysuun-
taiset lasitiilinauhat. Säästöpoijun lasitiili-
seinissä ja Säästöniemen hissitornien lasi-
tiilinauhoissa on selvästi havaittavia sau-
mapaikkauksia ja aukkoja saumauksissa 
sekä rikkoutuneita lasitiiliä

As Oy Säästöpoiju.

As Oy Säästöniemen hissikuilu.
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As Oy Lokkisaarentien lamellin pitkillä sivuilla alkupe-

räiset betonipinnat ovat säilyneet.

As Oy Vuosaaren Ulappa 8.

Rivitaloyhtiöissä Säästöpari ja Säästö-
keula betonisokkeliin on puhkaistu lasitii-
linauhoja kellarin valaisemiseksi. Säästö-
keulassa rehevä kasvillisuus nykyisin lä-
hes peittää lasitiilinauhat, Säästöparin si-
säänkäyntien edessä betonilaatoitetuilla 
alueilla ne ovat vielä hyvin näkyvissä.

4.3 Parvekkeet

4.3.1 Yleistä

1960-luvun alkupuolella parvekelaatat oli-
vat useimmiten ratakiskojen varaan pai-
kalla valettuja, joko paikalla valetusta vä-
lipohjasta ulotettuja tai kantaviin välisei-
niin ratakiskoilla tai muototeräksillä tuet-
tuja. Parvekelaatan tukemista ratakiskol-
la välipohjaan käytettiin pääosin ulokepar-
vekkeissa, parvekelaatan tukemista kan-
taviin väliseiniin käytettiin sekä sisäänve-
detyissä että ulokeparvekkeissa. Lisäksi 
käytettiin elementtirakenteita, joko erilli-
siä kaide- ja laattaelementtejä tai kulman-
muotoista yhteenraudoitettua laatta-kai-
de-elementtiä. 1960-luvun loppupuolella 
yleistyivät yleensä rungon ulkopuolisiin 
kantaviin pieliseiniin perustuvat betoni-
elementtirakenteiset parveketornit. Kes-
ki-Vuosaaressa esiintyy kaikkia näitä tyyp-
pejä sekä niiden yhdistelmiä.

1960-luvulla pieniin asuntoihin ei teh-
ty parvekkeita, sillä Arava-säännökset es-
tivät parvekkeiden rakentamisen yksiöi-
hin vuoteen 1968 asti. Myös pienet kak-
siot jätettiin usein ilman parvekkeita. Kes-
ki-Vuosaaressa tätä ongelmaa ei Asunto-
säästäjät ry:n rakennuttamissa kohteissa 
ollut, koska asunnot eivät olleet Arava-lai-
noitettuja. Niilo Kokko on kuitenkin jättä-
nyt suunnittelemissaan Asunto-osakeyh-
tiöissä Säästöluoto ja Lokkisaarentie yk-
siöt ilman parvekkeita. Myöskään Pentti 
Syväojan suunnittelemissa Asunto-osa-
keyhtiöissä Pieni Villasaarentie 1 ja 2 se-
kä Säästökari ei yksiöitä ja pieniä kaksioi-
ta varustettu parvekkein. Ulappasaaren-
tiellä Vuosaaren Ulappa 8:n ja Ulappasaa-
rentie 10:n yksiöt ovat parvekkeettomia. 
Kaikissa muissa Asunto-osakeyhtiöissä 
jokaiseen asuntoon kuuluu parveke, yk-
sikerroksisissa kellarillisissa rivitaloyhti-
öissä Säästöpari ja Säästökeula parvek-
keen korvaa piha.

4.3.2 Betonikaiteet huoneistoparvekkeissa

Keski-Vuosaaren pitkille lamellitaloille on 
tyypillistä sisäänvedettyjen betoniele-
menttikaiteisten parvekkeiden ja julkisi-
vujen nauhaelementtien sekä paikalla teh-
tyjen ikkunanauhojen muodostama virta-
viivainen ilme. Parvekkeiden taustaseinät 
poikkeavat useimmiten muusta ulkosei-
närakenteesta. Elementtitaloissa käytet-
tiin sandwich-elementtien rinnalla puu-
runkoisia taustaseinäelementtejä, joiden 
ulkopinta on joko levytetty tai paneloitu. 
Myös kaksikerroksisten rivitaloyhtiöiden 
parvekekaiteet ovat valkoiseksi maalat-
tuja betoninauhoja ja taustaseinät puu-
rakenteisia.

Alkuperäiset nauhamaiset betonikaiteet 
ovat säilyneet Säästöpurjeen lamelli- ja pis-
tetaloissa, Säästöluodon kaikissa talotyy-
peissä, Lokkisaarentien lamelli- ja sisäpi-
hataloissa, Kivisaarentien lamelli- ja laivata-
loissa, Ulappasaarentie 10:n lamellitalossa 
sekä kaikissa kaksikerroksisissa rivitaloissa. 
Lokkisaarentien ja Säästörastin pistetalois-
sa alkuperäiset betonikaiteet on päällystet-
ty silein valkoisin julkisivulevyin. Säästö-
karin 4-kerroksisten lamellien ja Helsingin 
Neitsytsaarentien lamellien parvekkeiden 
betonikaiteet on muutettu kevytrakentei-
siksi ja levytetty. Säästökarin levyt ovat ki-
virouhepintaisia kuten uusitut julkisivutkin, 
Neitsytsaarentiellä parvekkeet on levytetty 
silein valkoisin julkisivulevyin ja varustettu 
pönäköin käsijohtein. 

Asunto-osakeyhtiöissä Merikorttitie 
10 ja 14, Helsingin Ulappasaarentie 4 ja 
Vuosaaren Ulappa 8 betonisten pielisei-

nien kannattamat porrastornit ovat alku-
peräiset. Vuosaaren Ulappa 8:ssa huomio 
kiinnittyy kaareviin pieliseiniin. Babordin 
lamellien ja Sydremmarenin pistetalojen 
ulokeparvekkeiden betonikaiteet ovat säi-
lyneet alkuperäisinä, molemmissa kaiteet 
ovat osittain metallipinnakaiteita. Babor-
din pistetalojen ulokeparvekkeet on koko-
naan uusittu vanhan mallin mukaisina. Eri-
tyisen kauniit alkuperäiset L:n muotoiset 
betonikaiteet Asunto-osakeyhtiössä Sääs-
tökannas ovat säilyneet. Kaiteiden nykyi-
nen väri ei ole alkuperäinen, mutta taus-
taseinien vihreän, sinisen, punaisen ja kel-
taisen sävyt ovat säilyneet. Asunto-osa-
keyhtiössä Merikorttitie 12 parvekkeet on 
kannatettu porrastuvasti ulkonevasta run-
gosta. Kaiderakenne on osittain voimak-
kaasti vaakalaudoituksin kuvioitua beto-
nia, osittain terässäleikköä, jonka takana 
on lankalasi. Säästöniemen länsisivujen 
terassiparvekkeiden kauniit keltaiset, vaa-
kakuvioidut kaiteet ovat säilyneet alkupe-
räisinä, samoin itäsivun porrastetut, nau-
hamaiset, valkoiset betonikaiteet.
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As Oy Säästöniemi. Rakennukset porrastuvat sekä länsi- että itäsivuiltaan. Länsisivujen ylöspäin kapenevan mas-

san ja keltakaiteisten terassiparvekkeiden vastinparina itäsivut porrastuvat ulospäin ja betoniparvekkeet ovat ele-

gantin nauhamaisia.

4.3.3 Kevytrakenteiset kaiteet 
huoneistoparvekkeissa

Alkuperäiset kevytrakenteiset parvekekai-
teet ovat säilyneet Asunto-osakeyhtiössä 
Pieni Villasaarentie 1. Säästökarin 3-ker-
roksisissa lamelleissa ulokeparvekkeiden 
kaiteiden alkuperäiset mineriitti-levyt on 
vaihdettu sileäpintaisiin vaaleisiin julkisi-
vulevyihin ja Pienen Villasaarentie 2:n la-
melleissa kivirouhepintaisiin, vaalean rus-
keisiin julkisivulevyihin. Säästökarin sileät 

valkoiset levyt sopivat alkuperäiseen arkki-
tehtuuriin paremmin kuin Pienen Villasaa-
rentie 2:n lamellien vaalean ruskealla kivi-
rouheella päällystetyt julkisivulevyt. Pienen 
Villasaarentie 2:ssa levyjen kiinnityskohdat 
ovat lisäksi tulleet rumasti näkyviin.

Asunto-osakeyhtiö Säästöpoijun ylim-
män eli kahdeksannen kerroksen sisään-
vedetyn parvekelinjan kaiteet ja parvek-
keiden väliset seinät ovat teräskehyksi-
siä lasikaiteita ja -seiniä.
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4.3.4 Tuuletusparvekkeet

Asunto-osakeyhtiöiden Säästöluoto ja 
Lokkisaarentie 4-kerroksisissa lamelleis-
sa on betonikaiteiset, hieman ulkonevat 
tuuletusparvekkeet. Säästöpurjeen lamel-
litaloissa betonikaiteiset tuuletusparvek-
keet rytmittävät pitkiä pihan puolen julki-
sivuja. Ulappasaarentie 10:n tuuletuspar-
vekkeet ovat sisäänvedettyjä ja betonikai-
teisia, Vuosaaren Ulappa 8:n tuuletuspar-
vekkeet ovat kaarevin betonipielin kan-
natettuja kuten huoneistoparvekkeetkin. 
Helsingin Neitsytsaarentien tuuletuspar-
vekkeiden betonikaiteet on muutettu le-
vyrakenteisiksi ja varustettu tukevin tuu-
letustelinein. Lokkisaarentien pistetalois-
sa ja Säästökarin 4-kerroksisisssa lamel-
leissa on kevyet metallipinnakaiteiset tuu-
letusparvekkeet. Säästöpoijun betonisin 
pieliseinin kannatettujen uloke-tuuletus-
parvekkeiden betonikaiteet ovat likaiset 
ja valumajälkien kirjavoittamat.

4.4 Yläpohja ja vesikatot 

Yleisin vesikattomuoto Keski-Vuosaaren 
1960-luvun alkupuolella rakennetuissa la-
mellitaloissa on loiva harja- tai pulpettikat-
to. 3-kerroksisissa rakennuksissa ei yleen-
sä ole käyttöullakkoa, yläpohjan ja vesika-
ton välinen osa on tuuletettu. Päätyseinät 
on saatettu nostaa räystään yli peittämään 
katon todellinen muoto, jolloin kyseessä 
on valetasakatto. 4-kerroksisten lamellien 
katot ovat usein porrastettuja pulpettikat-
toja ja niiden ullakolle on sijoitettu irtainva-
rasto-, kuivaus- ja saunatiloja. Katemate-
riaalina on öljymaalilla maalattu konesau-
mattu galvanoitu pelti. Tyypillisiä edus-
tajia Keski-Vuosaaren taloyhtiöistä ovat 
Säästöpurjeen ja Kivisaarentien lamelli-
talot, Pieni Villasaarentie 1 ja 2, Säästö-
kari, Säästöluodon ja Lokkisaarentien la-
melli- ja sisäpihatalot, Helsingin Neitsyt-
saarentie ja Säästökannas. Säästöpurjeen 
lamellitaloissa katemateriaali on muutet-
tu huopakatteeksi. Myös Ulappasaaren-
tie 10:n ja Helsingin Ulappasaarentie 4:n 
korkeiden lamellitalojen sekä Kivisaaren-
tien laivatalojen katot ovat loivia harjakat-
toja, joiden katemateriaalina on pelti. Kai-
kissa näissä rakennuksissa on käyttöulla-
kot, Helsingin Ulappasaarentie 4:n katolle 
on vuoden 1995 käyttötarkoituksen muu-
toksen yhteydessä sijoitettu lisäksi asun-
toja. Pistetaloissa Asunto-osakeyhtiöissä 
Lokkisaarentie, Säästörasti ja Säästöpurje 
on myös peltikatot. Säästörastin taloissa 
on käyttöullakot, muissa ainoastaan his-
sikonehuoneet ullakolla.

Hilding Ekelundin suunnittelemissa 
Asunto-osakeyhtiöissä Sydremmaren ja 
Babord on pistetaloissa jyrkät pulpettika-
tot, Babordin lamelleissa loivemmat. Kai-
kissa katemateriaalina on konesaumattu 
pelti, käyttöullakkoa ei ole.

1970-luvulle tultaessa kerrostalojen 
kattomuotona alkoi yleistyä tasakatto, jo-
ka tehtiin yleisesti suoraan lämmöneris-
teen päälle. Katemateriaalina on singe-
likerroksella suojattu huopa. Keski-Vuo-
saaressa tällaisia kattoja on Asunto-osa-
keyhtiöissä Säästörasti, Merikorttitie 10, 
12 ja 14, Vuosaaren Ulappa 8, Säästömas-
to ja Säästöpoiju. Myös Säästöniemen la-
mellien alun perin betonipintaiset tasakat-
to-osat on muutettu singelillä suojatuksi 
huopakatoksi.

Rivitaloyhtiöissä Säästösaari, Säästöfa-
saani, Säästölampi ja Säästölokki on va-
letasakatto eli loiva harjakatto ja räystään 
yli nostetut Kahi-tiilistä muuratut päätysei-
nät. Katemateriaalina on valkoiseksi maa-

As Oy Pieni Villasaarentie 1.

As Oy Lokkisaarentien pistetalojen tuuletusparvek-

keet.

lattu konesaumattu pelti. Pellitys on tehty 
suoraan lämmöneristeen päälle, kantava 
yläpohja on betonia. Myös räystäspelli-
tykset on osittain maalattu valkoisiksi, uu-
situt pellitykset ja räystäät ovat tumman 
ruskeiksi muovipinnoitettua peltiä. Sääs-
tösaaren ja Säästölammen huoltoraken-
nusten katot on uusittu. Säästölammen 
huoltorakennuksen uudet valkoiset räys-
täspellit ovat silmiinpistävän korkeat. 

Rivitaloyhtiöissä Säästöpari ja Säästö-
keula on tasakatot. Molemmissa 3-ker-
taisen sorastetun huopakatteen alustana 
on ponttilaudoitus. 300 mm:n siporex-ylä-
pohjan ja laudoituksen väli on tuuletettu. 
Säästökeulan autokatosten vesikatot on 
muutettu aaltopelliksi ja katokset varus-
tettu syöksytorvin ja kouruin.

Vesikattoja varusteineen on kaikissa 
taloyhtiöissä huollettu tai uusittu. Räys-
täät on kaikissa lisälämmöneristetyissä 
taloissa uusittu vähintään lisälämmön-
eristettyjen seinien osuudella. Räystäs-
kourut ovat 1960-luvun alkupuolen har-
ja- ja pulpettikatoille tyypillisesti suorakul-
maisia ja muut räystäspellitykset varsin 
matalia. 1970-luvulla tasakattojen räys-
täspellitysten korkeus ja monimuotoisuus 
alkoi kasvaa.

4.5 Sisäänkäyntikatokset ja -syvennykset

Keski-Vuosaaren kerrostaloille on tyypillis-
tä maanpäällinen kellarikerros, josta on si-
säänkäynti porrashuoneisiin. Sisäänkäyn-
ti on usein syvennyksessä, jonka päällä 
on joko huoneisto- tai tuuletusparveke-
linja. Tätä sisäänkäyntityyppiä on Asunto-
osakeyhtiöissä Helsingin Neitsytsaarentie, 
Säästökannas, Säästörasti, Säästöpurje, 
Helsingin Ulappasaarentie 4, Vuosaaren 
Ulappa 8, Ulappasaarentie 10, Sydrem-
maren sekä Merikorttitie 10 ja 12. Myös 
Babordin pistetalojen sisäänkäynnit ovat 
tätä tyyppiä päiväkodin ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevaa, katettua sisään-
käyntiä lukuun ottamatta. Ulappasaarentie 
10:n asuintalon sisäänkäyntisyvennysten 
katto on uritettua betonia, liiketilan sisään-
käyntisyvennyksessä on säilynyt alkupe-
räinen lakattu puupaneelikatto. Vuosaaren 
Ulappa 8:n syvennysten seinät on päällys-
tetty vaalean sinisin ja vihrein klinkkerein 
alkuperäisestä arkkitehtuurista piittaamat-
ta. Muissa yhtiöissä puupaneeliseinät ja 
katot syvennyksissä ovat säilyneet.
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Säästömaston pistetaloissa, Kivi-
saarentien laivataloissa, Säästökarin 
4-kerroksisissa lamelleissa ja Säästöpoi-
jun lamellitalossa koko parvekesivu on 
sisäänvedetty ja sisäänkäynti on suojas-
sa sisäänvedon alla. Säästöpoijussa pi-
han puoleiset sisäänkäynnit porrashuo-
neisiin sijaitsevat tuuletusparvekkeiden 
alapuolella.

Lokkisaarentien ja Säästöluodon 4-ker-
roksisten lamellien ja sisäpihatalojen por-
rashuoneiden sisäänkäynti on pilareiden 
päälle nostettujen päätyjen suojassa, si-
säpihataloissa sisäänkäynti on sisäpihan 
puolella ensimmäisen asuinkerroksen al-
la. Molemmissa taloyhtiöissä 3-kerroksis-
ten lamellien sisäänkäynti on julkisivupin-
nassa ilman katosta. Myös Kivisaarentien 
lamellien porrashuoneiden sisäänkäynnit 
ovat alun perin katoksettomia. Kivisaaren-
tien lamellitalot ja laivatalojen pohjoissivu-
jen kellarien sisäänkäynnit on vuosituhan-

nen vaihteessa suoritetun julkisivukorja-
uksen yhteydessä varustettu teräsraken-
teisin sinisiksi maalatuin katoksin ja kai-
tein. Paitsi väritykseltään, ovat uudet ra-
kenteet myös muotokieleltään ja detal-
joinneiltaan alkuperäiselle arkkitehtuuril-
le vieraita.

Alkuperäisiä katoksia on 3-kerroksi-
sissa lamelleissa Asunto-osakeyhtiöis-
sä Pieni Villasaarentie 1 ja 2 sekä Sääs-
tökari. Merikorttitie 12:n pääsisäänkäyn-
nin päällä on alkuperäinen katos, samoin 
Babordin keskimmäisen pistetalon päi-
väkodin sisäänkäynnin päällä. Babordin 
lamellien sisäänkäyntejä suojaavat alku-
peräiset betonirakenteiset, viistoseinäi-
set katokset, joiden yläpuolella sijaitse-
vat alkuperäiset parvekkeet. Säästönie-
messä sisäänkäyntikatosten yhteydessä 
on polkupyöräsuojat. Katosten punaiset 
puurakenteiset seinät ovat alkuperäiset, 
vesikatot on uusittu.

As Oy Ulappasaarentie 10, alkuperäinen ulko-ovi ja si-

säänkäyntisyvennys.

As Oy Vuosaaren Ulappa 8, sisäänkäyntisyvennys on 

päällystetty alkuperäiselle arkkitehtuurille vierail-

la pastellivärisillä laatoilla. Ulko-ovi on uusi vakiop-

rofiiliovi.

As Oy Säästöluodon ja Lokkisaarentien sisäpihatalojen 

ja lamellien pohjakerroksien läpikulkuja.
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As Oy Pieni Villasaarentie 1.

Fastighets AB Babord.

As Oy Säästöniemi.

4.6 Sisätilat

4.6.1 Porrashuoneet

1960-luvun lamellitaloissa yleisin porras-
tyyppi oli suora kaksivartinen, elementti-
rakenteinen porras. Tämän tyypin ohella 
esiintyi myös kierreportaita tai suoria yksi-
vartisia portaita. Portaiden lepo- ja kerrosta-
sot tasot olivat elementtejä. Porrasaskelmi-
en pintamateriaalina käytettiin yleisimmin 
mosaiikkibetonia, kaiteet olivat yleensä va-
kiomallisia teräspinnakaiteita. Portaiden le-
potasoelementtien koko oli vähimmäismi-
toitetuissa portaissa 120 cm x 255 cm ja 
kerrostasoelementtien koko 150 cm x 255 
cm. Lepo- ja kerrostasot oli yleensä pääl-
lystetty vinyylilaatoilla, jalkalistana käytettiin 
muovilistaa. Sisäänkäyntikerroksen lattia oli 
päällystetty mosaiikkibetoni- tai vinyylilaa-
toilla. Portaissa oli joko kantava keskipalkki 
tai kantavat reunapalkit. Keskipalkin kannat-
tamissa kierreportaissa portaan keskelle jäi 
valokuilu, keskipilarilla kannatetuissa kier-
reportaissa valokuilua ei ollut. Porrashuo-
neiden yhteyteen aikaisempina vuosikym-
meninä rakennettuja rikkakuiluja ja tuule-
tusparvekkeita on Keski-Vuosaaressa enää 
vain muutamassa taloyhtiössä.

loissa ja Säästöpoijun lamellitalossa hissi-
kuilu on sijoitettu suorien porrassyöksy-
jen väliin, Säästöniemessä hissi sijaitsee 
porrashuoneen sylinterimäisessä uloke-
osassa. Pistetaloissa kaksivartisia, ajalle 
tyypillisiä portaita on Asunto-osakeyhti-
öissä Sydremmaren, Babord, Merikortti-
tie 12 ja Lokkisaarentie. 

Yksivartisia portaita on pistetaloissa 
asunto-osakeyhtiöissä Säästöpurje, Sääs-
törasti ja Säästömasto. Näissä hissillisis-
sä porrashuoneissa mitoitus on väljem-
pi ja varsinkin sisääntuloaulat ovat ava-
ria. Säästömaston porrashuoneet ulottu-
vat läpi talon ja ovat teräslasiovineen ja 
-seinineen valoisat ja ylellisen suuret. Yk-
sivartisia portaita on lisäksi Babordin la-
melleissa yhden syöksyn verran ensim-
mäiselle kerrostasolle, jonka jälkeen por-
ras muuttuu rungon keskellä sijaitsevak-
si kierreportaaksi. 

As Oy Säästöniemi.

As Oy Säästökannas.

Kaksikerroksisten rivitalojen sisäänkäynti-
sivulla ensimmäinen kerros on sisäänve-
detty yhtiöissä Säästöfasaani, Säästölam-
pi, Säästölokki ja Säästösaari. Säästöpa-
rissa on sirot tummat teräsrakenteiset ka-
tokset, joiden sivukaide on teräspinnakai-
de ja etukaide harmaaksi maalattua beto-
nia. Säästökeulassa sisäänkäyntien edes-
sä on tummaksi maalatut puurakenteiset 
yhdistetyt auto- ja sisäänkäyntikatokset. 
Jykevien katosten autokatoksen puolei-
nen sivu on aidattu, toista puolta rajaa 
kasvillisuus. Alkuperäiset huopakatot on 
muutettu aaltopeltikatoiksi ja varustettu 
kouruin ja syöksytorvin.

Keski-Vuosaaressa tiukasti mitoitettu-
ja porrashuoneita ja kaksivartisia portai-
ta on lamellitaloissa Asunto-osakeyhtiöis-
sä Säästöpurje, Kivisaarentie, Pieni villa-
saarentie 1 ja 2, Säästökari, Säästöluoto, 
Lokkisaarentie, Helsingin Neitsytsaaren-
tie, Ulappasaarentie 10, Vuosaaren ulap-
pa 8, Säästöniemi ja Helsingin Ulappa-
saarentie 4. Ulappasaarentie 4:n keskim-
mäinen, rakennuksen kulmassa sijaitseva 
entisen toimistotalon pääporras on väl-
jemmin mitoitettu. Kivisaarentien laivata-

Kierreportaita on Babordin lamellien li-
säksi Asunto-osakeyhtiöissä Säästökan-
nas, Merikorttitie 10 ja Merikorttitie 14. 
Säästöluodon ja Lokkisaarentien sisäpi-
hataloissa on puolipyöreissä pihan puo-
len porrastorneissa sijaitsevat kierrepor-
taat. Säästökannaksen läpi talon ulottuvat 
lasiseinäiset sisääntuloaulat ovat valoisat 
ja niistä avautuu viehättäviä näkymiä.

Porrashuoneet ovat pääosin säily-
neet alkuperäisinä varsin hyvin. Väritys 
on muutettu Kivisaarentien, Säästöpoi-
jun ja Sydremmarenin porrashuoneissa. 
Kivisaarentien seinien alaosa on maalat-
tu vaalean siniseksi, yläosa valkoiseksi 
ja väliin sininen raita. Säästöpoijussa ja 
Sydremmarenissa alaosan väriksi on va-
littu vaalean punainen, yläosa on molem-
missa valkoinen. Värejä erottaa Sydrem-
marenissa punainen raita, Säästöpoijus-
sa punainen kukkaboordi. Tämäntyyppi-
nen väritys on 1960-luvun arkkitehtuuril-
le täysin vieras. Sydremmarenin porras-
huoneet on lisäksi varustettu uusilla, tyy-
littömillä valaisimilla. 
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4.6.2 Hissit

Hissien rakentaminen 4- ja 3-kerroksisiin 
asuinrakennuksiin oli 1960-luvulla harvi-
naista ja Arava-määräykset nimenomaan 
kielsivät hissien rakentamisen alle viisiker-
roksisiin rakennuksiin invalidi- ja vanhus-
tentaloja lukuun ottamatta. Vaikka Keski-
Vuosaaren rakennukset eivät olleetkaan 
asuntohallituksen lainoittamia, noudatet-
tiin niiden rakentamisessa ajan yleistä ta-
paa ja jätettiin hissit rakentamatta pohja-
kerroksen ja kolme asuinkerrosta sisältä-
viin lamellitaloihin. Kaikissa pistetaloissa, 
korkeissa lamellitaloissa sekä pohjakerrok-
sen ja neljä asuinkerrosta sisältävissä la-
mellitaloissa on hissit. Poikkeuksen muo-
dostaa toinen Asunto-osakeyhtiö Helsin-
gin Neitsytsaarentien 4-kerroksisista la-
melleista, johon hissi on jätetty asenta-
matta, vaikka kuilu on rakennettu. Hissit 
ovat yleensä pieniä kolmen henkilön his-

Hissittömät lamellit ja sisäpiha-

talot

Rivitalot

Hissilliset lamellit ja pistetalot

sejä ja sijaitsevat rungon keskellä. Hissi-
kuilut sijaitsevat ulkoseinän vieressä vain 
Asunto-osakeyhtiöissä Vuosaaren Ulappa 
8 ja Säästöniemi. Helsingin Ulappasaaren-
tie 4:n hissit ovat suurempia kuin muis-
sa taloyhtiöissä, koska käyttötarkoituksen 
muutos asuinrakennukseksi on toteutunut 
1990-luvulla silloisten määräysten mukai-
sena. Kivisaarentien laivataloissa ja Sääs-
töpoijussa hissikuilut sijaitsevat kaksivar-
tisten portaiden porrassyöksyjen välissä.

Hissittömiä lamellitaloja on Asunto-
osakeyhtiöissä Kivisaarentie, Säästöluo-
to, Lokkisaarentie, Säästökannas, Sääs-
töpurje, Babord, Säästökari sekä Pieni Vil-
lasaarentie 1 ja 2. Myös Säästöluodon ja 
Lokkisaarentien sisäpihatalot ovat hissit-
tömiä. Ulappasaarentietä rajaavissa, Ulap-
pasaarentie 10:n ja 4:n korkeisiin lamel-
leihin liittyvissä matalissa katusiivissä ei 
myöskään ole hissejä.
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4.7.1 Alueen maisemakuvalliset arvot 

Keski-Vuosaaren alueen suurimmat arvot 
ovat väljyys ja kaikkialla läsnä oleva luon-
nonympäristö, johon rakentaminen on tu-
keutunut. Alue on parhaimmillaan nimen-
omaan nykyisen kaltaisena väljänä koko-
naisuutena. Kasvillisuus on nykypäivään 
mennessä asettunut massiivistenkin ra-
kennusten kanssa mittakaavalliseen ta-
sapainoon; täysikasvuinen, valtaosin tas-
aikäinen puusto muodostaa suurille ra-
kennuksille hienon vastinparin kumman-
kaan nousematta merkittävässä määrin 
toisen yli. Vaikka Steniuksen tavoittelema 
suurempi puutarhamaisuus jäi paikoin to-
teutumatta, on puutarhakaupungista kehi-
tetty suomalainen versio eli metsäkaupun-
ki Keski-Vuosaaressa erittäin hyvin toteu-
tunut. Yksi Keski-Vuosaaren tärkeimmis-
tä arvoista on edellisten lisäksi sen mai-
semakuvallinen yhtenäisyys, joka on seu-
rausta sekä pihakortteleiden samankaltai-
sesta tilallisesta käsittelytavasta että koko 
alueelle tyypillisestä yhtenäisestä materi-
aali- ja kalustemaailmasta. 

Alueen luonteeseen on merkittävästi 
vaikuttanut myös sen rakentumisen his-
toria, joka pohjautuu pitkälti voittoa ta-
voittelemattomaan hartiapankkirakenta-
miseen. Rakentamisen aikana ja sen jäl-
keenkin muodostunut voimakas yhteisöl-
lisyys lisää Keski-Vuosaaren asukkaiden 
syvää sitoutuneisuutta omaan alueeseen-
sa sekä antaa asukkaille turvallisen oman 
kotiseudun tunteen. Tämä on harvinais-
ta nykypäivän asumisessa, jossa rakenta-
miseen ei useinkaan liity asukkaiden yh-
teisiä ponnistuksia. Asunnot piha-aluei-
neen toimitetaan muuttajille valmiiksi ra-
kennettuina. Asukkaiden yhteisöllisyyttä 
on usein vaikea kehittää enää myöhem-
mässäkään vaiheessa, elleivät heitä yh-
distä samanlaiset intressit. 

Näistä lähtökohdista tarkasteltuna suu-
rin Keski-Vuosaarta koskeva uhkakuva on-
kin paikan alkuperäistä henkeä ja histo-
riaa kunnioittamaton lisärakentaminen. 
Alue on nykyisen kaltaisena väljänä ko-
konaisuutena ainutlaatuinen ja tämä on 
erityisen hyvin havaittavissa paikan pääl-
lä. Huolimatta suurista rakennusmassois-
ta ja osin valtavistakin pysäköintialueista 
kortteleiden sisäpihoja leimaa luonnonlä-
heisyys, rauhallisuus ja hiljaisuus. Asuk-
kaat ovat hyvin kiinnostuneita ympäristös-
sään tapahtuvista asioista ja heidän asen-
teestaan käy ilmi voimakas paikallisylpeys. 

Mahdollisen täydennysrakentamisen so-
vittaminen alueen henkiseen ilmapiiriin 
tulee olemaan erittäin haasteellinen teh-
tävä. Kortteleiden tiivistämisellä on myös 
laajempia ekologisia vaikutuksia. Raken-
tamisaikana on tuskin tiedostettu alueel-
la sijaitsevia nykyisin koko Helsingin kan-
nalta tärkeitä pohjavesialueita, joihin koh-
dealueen keskiosa kuuluu. Asuinalueen 
suuri rakentamisväljyys ja luonnontilaise-
na säilyneen suodattavan metsäalueen 
suuri osuus edesauttaa edelleen pohja-
vesivarantojen säilymistä. 

Muut aluetta koskevat uhkakuvat ovat 
luonnonympäristössä tapahtuvat radikaa-
lit muutokset, kuten tasaikäisen puuston 
yhtäaikainen ikääntyminen, sairastumi-
nen tai tuhoutuminen muulla tavoin laa-
jassa mittakaavassa. Keski-Vuosaaren alu-
een kasvullinen ympäristö on tullut elin-
kaartaan ajatellen kypsään vaiheeseen. 
Näin ollen jonkin asteinen maisemaku-
vallinen muutos tulevaisuudessa on väis-
tämätön, mutta ennakoivalla suunnitte-
lulla paremmin hallittavissa. Muutoksen 
väistämättömyys tulisi myös taloyhtiöi-
den tiedostaa riittävän ajoissa ja valmis-
tautua siihen pihojen pitkän aikavälin hoi-
tosuunnitelmilla. 

4.7.2 Pihatilat, kasvillisuus

Suurten kerrostaloyhtiöiden pihat ja rivita-
loyhtiöiden piha-alueet ovat luonteeltaan 
erilaisia. Kerrostalopihoja leimaa yksinker-
taisuus, välittävien vyöhykkeiden puuttu-
minen, suuri koko ja pihalla perinteises-
ti sijainneiden kalusteiden vähyys. Näille 
pihoille leimaa antavaa on myös ulkoti-
laa rajaavien elementtien kuten aitojen ja 
pensasaidanteiden vähäisyys. Erityisesti 
kerrostalokortteleissa alueellista yhtenäi-
syyttä lisäävät pihatilasta toiseen jatkuvat 
näkymät. Rivitalopihoille tunnusomaisia 
piirteitä ovat rakennusmassoja reunusta-
vat puolijulkiset ja yksityiset pihavyöhyk-
keet, joista erityisesti jälkimmäiset on te-
hokkaasti erotettu julkisesta piha-aluees-
ta korkein lauta-aidoin tai muurein. Rivita-
lojen pihoilla yksilöllinen vaihtelevuus on 
suurinta aidatuilla asuntokohtaisilla yksi-
tyispihoilla, mutta se jää ulkopuoliselta kä-
vijältä näkymättömiin. 

Suuresta koosta huolimatta erityises-
ti kerrostalojen pihat kestävät pienipiirtei-
sempiä rivitaloyhtiöitä heikommin lisäys- 
ja muutostöitä. Tehdyt vähäisetkin muu-
tokset muodostuvat usein melko avoi-
messa ja yksinkertaisessa maisemassa 
ennakoitua näkyvämmiksi ja muuttavat 

harkitsemattomasti tehtyinä alueen yleis-
ilmettä helposti negatiivisempaan suun-
taan. Piharakenteiden värillä on suuri vai-
kutus joko yleiskuvaa yhtenäistävään tai 
hajottavaan suuntaan. Rivitalojen pihoilla 
muutosten aiheuttama vaikutus on usein 
vähäisempi johtuen monipuolisemmasta 
ja pienipiirteisemmästä mittakaavasta. Yk-
sittäisen kohdan muuttuminen vaikuttaa 
tietenkin luonnollisesti vähemmän, kuin 
toistuvan elementin, esimerkiksi edus-
taistutusten tietyn kasvilajin muuttumi-
nen koko alueella. 

1960-luvun puutarhakasvillisuudelle 
tunnusomaista olivat lehdistöltään voima-
kasväriset lajikkeet, kuten erilaiset happo-
marjat, koristeelliset pikkupuut ja melko 
suurikasvuiset perennat. Poikkeavan vä-
risillä puutarhakasveilla pyrittiin tuomaan 
kotimaisen metsäluonnon leimaamille pi-
hoille lisää vaihtelua. Värikkäät puutarha-
kasvit tuovat vaaleaan ja massiiviseen ark-
kitehtuuriin hyvin sointuvan lisäelemen-
tin. Tehtäessä pihoilla muutostöitä tulisi-
kin perehtyä paremmin aikakauden hen-
keen sopivien kasvilajien valintaan. 

4.7 Pihat
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4.7.3 Pihojen säilyneisyys 1960-luvun suunnittelutavoitteiden mukaisina

Pihan yleisilme erittäin hyvin säilynyt

6. As Oy Merikorttitie 12
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: yksittäismännyt, rakentamisajalle tyypillinen istutettu kasvillisuus, 

avokallio, pihan ja luonnonmetsän vähittäinen vaihettuminen
n Erityistoimenpiteet: ei erityistoimenpiteitä, korkeatasoisen pihan hoidon jatkumi-

nen tärkeää 

Pihan yleisilme hyvin tai melko hyvin säilynyt

1. Bostads Ab Sydremmaren
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: avokalliot, yksittäismännyt, pihan länsireunaa rajaava puusto
n Erityistoimenpiteet: Yleinen hoito ja siistiminen, aitojen poistaminen/korvaami-

nen istutuksilla, jätekatoksen ja kulutuspintojen kunnostaminen

4. As Oy Säästöpurje
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: väljyys, metsäisyys, puuston mäntyvaltaisuus, Kallvikintien varren 

suojametsä, nurmi peruspintana, rajausten ja aitojen puuttuminen, pitkät näky-
mät, osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet

n Erityistoimenpiteet: metsäympäristön hoito mäntyvaltaisena, väljyyden säilyttä-
minen, pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaalit, mallit ja väri), piharakentei-
den uusiminen yhtenäisellä tavalla

5. As Oy Merikorttitie 10
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: pihapuusto, osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet, yksinkertai-

suus
n Erityistoimenpiteet: pihapuuston hoito mäntyvaltaisena, oleskelu- ja leikkipaikan 

siistiminen (huoltomaalaus ja peruspintojen hoito)

10. As Oy Pieni Villasaarentie 2
n Suunnittelija Katri Luostarinen (?), 1963
n Erityisarvot: mäntyvaltainen pihapuusto, nurmi peruspintana, rajattomuus, pitkät 

näkymät, keskeinen leikki- ja oleskelualue
n Erityistoimenpiteet: pihapuuston hoito mäntyvaltaisena, pihakalusteiden yhte-

näistäminen (materiaali, malli ja väri), (erillisen pihaan vaikuttavan liikerakennuk-
sen julkisivun ja ympäristön siistiminen)

11. As Oy Säästökari
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: länsiosan avokalliot ja pihamännyt, 60-luvulle tyypillinen istutettu 

kasvillisuus, vähäeleisyys, itäosan monilajinen ja runsas pihapuusto
n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), 

itäosan puuston hoito monilajisena ja pihatilan umpeutumisen estäminen, uusi-
en valaisinten korvaaminen sopivammalla mallilla tulevaisuudessa

12. As Oy Säästöluoto
n Suunnittelija: Katri Luostarinen (?), 1965
n Erityisarvot: väljyys, monilajinen ja runsas pihapuusto, osin alkuperäisinä säily-

neet pihavarusteet ja valaisimet, rajattomuus, pitkät näkymät, alueen sisäiset rei-
tit, nurmi peruspintana, rakennusten ja luonnon erottamaton yhteys, 

n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaalit, mallit ja väri), 
pihapuuston hoito monilajisena ja puistomaisena 
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Pihan yleisilme erittäin hyvin säilynyt

Pihan yleisilme hyvin tai melko hy-

vin säilynyt

Pihan yleisilme osittain tai koko-

naan ränsistynyt

Pääosin hyvin säilynyt piha, jossa myö-

hemmin tehdyt korjaukset ovat muutta-

neet ilmettä

Yleisilmeeltään epämääräinen piha il-

man yhteyttä ympäröivään luontoon

Pihojen säilyneisyyskartta
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14. As Oy Helsingin Neitsytsaarentie
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: väljyys, pihojen avoimuus, pitkät näkymät, yksittäiset pihapuut, nur-

mi peruspintana, rajattomuus, osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet
n Erityistoimenpiteet: pihapuiden hoito ja harkittu lisäistuttaminen, pihakalustei-

den yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), uusittujen leikkivälineiden sijoitte-
lun udelleentarkastelu (mahdollinen hajasijoittelu), mahdollinen Kallvikintien reu-
na-alueen suojapuuston täydentäminen

19. As Oy Säästöniemi
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: terassi-istutukset, runsas ja monilajinen pihapuusto, osin säilyneet 

alkuperäiset pihavarusteet ja valaisimet, väljä keskeinen pihatila, rajaton liittymi-
nen puistoon

n Erityistoimenpiteet: terassi-istutusten ylläpitäminen ja hoito, pihapuiden hoito 
monilajisena, pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), alueelle 
sopimattomien rakenteiden poistaminen/korvaaminen sopivilla (ladottavat muu-
rikivet, reunukset, kukkalaatikot ja ajoesteet, osa valaisimista)

20. As Oy Säästömasto
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: itäreunan kalliot ja luonnonmetsä, betonikannen yksinkertaisuus, 

kannen ja luonnonmaaston rajaton liittyminen toisiinsa
n Erityistoimenpiteet: betonikannen kunnossapito, valaisinmallin yhtenäistäminen 

ja vaihtaminen alueelle sopivammaksi koko kannella, tenniskenttää rajaavien ai-
tojen ja putoamisesteenä toimivien aitojen kunnostaminen ja yhtenäistäminen, 
(kansipihan ’inhimillistäminen’ vähäeleisin keinoin As Oy Säästöpoijun osuutta 
vastaavalla tavalla)

21. As Oy Säästöpoiju
n Suunnittelija: Katri Luostarinen betonikannen altaan istutukset 1966, muu piha 

1968
n Erityisarvot: suunnitelman mukaisina säilyneet pihajärjestelyt, 60-luvulle tyypilli-

nen istutettu kasvillisuus, pihan rajaton liittyminen luonnonmaastoon
n Erityistoimenpiteet: kasvillisuuden hoito ja uusiminen alkuperäisen suunnitelman 

mukaan, monilajisten istutusten palauttaminen kannen istutusaltaaseen, piha-
kalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), jäteastioille sekä tomutuk-
seen ja kuivatukseen varatun alueen uudelleenjärjestely

22. As Oy Säästöpari
n Suunnittelija: Carl-Johan Gottberg, 1968
n Erityisarvot: puutarhamaisuus, 60-luvulle tyypillinen istutettu kasvillisuus, etupi-

hojen puolijulkinen luonne ja toistuvat perusistutukset, suojaisa ja väljä yhteispi-
ha, luontaiset metsäpuut peruspuina, pihojen väliset koristepuukujanteet, yksi-
tyispihojen voimakas rajautuminen

n Erityistoimenpiteet: kasvillisuuden hoito ja uusiminen alkuperäisen suunnitelman 
mukaan, yhteispihan kalusteiden ja rakenteiden yhtenäistäminen (värit), tarpeet-
tomien aitojen ja rakenteiden poistaminen, kulutuspintojen korjaaminen yhtenäi-
sesti alueelle sopivilla materiaaleilla

26. As Oy Säästökeula
n Suunnittelija: Katri Luostarinen, 1969
n Erityisarvot: alkuperäisen suunnitelman mukaisina säilyneet pihajärjestelyt, al-

kuperäiset istutukset, autopaikkojen alkuperäinen sijoittelu, väljät nurmipintaiset 
yhteispihat, yksityispihojen voimakas rajautuminen, pihojen rajaton liittyminen 
selännemetsään

n Erityistoimenpiteet: pihojen kunnostaminen sekä hoito ja ylläpito alkuperäisen 
suunnitelman mukaisina, pihavarusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja 
väri), toisen autopaikan poistaminen etupihoilta
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27. As Oy Säästölampi
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: puutarhamaisuus, etupihojen puolijulkinen luonne ja toistuvat pe-

rusistutukset, nurmipintaiset yhteisalueet, pihapuut, yksityispihojen voimakas ra-
jautuminen

n Erityistoimenpiteet: etupihojen toistuvien istutusten täydentäminen alkuperäis-
tä vastaaviksi, pihavarusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), uusien 
ajoesteiden korvaaminen muilla ratkaisuilla, tenniskentän aidan, valaistuksen ja 
jätekatoksen uusiminen/kunnostaminen

Pihan yleisilme osittain tai kokonaan ränsistynyt

2. Fastighets Ab Babord
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: avokalliot, mäntyvaltainen pihapuusto, vaihtelevat väljät pihatilat, 

tontin sisäinen reitti, pitkät näkymät, osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet
n Erityistoimenpiteet: piharakenteiden, jätekatoksen ja päiväkodin pihan kokonais-

valtainen kunnostaminen

7. As Oy Merikorttitie 14
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: pihapuusto
n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden yhtenäistäminen ja sovittaminen 1960-luvun 

arkkitehtuuriin, leikki- ja oleskelupaikan siistiminen, pihapuuston hoito ja osittai-
nen uusiminen

8. As Oy Kivisaarentie, laivatalot
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: yksittäiset pihapuut
n Erityistoimenpiteet: hajanaisen alueen selkeyttäminen rakennusten välissä, piha-

kalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), pihapuiden harkittu lisäis-
tuttaminen

9. As Oy Pieni Villasaarentie 1
n Suunnittelija: Katri Luostarinen(?), 1963
n Erityisarvot: pihapuusto
n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), jä-

tekatoksen viimeistely, pihapuuston hoito

24. As Oy Säästöfasaani
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet, yksityispihojen voimakas 

rajautuminen
n Erityistoimenpiteet: Heteniityntien puoleisen alueen kokonaisvaltainen uusimi-

nen alkuperäistä vastaavaksi, tontin raja-aidan korvaaminen/kätkeminen istutuk-
silla, kulutuspintojen kunnossapito ja uusiminen yhtenäisesti sopivilla materiaa-
leilla

25. As Oy Säästölokki
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: 60-luvulle tyypillinen kasvilajisto, yksityispihojen voimakas rajaus, al-

kuperäiset valetut tukimuurit
n Erityistoimenpiteet: Lokkisaarenpolun puoleisten istutusten kokonaisvaltainen 

uusiminen alkuperäistä vastaaviksi, kulutuspintojen kunnossapito ja uusiminen 
yhtenäisesti sopivilla materiaaleilla
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Pääosin hyvin säilynyt hyväkuntoinen piha, jossa myöhemmin tehdyt kor-
jaukset ovat muuttaneet alkuperäistä ilmettä.

3. As Oy Säästörasti
n Suunnittelija: A. Lehtivuori, 1972
n Erityisarvot: keskeinen kalliopiha ja sen mäntyvaltainen puusto, tennis- ja peli-

kentät, osin alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet
n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), 

alueelle sopimattomien rakenteiden, materiaalien ja varusteiden poistaminen/
vaihtaminen sopiviksi tulevaisuudessa (reunakivet, pesubetonilaatat, valaisin-
tyyppi)

8. As Oy Kivisaarentien eteläosa
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: väljyys, rakennuksia ympäröivä mäntyvaltainen metsä, nurmi laajana 

peruspintana, 60-luvulle tyypilliset lisäistutukset, rakennusten ja luonnon välinen 
saumaton suhde 

n Erityistoimenpiteet: pihakalusteiden värityksen yhtenäistäminen ja muuttaminen 
rakennuksen alkuperäistä väritystä paremmin vastaavaksi, alueelle sopimattomi-
en rakenteiden ja varusteiden korvaaminen sopivammilla tulevaisuudessa (valai-
sin, istutusastiat)

13. As Oy Lokkisaarentie
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: väljyys, runsas mäntyvaltainen pihapuusto, alueen sisäiset reitit, pit-

kät näkymät, nurmi peruspintana, rajattomuus
n Erityistoimenpiteet: puuston hoito mäntyvaltaisena, uusien alueelle sopimatto-

mien piharakenteiden poistaminen/korvaaminen tulevaisuudessa alkuperäiseen 
henkeen sopivilla ratkaisuilla (ladottavat muurit ja reunukset, perusteettomat ki-
veykset ja rajaukset), pihakalusteiden ja varusteiden yhtenäistäminen (materiaali, 
malli ja väri), jätesuojien ulkonäön parantaminen

15. As Oy Säästökannas
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: väljyys, runsas ja monilajinen pihapuusto, nurmi peruspintana, osin 

alkuperäisinä säilyneet pihavarusteet, rajattomuus, pitkät näkymät, rakennusten 
ja pihatilan välinen saumaton suhde

n Erityistoimenpiteet: puuston hoito monilajisena, pihakalusteiden ja varusteiden 
yhtenäistäminen (materiaali, malli ja väri), uusien alkuperäiseen ilmeeseen sopi-
mattomien rakenteiden poistaminen/korvaaminen sopivammilla tulevaisuudessa 
(rajaukset, mukulakiveykset, aidat), kulutuspintojen uusiminen yhtenäisesti

23. As Oy Säästösaari
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: puutarhamaisuus, 60-luvulle tyypillinen kasvillisuus, etupihojen puo-

lijulkinen luonne ja toistuvat perusistutukset, yhteispihan kalliot ja luonnonkasvil-
lisuus, luontaiset metsäpuut peruspuina, yksityispihojen voimakas rajautuminen

n Erityistoimenpiteet: etupihojen uusittujen istutusten palauttaminen/muokkaami-
nen alkuperäistä vastaaviksi, alueelle sopimattomien rakenteiden poistaminen/
korvaaminen sopivammilla tulevaisuudessa (pesubetonilaatat, suoja-aidat, kul-
kuesteet)
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Yleisilmeeltään epämääräinen piha, jossa 1960-luvun metsäkaupunki-ihan-
teiden toteutuminen ei kaikin osin ole mahdollista (pieni piha-ala, yhteys ym-
päröivään luontoon puuttuu) 

16. As Oy Ulappasaarentie 10
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: pihamännyt, 60-luvulle luonteenomaiset kasvilajit
n Erityistoimenpiteet: pihapuuston hoito ja harkittu lisäistuttaminen, raja-aitojen 

poistaminen tai korvaaminen istutuksilla, pihakalusteiden yhtenäistäminen, (ma-
teriaali, malli ja väri), leikki- ja oleskelupaikan järjestäminen uudelleen, alueelle 
sopimattomien rakenteiden poistaminen/korvaaminen sopivalla tulevaisuudessa 
(tarpeettomat reunukset, valaisinmalli), mahdollisuus Kallvikintien varren suoja-
puuston lisäämiseen tulisi tutkia

17. As Oy Vuosaaren Ulappa 8
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: pihamännyt, nurmi peruspintana
n Erityistoimenpiteet: pihapuuston hoito ja harkittu lisäistuttaminen, raja-aitojen 

poistaminen tai korvaaminen istutuksilla, pihakalusteiden yhtenäistäminen, (ma-
teriaali, malli ja väri), alueelle sopimattomien rakenteiden poistaminen/korvaami-
nen sopivilla tulevaisuudessa (reunakivet, betonikivet, valaisimet), leikki- ja oles-
kelupaikan uudelleen järjestäminen, (pihatilaan kiinteästi liittyvän liikerakennuk-
sen pihan kunnostaminen ja siistiminen), mahdollisuus Kallvikintien varren suo-
japuuston lisäämiseen tulisi tutkia

18. As Oy Helsingin Ulappasaarentie
n Suunnittelija: –
n Erityisarvot: pihamännyt
n Erityistoimenpiteet: pihapuuston hoito ja harkittu lisäistuttaminen, raja-aitojen 

poistaminen tai korvaaminen istutuksilla, pihakalusteiden yhtenäistäminen, (ma-
teriaali, malli ja väri), alueelle sopimattomien uusien rakenteiden ja materiaali-
en poistaminen/korvaaminen sopivammilla tulevaisuudessa (ladottavat muuriki-
vet, tarpeettomat reunukset, valaisimet), mahdollisuus Kallvikintien varren suoja-
puuston lisäämiseen tulisi tutkia
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4.7.4 Materiaalit, kalusteet ja valaisimet

Keski-Vuosaaren pihoilla toistuvat muu-
tamat erityisesti 1960-luvun pihoille lei-
maa antavaa varusteet: metalliset kiinte-
ästi maahan valettavat tomutustelineet ja 
paikoin valtavan suuret metalliset pyyk-
kitelineet, jotka usein sijaitsevat vapaas-
ti puiden lomissa ilman peittäviä pensas-
rajauksia. Pyykinpesutapojen muuttumi-
sesta ja kuivausrummuista huolimatta eri-
tyisesti pyykkitelineet ovat poikkeukset-
ta säilyneet pihoilla ja niitä selvästi myös 
käytetään. Paikoin muuttuneista tarpeis-
ta kertoo esimerkiksi pyykkitelineen ala-
puolelle muodostunut polku. Sekä tomu-
tustelineet että erityisesti alueen mittakaa-
vaan sopivat suuret pyykkitelineet ovat 
elementtejä, jotka olisi muutoksista huo-
limatta syytä säilyttää.

1960-luvulla laajasti käytetty yksinkertai-
nen putkirunkoinen penkkimalli on useim-
missa Keski-Vuosaaren taloyhtiöissä edel-
leen käytössä enemmän tai vähemmän 
hyväkuntoisena. Pihoilta löytyi erittäin vä-
hän uuden tyyppisiä penkkejä tai pöytiä. 
Uudempana ilmiönä lähes jokaisesta talo-
yhtiöstä löytyi 1960-luvun jälkeen hankit-
tu vastakkain istuttava suuri puurakentei-
nen keinu, joka lähes poikkeuksetta kai-
killa pihoilla oli maalaamaton.

As Oy Helsingin Neitsytsaarentie.

Fastighets Ab Babordin alkuperäinen tomutusteline.
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Pihojen perinteinen leikkipaikkavälineis-
tö on koostunut keinusta, usein kaare-
vasta kiipeilytelineestä, hiekkalaatikosta 
ja paikoin yksinkertaisesta liukumäestä. 
Välineet ovat hiekkalaatikkoa lukuun ot-
tamatta yleensä olleet metallirakenteisia 
sekä muotoilultaan yksinkertaisia ja ilma-
via. Välineiden uusiminen on poikkeukset-
ta muuttanut leikkipaikkojen alun perin vä-
häeleistä yleisilmettä näkyvämpään ja ha-
janaisempaan suuntaan. Alkuperäisessä 
tai lähellä alkuperäistä kokoonpanoa ole-
via leikkipaikkoja on jäljellä enää muuta-
missa taloyhtiöissä. Erityisen suuresti on 
vaikuttanut sirojen ja ilmavien metallisten 
välineiden vaihtaminen kooltaan massii-
visempiin puisiin välineisiin. Uusien väli-
neiden värimaailmaa ei myöskään usein 
ole sovitettu yhteen muun arkkitehtuurin 
kanssa, vaikka se olisi helposti mahdollis-
ta. Leikkivälineiden vaihtamisen tarve on 
usein väistämätöntä, mutta uusien välinei-
den malleihin ja väritykseen tulisi kiinnit-
tää hankintavaiheessa huomiota. 

Pihoilla käytettyjen roskakorien malleis-
sa ei ole havaittavissa yhdenmukaisuut-
ta. Roskakorit ovat poikkeuksetta peräisin 
viimeksi kuluneilta vuosikymmeniltä, eikä 
niillä ole yhteyttä rakentamisaikakauteen. 
Pihoilla on käytetty useita erilaisia joko ko-
konaan metallirunkoisia ja osittain muovi-
rakenteisia pylvääseen ja seinään kiinnitet-
täviä roskakorimalleja. Roskakorin mallilla 
ja värityksellä on usein merkittävä vaiku-
tus pihan yleisilmeeseen. Erityisesti mo-
niväriset muoviset roskakorit vaikuttavat 
pihan ilmeeseen negatiivisesti. 

Valaisinten osalta koko Keski-Vuosaa-
ren alueellinen yhtenäisyys on pikku hil-
jaa häviämässä. Taloyhtiöt ovat useissa ta-
pauksissa vaihtaneet alkuperäiset kappa-
lemaiset pihavalaisimet uudempiin, usein 
muotoilultaan hyvin moniulotteisiin valai-
sintyyppeihin. Alkuperäisiä valaisinmalleja 
on ollut muutamia ja niille on ollut tyypil-
listä yksinkertainen kappalemainen muo-
to sekä valonlähdettä suojaava opaalilasi 

tai muovi. Pihoilla on käytetty myös Tapi-
ola- ja Käpy-valaisimia. Alkuperäisten va-
laisinten säilyttäminen olisi suotavaa, to-
sin nykyiset valaistustehoon ja häikäisyyn 
liittyvät vaatimukset asettavat ne uusien 
haasteiden eteen. Valaistusta uusittaes-
sa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota alu-
eelliseen yhtenäisyyteen. Valaisinten tulisi 
koko tontilla olla samanlaiset ja soveltua 
muotokieleltään rakentamisaikakauteen. 
Erityisen häiritsevää on, jos valaisinmalli 
vaihtuu kesken piha-alueen.

Alkuperäisen tavoitteen mukaisen alu-
eellisen yhtenäisyyden säilymisen vuoksi 
on parempi, jos pihoilla tehdyt muutos- ja 
korjaustyöt on tehty yhtenäisesti ja ker-
ralla, vaikka esimerkiksi käytetyt materi-
aalit ja mallit poikkeaisivat alkuperäises-
tä. Lopputulos on joka tapauksessa har-
monisempi, kuin ilman kokonaissuunni-
telmaa paikaten ja usealla eri vuosikym-
menellä tehdyt muutos- ja täydennystyöt. 
Alueen pihojen etuna on se, että alkupe-
räinen yksinkertaisuus ja suuri mittakaa-
va antavat myös mahdollisuuden olla te-
kemättä juuri mitään; nurmi, pensaat ja 
puusto muodostavat jo itsessään riittä-
vän pihaympäristön. Pihojen peruskun-
nostukseen riittää kasvillisuuden hoito ja 
pinnoitteiden kunnossa pitäminen. Vaara-
na on, että nykyaikaisen puutarharaken-
tamisen innoittamana tehdään enemmän 
kuin on tarpeen: muutetaan alkuperäisiä 
materiaaleja toisiksi, valitaan liian monta 
uutta ja erilaista materiaalia, liian monta 
uutta kalustetta ja vaikutetaan alkuperäi-
seen vapaaseen pihatilaan tarpeettomin 
rajauksin. Esimerkiksi sisäpihojen leikki-
paikkojen rajaaminen pensasistutuksilla 
on tarpeetonta. Pihatilojen käsittelyssä 
alkuperäisenä tavoitteena ovat olleet ra-
jaavien elementtien puuttuminen ja pit-
kät näkymät pihatiloista toiseen. Näky-
vyys esimerkiksi rakennusten ja leikki-
paikkojen välillä on edelleen tavoitelta-
va, turvallisuutta lisäävä tekijä. Koska vä-
lineiden ja kalusteiden määrä pihoilla on 
alun perin ollut niukkaa ja niiden ulkonä-
kö toisiinsa sointuvaa, vaikuttavat uudet 
kalusteet ja erityisesti kokonaan uudet ra-
jaus- ja pintakäsittelytavat pihojen ulko-
näköön suuresti. 

Uudentyyppisen valaisimen muotokieli on alueelle vie-

ras.

Leikkivälineiden materiaalit, väritys ja leikkipaikan rajaaminen aidalla poikkeaa alkuperäisestä arkkitehtuurista.

As Oy Säästökeulan leikkipaikan välineistö on pääosin 

alkuperäistä.

Alkuperäisen valaisimen muoto on symmetrisen kap-

palemainen.

67



4.7.5 Jätekatokset

Joissakin harvoissa Keski-Vuosaaren ra-
kennuksista on alun perin ollut jätekui-
lut porrashuoneessa ja jätehuoneet poh-
jakerroksessa. Pääosin jäteastiat ovat si-
jainneet piha-alueilla aitauksissa tai auto-
katosten yhteydessä. Viime vuosikymme-
ninä jätemäärän ja lajittelun lisääntyessä 
on jäteaitausten tilalle rakennettu erilai-
sia jätekatoksia.

Jätekatosten malleissa ei alueella ole 
havaittavissa minkäänlaista yhtenäisyyt-
tä tai sopivuutta asuinrakennusten ark-
kitehtuuriin. Katoksia on vuosien varrel-
la lisäksi laajennettu hallitsemattomasti 
ja osin luvatta.

Katosten päämateriaali on puu, useim-
miten tumman ruskeaksi käsiteltynä. Kat-
tomuodot vaihtelevat pulpettikatosta eri-
laisiin harja- ja aumakattomuotoihin. Muo-
doltaan loiva pulpettikatto ja vaaka- tai 
diagonaalilaudoitetut seinät sopivat alu-
eelle. Monissa jätekatoksissa kattomuo-
to on hyvä, mutta seinämateriaali 1960-
luvulle vieras, esimerkiksi reikä- tai pro-
fiilipelti. Jätekatokset hallitsevat joitakin 
piha-alueita suurina, muotokielletään lii-
an moderneina rakennelmina.

Jälkeenpäin autokatosten tai huoltora-
kennusten kylkeen rakennetut jätekatok-
set on toteutettu vaihtelevasti, osittain on-
nistuneesti ja osittain liian hallitsevina.

Yleisvaikutelmana on, ettei jätekatos-
ten suunnitteluun ole juurikaan panostet-
tu, vaikka niiden ulkonäkö vaikuttaa pihan 
ja alueen viihtyisyyteen merkittävästi.
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Vasemmalla puolella esimerkkejä epä-
onnistuneista jätekatoksista:

n Katosta on laajennettu hallitse-
mattomasti

n Väritys ja muoto tekevät jäteka-
toksesta leikkimökkimäisen

n Ovi, seinät, verkot täysin keske-
nään sopimattomia

n Liika monimuotoisuus häiritsee 
massiivisessa katoksessa

Oikealla puolella onnistuneempia ka-
toksia:

n Alkuperäinen katos on myöhem-
min katettu, vinolaudoitus ajan 
arkkitehtuurille tyypillinen

n Katos toteutettu autokatoksen 
yhteyteen eleettömästi

n Uudessa katoksessa käytetty 
1960-luvun aiheita

n Katoksessa betonipäädyt ja loiva 
harjakatto; seinien reikäpellin si-
jalla voisi olla laudoitus.
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As Oy Säästöpoijun pihasivua 1960-luvulla / Suomen rakennustaiteen museo

As Oy Säästöpoijun pihasivua vuonna 2009.
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5.1 Julkisivut
Kaikkien rakennusten ulkovaippaan koh-
distuvien korjaustoimenpiteiden tulee pe-
rustua hankesuunnitelmaan ja sen aika-
na suoritettaviin riittäviin kuntoselvityksiin 
ja taustatutkimuksiin. Peruskuntoselvitys 
voi olla suunnittelun lähtökohtana, mut-
ta julkisivujen todellisen tilanteen selvit-
täminen vaatii yleensä laajempaa kunto-
tutkimusta. Kuntotutkimukseen voi kuu-
lua julkisivujen ja parvekkeiden rakentei-
den kunnon selvittämisen lisäksi kosteus-
mittaukset ja tiiveyskokeet eri rakenteille, 
home- eli mikrobitutkimukset, haitta-aine-
selvitykset, lämpökamerakuvaukset sekä 
vedenpoiston toimivuuden ja parantamis-
tarpeen selvitykset. Rakennusfysikaalisen 
toimivuuden selvittäminen on välttämä-
töntä, jotta vanhoissa rakennuksissa esiin-
tyvät kosteusteknisesti riskialttiit ratkaisut 
voidaan korjata. Kuntoselvityksistä on tar-
kempaa tietoa Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston julkaisussa 2007:11 ” Pih-
lajamäen korjaustapaohjeet” sekä muis-
sa tämän julkaisun kirjallisuusluettelossa 
mainituissa lähteissä.

Julkisivujen korjaustavan valinnan tulee 
aina perustua kattavaan kuntotutkimuk-
seen ja siinä esitettyihin soveliaisiin kor-
jaustoimenpiteisiin. Puutteellisissa kun-
totutkimuksissa saatetaan esittää alimi-
toitettuja tai varmuuden maksimoimisek-
si ylimitoitettuja, liian raskaita korjaustoi-
menpiteitä. Korjaustapaa valitessa on huo-
mioitava taloudellisten ja teknisten näkö-
kohtien lisäksi rakennusten historialliset 
arvot ja arkkitehtuuri. Teknisiä näkökoh-
tia arvioitaessa tulisi huomiota kiinnittää 
myös korjaustavan terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen, korjaustyön aikaisiin olosuh-
teisiin ja julkisivujen jälkihoitoon. Liittyvi-
en rakenteiden ja yksityiskohtien suun-
nittelu vaikuttaa julkisivukorjauksen tek-
nisen toimivuuden ja kestävyyden lisäksi 
rakennusten arkkitehtuuriin ja ne tulisi ai-
na suunnitella rakennusten alkuperäistä il-
mettä kunnioittaen. Suunnittelijoiksi tulee 
valita ammattitaitoiset asiantuntijat, jotka 
tuntevat sekä korjausrakentamisen teori-
an että käytännön. Pätevien suunnitteli-
joiden laatimien urakka-asiakirjojen poh-

jalta on helppoa pyytää urakkatarjoukset 
korjausrakentamiskokemusta omaavilta 
urakoitsijoilta. Korjaustoimenpiteen onnis-
tumisen ja laadun voi varmistaa tarkistut-
tamalla suunnitelmat tarpeen mukaan ul-
kopuolisella asiantuntijalla sekä palkkaa-
malla pätevä valvoja. Korjattuja julkisivu-
ja tulee myös huoltaa ja suorittaa ylläpi-
tokorjauksia säännöllisesti osana hyvää 
kiinteistön hallintaa ja ylläpitoa.

5.1.1 Betonirakenteet

Betonisten sandwich- ja kuorirakenteiden 
korjaustapa riippuu kuntotutkimuksessa 
selvitetystä julkisivujen teknisestä kunnos-
ta. Tutkimuksessa selvitettyjen vaurioiden 
ja virheiden syyt on pyrittävä löytämään ja 
sen jälkeen on valittava varma ja toimiva 
korjaustapa. Laaja-alaisesti vaurioituneis-
sa julkisivuissa on valittavana vähemmän 
korjausvaihtoehtoja kuin hyväkuntoisissa 
tai vain paikallisesti vaurioituneissa raken-
nuksissa. Rakenteiden vaurioitumisen syi-
nä voivat olla materiaalien ikääntyminen 
ja ominaisuuksien heikkeneminen, rasi-
tusolosuhteisiin soveltumattomien tuottei-
den käyttäminen, väärät rakenneratkaisut 
ja niistä johtuva rasitustason nousu sekä 
kunnossapidon puutteet. Julkisivujen vau-
rioitumisen syynä on useimmiten korkea 
kosteusrasitus, minkä vuoksi korjaamises-
sa tulee aina pyrkiä alentamaan kosteusra-
situsta mahdollisimman tehokkaasti. Kor-
jaustavan valintaan vaikuttavista vaurioita 
ja niiden syitä on selvitetty mm. Pihlaja-
mäen korjaustapaohjeiden osassa 4 sekä 
Julkisivuyhdistyksen JUKO-ohjeistokansi-
on korjaustapakuvauksissa. 

Julkisivurakenteiden korjaustavat voi-
daan jaotella
n säilyttäviin pinnoitus- ja paikkakorja-

uksiin
n verhoileviin korjauksiin
n kokonaan tai osittain purkamiseen ja 

uusimiseen.

Säilyttävät pinnoitus- ja paikkakorjaukset

Säilyttävissä korjauksissa vanhan raken-
teen toiminta pysyy ennallaan. Rakennet-
ta pyritään suojaamaan pinnoituksilla ja 
parantamaan kosteusteknistä toimivuut-

Osa 5 
Korjaustapaohjeet
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ta saumauksia uusimalla sekä pellityksiä 
ja muita liitoskohtia kohentamalla. Yksit-
täisiä vaurioituneita kohtia voidaan uusia 
paikkaamalla ja estää tai hidastaa vauri-
oiden uusiutumista paikkaamalla ruostu-
neita betoniteräksiä puhdistuksen jälkeen 
korroosiosuojalaasteilla. Säilyttävät kor-
jaustavat soveltuvat käytettäviksi yleen-
sä vain vähän vaurioituneissa rakenteissa. 
Pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korjaus-
ten käyttöikä jää raskaita korjauksia lyhy-
emmäksi, mutta toisaalta niiden investoin-
tikustannukset jäävät alhaisiksi.

Huoltomaalaus voidaan tehdä vanhan 
pinnoitteen päälle käyttäen vanhan pin-
noitteen kanssa yhteensopivia pinnoittei-
ta. Huoltomaalaus soveltuu kuitenkin vain 
hyväkuntoisten julkisivujen ylläpitokorja-
uksiin. Varmempi tapa on vanhan pinnoit-
teen poisto ja uudelleen pinnoitus. Pin-
noittamisella voidaan estää veden kulkeu-
tuminen rakenteeseen käyttämällä vet-
tä hylkiviä pinnoitteita ja parantaa raken-
teen kuivumisominaisuuksia käyttämällä 
riittävän läpäiseviä pinnoitteita. Betonira-
kenteiden vaurioituneet kohdat pitää uu-
sia ja ruostuneet teräkset paljastaa, puh-
distaa ja suojata laastipaikalla. 

Perusteellisemmassa pinnoitus- ja paik-
kakorjauksessa korroosiovaurioiden laas-
tipaikkaukset varmistetaan määrittämällä 
paikkauksille rajasyvyys ja paljastamalla, 
puhdistamalla ja suojaamalla laastipaikal-
la kaikki rajasyvyyttä lähempänä pintaa 
olevat teräkset. Ruostunut teräs voidaan 
myös poistaa, mikäli se on rakenteellisesti 
mahdollista. Laastipaikkaamalla voidaan 
lisäksi korjata pieniä pakkasrapautunei-
ta alueita. Laastipaikattujen alueiden pin-
nat viimeistellään julkisivupinnan tyypin 
mukaisesti ja kaikki aikaisemmin maala-
tut pinnat julkisivuissa tasoitetaan ja pin-
noitetaan kauttaaltaan uudelleen. 

Kosteusrasituksen alentamiseksi on 
tärkeää varmistua elementtien saumo-
jen eheydestä sekä pellitysten ja räystäs-
rakenteiden toimivuudesta. Saumauskor-
jaukset tulee aina suorittaa kauttaaltaan 
uusimisena eikä vain vaurioituneilla alu-
eilla. Päällesaumaus on ehdottomasti kiel-
lettyä. Julkisivusaumauksiin käytettäviltä 
elastisilta saumausmassoilta tulee vaatia 
Suomen Betoniyhdistyksen myöntämä 
varmennettu käyttöseloste, joka sisältää 
tiedot tuotteen ominaisuuksista ja soveltu-
vuudesta käyttötarkoitukseen sekä tiedot 
tuotteen kanssa käytettävästä pohjuste-
aineesta. Työnaikaisena saumausalustana 
toimivana pohjatäytenauhana käytetään 
umpisoluista polyeteeninauhaa. Paisuvi-
en saumanauhojen tai tiivisteprofiilinau-
hojen käyttöä julkisivunauhojen tiivistyk-
sissä ei perinteisissä elementtijulkisivuissa 
voi suositella rakenteen heikon tuulettu-
vuuden vuoksi. Saumauskorjaus on oleel-
linen osa pinnoitus- ja paikkakorjauksia, 
mutta voi pesubetoni- tai tiilijulkisivuissa 
olla myös ainoa korjaustoimenpide.

Mikäli kuntotutkimus osoittaa pinnoi-
tus- ja paikkakorjauksen soveltuvan kor-
jaustavaksi on se suositeltava vaihtoeh-
to ainoana rakennusten ulkonäön enti-
sellään säilyttävänä korjaustapana. Kor-
jaukseen tulee aina liittää kosteustekni-
sen toimivuuden lisääminen mm. pelli-
tyksiä ja liitoskohtia parantamalla. Kor-
jausratkaisun laatuun vaikuttavat suun-
niteltujen rakenneratkaisujen ja valittu-
jen materiaalien lisäksi käytettävät työ-
tavat sekä työntekijöiden ja työn tilaajan 
ammattitaito ja asenne. Varsinkin Sääs-
töniemen ja Säästöluodon alkuperäisten 
1960-luvun julkisivujen ja muiden raken-
nusosien vaaliminen on tärkeää. Nämä 
hyvin hoidetut ja alkuperäistä kunnioit-
taen ylläpidetyt rakennukset ovat hieno-
ja aikakautensa edustajia.

As Oy Kivisaarentien julkisivut on korjattu säilyttäväl-

lä tavalla.

Säilyttävä pinnoitus- ja paikkakor-
jaus on ainoa korjaustapa, joka säi-
lyttää rakennusten ulkonäön enti-
sellään, mutta korjaustapa ei pa-
ranna rakennusten energiatehok-
kuutta lainkaan. 

Lisälämmöneristys ja kolmikerros-
rappaus. 

Lisälämmöneristys ja betoniset 
kuorielementit. Kuorielementeillä 
verhoiltaessa seinän paksuus kas-
vaa huomattavasti. Korjauksessa 
on huolehdittava siitä, että ikkunoi-
den ja julkisivupinnan suhde säilyy 
ennallaan. 

Vanhan rakenteen päälle tehtävis-
tä verhoilevista korjauksista suosi-
teltavat ovat:

Vanhan rakenteen päälle tehtävis-
tä verhoilevista korjauksista alueen 
arkkitehtuuriin täysin sopimatto-
mia ovat:

Lisälämmöneristys ja ohutrappaus 
ei ole suositeltava, sillä ohutrappa-
ukseen tulleita vaurioita on mahdo-
tonta korjata huomaamattomasti, 
joten vaurioitunut julkisivu on ra-
pattava kokonaan uudelleen. 

Lisälämmöneristys ja levyverhous 
sekä muut verhoukset.kuten ver-
hous metallikaseteilla tai keraami-
silla laatoilla. Nämä verhoustavat 
muuttavat alkuperäisen arkkiteh-
tuurin täysin vieraaksi.

Ohjeet
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Verhoilevat korjaukset

Verhoilevissa korjauksissa vanha rakenne 
jätetään uuden pintarakenteen alle. Ver-
hoilevissa korjauksissa vaurioituneita koh-
tia ei yleensä tarvitse poistaa, elleivät vau-
riot ole laajoja. Uusi pintarakenne suojaa 
vanhaa rakennetta ja pysäyttää vaurioitu-
misprosessin alentamalla kosteusrasitus-
ta. Verhousrakenteeseen liittyy yleensä li-
sälämmöneristys. Verhoilevat korjaukset 
soveltuvat pitkällekin vaurioituneisiin koh-
teisiin, mikäli verhousrakenteelle on riittä-
vän luja kiinnitysalusta. Verhouskorjaus-
ten yhteydessä on yleistä kiinnittää van-
ha ulkokuori läpipulttauksella kantavaan 
runkoon pulttauksen jäädessä näkymät-
tömiin uuden verhouksen alle.

Betonijulkisivujen verhouskorjaukset 
voidaan jaotella
n eristerappauksiin
n levyverhouksiin
n muurauksiin
n kuorielementteihin

Eristerappaukset
Eristerappauksissa vanhan pinnan pääl-
le asennetaan uusi rappausalustana toi-
miva lämmöneristekerros. Eristerappaus 
voidaan tehdä kolmikerrosrappauksena 
tai ohutrappauksena. Kolmikerrosrappaus 
koostuu eristerappauksiin soveltuvan läm-
möneristeen päälle kiinnitetyn metalliver-
kon päälle tehdyistä pohja-, täyttö- ja pin-
tarappauksesta. Vanhaan julkisivupintaan 
verkko kiinnitetään ruostumattomasta te-
räksestä tehdyin erikoiskiinnitysheloin, jot-
ka sallivat rappauskerrosten liikkeen. Ohut-
rappauksessa alustana toimii lämmöneris-
teen päälle kiinnitetty lasikuituverkko, jon-
ka päälle tehdään kaksi rappauskerrosta. 
Ohutrappauksessa lämmöneristeenä käy-
tetään kivivillaa tai EPS-levyjä, jotka kiinni-
tetään liimalaastilla ja muovitulpilla vanhan 
julkisivun päälle. Eristerappaukset lisäävät 
rakenteen painoa, joten vanhan ulkokuo-
ren lujuuden tulee olla riittävä uuden ra-
kenteen kiinnittämistä varten. 

Molemmilla rappaustavoilla saavute-
taan tasainen ja saumaton pinta mahdol-
lisia liikuntasaumoja lukuun ottamatta. 
Eristerappaukset ovat tuulettumattomia 
rakenteita, joten rappauskerrosten ma-
teriaalien tulee päästää rakenteessa ole-
va kosteus kuivumaan ja toisaalta pinta-
kerroksen tulisi estää veden imeytyminen 
rakenteeseen. Eristerappausjärjestelmän 
toimivuus tulee varmistaa käyttämällä tes-
tattuja, kyseiseen kohteeseen soveltuvia 
tuotteita sekä huolellisella suunnittelulla, 
asennuksella ja työnaikaisella laadunvar-
mennuksella. Eristerappauksia ei suosi-
tella ankaralle kosteus- tai mekaaniselle 
rasitukselle alttiille julkisivupinnoille. Li-
säksi eristerappauksen yhteyteen suosi-
tellaan rakennuksen julkisivupinnasta ul-
konevia räystäitä, jotka pienentävät sade-
rasitusta, mutta eivät lainkaan sovi alueen 
1960-luvun arkkkitehtuuriin. Eristerappa-
us, kuten muutkin verhoilevat korjausta-
vat joihin liittyy lisälämmöneristys, vaikut-
taa jokaiseen kohtaan julkisivuissa. Julki-
sivujen kasvaessa ulospäin aiheuttaa van-
hojen ikkunoiden asema suhteessa julki-
sivupintaan ongelmia, kuten myös liitty-
minen sokkeli-, parveke-, katos- ja räys-
täsrakenteisiin. Verhoilevissa korjauksis-
sa rakennusten arkkitehtuurin säilymi-
seen vaikuttavat mittamaailman ongel-
mat kasvavat suhteessa eristekerroksen 
paksuuteen, samoin rakenteellisten vir-
heiden riskit. Keski-Vuosaaressa eristera-
pattuja betonijulkisivupintoja on ainoas-
taan Asunto-osakeyhtiöiden Säästöpurje 
ja Kivisaarentie lamellien päädyissä sekä 
Helsingin Neitsytsaarentien lamellien pit-
killä sivuilla. Kaikissa on käytetty ohutrap-
pausmenetelmää, Kivisaarentiellä lisäläm-
möneristeenä on 70 mm:n mineraalivilla, 
Säästöpurjeen ja Neitsytsaarentien lamel-
leissa 50 mm:n EPS-levyt. Neitsytsaaren-
tien parvekekaiteet on julkisivukorjauksen 
yhteydessä muutettu levyrakenteisiksi ja 
tuotu uuden julkisivupinnan tasoon. Ma-
teriaaliero näkyy parvekesivuilla selvästi 
muuttaen alkuperäistä nauhamaista ark-
kitehtuuria. Parvekkeettomilla pitkillä si-
vuilla nauhamaisuus on säilynyt ja ikku-
nanauhojen joutumisen kuoppiin estää jo 
aikaisemmassa muutoksessa vanhojen ik-
kunoiden eteen asennetut etuikkunat, joi-
den väri on kuitenkin alkuperäiselle arkki-
tehtuurille vieras. Kivisaarentien ja Sääs-
töpurjeen lamellien eristerapatut päädyt 
ovat umpipäätyjä, joista sileä, saumaton 
eristerappaus on hävittänyt alkuperäiset 
elementtijaot.

As Oy Säästöluodon julkisivut on korjattu säilyttävällä tavalla.
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As Oy Säästöluodon alkuperäinen betonipääty ja As 

Oy Lokkisaarentien levytetty pääty.

Levyverhoukset
Levyverhoukset tehdään vanhan ulko-
kuoren päälle rankarakenteeseen kiin-
nitetyillä julkisivulevyillä. Joko sinkitystä 
teräksestä tai alumiinista tehdyn metalli-
rangan tai puurangan yhteyteen asenne-
taan mineraalivillaeristys. Levyjen kiinni-
tystavat vaihtelevat käytettävien tuottei-
den ja suunnitteluratkaisujen mukaises-
ti. Lämmöneristeessä voidaan alimmas-
sa kerroksessa käyttää pehmeää villaa ja 
sen päällä jäykkää tuulensuojapintaista vil-
laa tai vain yhtä eristekerrosta, jonka ul-
kopinta on tuulensuojattu. Lisälämmön-
eristyksen ja levyverhouksen välin tulee 
aina olla tuuletettu, jotta rakenteen kos-
teus pääsee poistumaan. Saumat voidaan 
tehdä avosaumoina tai saumausmassal-
la tai -nauhalla tiivistettyinä. Avosaumois-
sa käytetään listoja ohjaamaan veden kul-
kua tai korostamaan saumaa. Levyver-
housten suosiota selittää eristerappaus-
ta edullisempi hinta. Levyverhouksiin liit-
tyvät arkkitehtoniset ja rakenteelliset on-
gelmat ovat samoja kuin eristerappauk-
sissa, mutta ne muuttavat rakennusten 
ulkonäköä vielä eristerappausta suurem-
min. Levyjen koko on yleensä betoniele-
menttien kokoa pienempi, joten saumojen 
lukumäärä kasvaa ja varsinkin listoitetut 
vaakasaumat korostuvat. Erityisesti puu-
rankaan kiinnitettyjen levyjen kiinnityskoh-
dat tulevat ajan kuluessa häiritsevästi nä-
kyviin. Vaikka levyjen värisävyjä yritettäi-
siin valita vastaamaan mahdollisimman 
paljon alkuperäistä väriä, on tulos useim-
miten huono. Kivirouhepintaisten levyjen 
”valkoinen” on todellisuudessa vaalean 
ruskean eri sävyjä varioiva ja levyt usein 
keskenään eri sävyiset. Levyjen puhdista-
minen on erittäin vaikeaa. Pahoin likaantu-
nut tai vaurioitunut levy onkin usein vaih-
dettava kokonaan ja uuden levyn värisävy 
poikkeaa vanhan, nuhraantuneen tai haa-
listuneen julkisivun väristä. 

Keski-Vuosaaressa on betonijulkisivu-
ja verhoiltu polymeeribetoni- eli Steni-le-
vyin tai kuitusementti- eli CemStone-le-
vyin. Julkisivumuutokset on tehty alku-
peräisestä arkkitehtuurista piittaamatta 
ja kokonaan verhotuissa rakennuksissa 
ulkonäköä suuresti muuttaen. Verhous-
korjaukset kuitenkin suojaavat alkuperäi-
siä julkisivuja ja pysäyttävät niissä tapah-
tuvat vauriot alentamalla kosteusrasitusta 
ja nostamalla lisälämmöneristyksen myö-
tä vanhojen rakenteiden lämpötilaa. Tek-
nisesti toimivien rakenteiden purkaminen 
ei pelkästään ulkonäkösyistä ole järkevää 

vaan ne tulee käyttää elinkaarensa lop-
puun. Mikäli rakennuksen tekninen kun-
to sallii, voidaan tehtyjä verhouksia myö-
hemmin purkaa ja alkuperäinen betonijul-
kisivu palauttaa.

Keski-Vuosaaressa on verhottu julkisi-
vuja myös kivirouhepintaisilla, ohutmetal-
lista taivutetuilla ja mineraalivillalla täyte-
tyillä IcoMak-elementeillä. Metallikaset-
tiverhousten asennus- ja ulkonäköongel-
mat ovat samoja kuin muilla julkisivule-
vyillä.

Verhouskorjaus muuraamalla
Verhouskorjaus muuraamalla tehdään 
kiinnittämällä vanhaan julkisivupintaan ul-
kopinnaltaan tuulensuojatut lämmöneris-
tyslevyt ja muuraamalla uusi julkisivu. Jul-
kisivumuuraukseen käytetään yleensä 130 
mm paksuisia tiiliä, minkä lisäksi raken-
netta kasvattaa lämmöneristeen ja muura-
uksen väliin jätettävä vähintään 40 mm:n 
tuuletusväli. Kuorimuurin suuren painon 
vuoksi muuraus vaatii yleensä erillisen pe-
rustuksen. Tiilimuuri voidaan joissakin ta-
pauksissa tukea vanhaan rakenteeseen 
tehtävillä konsoleilla. Kuorimuuri ei lisää 
vanhan seinän kuormitusta merkittävästi, 
koska pystysuorat kuormat siirtyvät joko 
uusille perustuksille tai konsolirakenteil-
le ja niiden kautta vanhoille perustuksil-
le. Maaperän heikko kantavuus voi rajoit-

Kokonaan purkavista ja uudelleen 
rakennettavista korjauksista suo-
siteltava on: 

Lisälämmöneristyksen uusiminen 
nykyvaatimuksia vastaavaksi ja uu-
sien betonisten kuorielementtien 
asennus. 

Ikkunoiden vaihto tulee ajoittaa ta-
pahtuvaksi samaan aikaan julkisi-
vukorjauksen kanssa, jotta ikkunoi-
den ulkopinnan asema suhteessa 
julkisivupintaan säilyy 1960-luvul-
le tyypillisenä eli varsin lähellä ul-
kopintaa. 

Mikäli rakennuksen tekninen kun-
to sallii, voidaan tehtyjä verhouksia 
myöhemmin purkaa ja alkuperäi-
nen betonijulkisivu palauttaa. 

Ohjeet
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taa painavan kuorimuurin soveltuvuutta. 
Kuorimuuri voidaan tehdä joko poltetuil-
la tai kalkkihiekkatiilillä. Muuraustuotteil-
le on olemassa erilaisia tuotevaatimuksia, 
jotka on esitetty SFS- ja SFS-EN-standar-
deissa. Myös kuorimuuriverhousten yhte-
yteen suositellaan alkuperäiseen arkkiteh-
tuuriin sopimattomia ulkonevia räystäitä 
saderasituksen pienentämiseksi.

Verhouskorjaus muuraamalla sovel-
tuu erityisesti ikkunattomien päätysei-
nien verhoukseen. Korjausratkaisun laa-
tuun vaikuttavat tekijät ovat samoja kuin 
säilyttävässä korjauksessa. Hyvään laa-
tuun pyrittäessä on tärkeää, että suunni-
telma-asiakirjoissa on riittävän yksiselit-
teiset ohjeet ja vaatimukset laatutekijöi-
den hallintaan.

Keski-Vuosaaressa ei ole toistaiseksi 
verhottu julkisivuja kuorimuurauksella.

Verhouskorjaus kuorielementeillä
Verhouskorjaus kuorielementeillä tehdään 
käyttäen betonielementtejä, jotka kiinni-
tetään vanhan ulkokuoren ja lisälämmön-
eristeen ulkopuolelle. Vanhan ulkokuoren 
ja lisälämmöneristeen välissä on tuuletus-
rako. Kuorielementit voidaan tukea perus-
tuksista tai kannattaa elementeittäin van-
hoista rakenteista. Tuenta tehdään yleen-
sä sisäkuoresta, koska ohueen ulkokuo-
reen ei saada riittävää ankkurointilujuut-
ta. Elementit ja kiinnikkeet ovat periaat-
teessa samoja kuin uudisrakentamisessa 
eriytetyissä julkisivuissa käytettävät. Ri-
pustettavat kuorielementit kiinnitetään ra-
kennuksen runkoon ruostumattomien eri-
koiskiinnikkeiden avulla. Asennuksessa on 
otettava huomioon sisäkuorien paksuu-
den vaihtelu, joka saattaa olla jopa usei-
ta senttimetrejä.

Itsekantavat kuorielementit sidotaan 
vaakavoimia vastaan ruostumattomin kiin-
nikkein vanhaan rakenteeseen, pystykuor-
mat siirtyvät alimmille elementeille. Itse-
kantavat kuorielementit vaativat erillisen 
perustuksen, jolloin maaperän heikko kan-
tavuus voi rajoittaa niiden soveltuvuutta. 
Kuorielementtiverhouksien liitoskohdissa 
on otettava huomioon rakenteen tuulet-
tuminen ja mahdollisten vuotovesien pois-
tuminen. Suunnittelussa ja asennuksessa 
on kiinnitettävä huomio kuorielementtien 
saumojen tiivistykseen, tuuletusvälin riittä-
vyyteen ja tasamittaisuuteen sekä erilaisiin 
liitoksiin ja niiden pellityksiin. Pintakäsitte-
lyvaihtoehtoja on lukuisia sileävalupinnas-
ta erilaisiin pinnoitteisiin. Pinnat voidaan 
myös käsitellä tuoreena hierretyiksi tai har-

jatuiksi kuten vanhat elementtipinnat Kes-
ki-Vuosaaressa tyypillisesti on käsitelty. 

Betonisille julkisivuelementeille ei ole 
olemassa yleistä tuotehyväksyntäjärjestel-
mää, mutta useilla elementtien valmista-
miseen käytetyillä materiaaleilla on tarkat 
tuotevaatimukset. Monet kuorielement-
tien kestävyyteen ja rakenteelliseen toi-
mivuuteen vaikuttavat tekijät määritel-
lään erikseen suunnitelmissa. Kuormia 
siirtävillä teräsosilla ja elastisilla saumaus-
massoilla tulee olla Suomen Betoniyh-
distyksen myöntämä varmennettu tuo-
teseloste.

Verhouskorjaus kuorielementeillä on 
harvinaista ja toistaiseksi rajoittunut eri-
koiskohteisiin, joissa ulkonäön säilyminen 
on erityisen tärkeää. Korjaustapa kasvat-
taa seinän paksuutta ulospäin varsin pal-
jon. Kuorielementtien paksuudet ovat 50–
120 mm, tuuletusvälin 30–40 mm ja lisä-
lämmöneristyksen 80–140 mm. Verhous-
korjaus kuorielementeillä soveltuukin par-
haiten ikkunattomien päätyseinien verho-
ukseen. Keski-Vuosaaressa tätä verhous-
korjaustapaa betonijulkisivujen korjauk-
sissa ei toistaiseksi ole käytetty.

Keski-Vuosaaressa muutamia raken-
nuksia on verhoiltu Rati-tuotenimellä val-
mistetuilla ohutkuorielementeillä, joiden 
valmistus lopetettiin vuonna 1997. Asun-
to-osakeyhtiö Säästökannaksessa lamel-
lien alkuperäiset betonipintaiset sand-
wich-umpipäädyt on lisälämmöneristet-
ty ja verhoiltu tiililaattapintaisilla ohutkuo-
rielementeill. 30 mm paksun kuorielemen-
tin ja villan välissä on 20 mm:n tuuletus-
rako. Ohutkuorielementtien maksimiko-
ko on noin neliömetri, mikä yleensä aihe-
uttaa ongelmia ja julkisivuista tulee sau-
mojen hallitsemia. Tiililaattapintaisia ele-
menttejä käytettäessä saumajako voidaan 
häivyttää ja saada pinta näyttämään yhte-
näiseltä muuraukselta, mutta Säästökan-
naksessa ratkaisu ei ole alkuperäisen ark-
kitehtuurin mukainen.

Ulkokuoren kokonaan tai osittain 
purkaminen ja uudelleen rakentaminen

Ulkokuoren purkaminen ja uusiminen on 
korjausmuodoista raskain, mutta toisaal-
ta purkavissa korjauksissa vanhan raken-
teen vauriot ja viat poistuvat kokonaan. Se 
soveltuu käytettäväksi pitkälle vaurioitu-
neiden rakenteiden korjaukseen. Purka-
minen ja uusiminen voidaan tehdä koko 
rakenteelle, esimerkiksi koko ulkokuori-
en tai parvekkeiden purkaminen ja uusi-
minen, tai vain osalle rakennetta, esimer-

kiksi ikkunan ulkopuitteiden tai parveke-
kaiteiden uusiminen.

Betonirakenteisten julkisivujen purka-
misen ja uudelleenverhouksen tarpeen 
voivat aiheuttaa erittäin pitkälle edennyt 
pakkasrapautuminen, ulkokuorien kiin-
nitysten vaurioituminen tai lämmöneris-
teissä esiintyvät laajat ja runsaat mikro-
bikasvustot. Tällä korjaustavalla saavute-
taan erityisen pitkä käyttöikä ja se sovel-
tuu myös silloin, kun verhouskorjaukset 
eivät sovellu käytettäviksi rakennepak-
suuksien liiallisen kasvamisen vuoksi.

Betonirakenteita kokonaan purettaes-
sa ja uudelleen rakennettaessa käytettävät 
verhousrakenteet ovat samat kuin edel-
lä verhoileville korjauksille esitetyt. Koko-
naan puretaan sekä vanha ulkokuori et-
tä lämmöneristeet. Purkavissa korjauksis-
sa lämmöneriste uusitaan nykyvaatimus-
ten mukaiseksi ja julkisivut verhoillaan uu-
delleen. Uudet kuorielementit soveltuvat 
erinomaisesti käytettäviksi purkavan kor-
jauksen yhteydessä. Kuorielementit ovat 
kuitenkin varsin painavia. Ripustettavia 
kuorielementtejä voidaan käyttää, mikäli 
vanhasta rakenteesta löytyy riittävän lu-
ja alusta kiinnikkeille ja niille saadaan riit-
tävä ankkurointipituus. Kuorielementit ri-
pustetaan ruostumattomasta teräksestä 
valmistetuin erikoiskiinnikkein elementeit-
täin vanhasta sisäkuoresta. Kuorielemen-
tit voidaan myös tukea perustuksista it-
sekantavina elementteinä. Ellei niitä voi-
da tukea vanhoista sokkelirakenteista, ne 
vaativat uudet perustukset. Kustannuk-
siltaan itsekantavat elementit ovat edulli-
semmat, mutta maaperän heikko kanta-
vuus voi rajoittaa niiden käyttöä. 

Kuorielementit ovat ainoa korjaustapa, 
jolla raskaimmissa korjauksissa voidaan 
ulkonäöllisesti päästä lähelle vanhan jul-
kisivun alkuperäistä ilmettä.

75



5.1.2 Siporex-rakenteet

Siporex-julkisivuja koskevat samat vaati-
mukset vaurioiden syiden selvittämises-
tä ja kattavaan kuntotutkimukseen perus-
tuvan korjaustavan valinnasta kuin beto-
nijulkisivuja. Siporex-rakenteita esiintyy 
Keski-Vuosaaren pääosin betonisandwich-
rakenteisten piste- ja lamellitalojen pää-
dyissä kantavaan betoniin kiinnitettyinä, 
jolloin se muodostaa sekä lämmöneris-
teen että julkisivupinnan. Lisäksi rivitalo-
yhtiöissä ja kerrostaloyhtiöissä on tehty 
siporex-julkisivuja sekä nauha- että ruu-
tuelementeistä. 

Siporex-rakenteiden korjaustavat voi-
daan jaotella
n säilyttäviin pinnoitus- ja paikkakorja-

uksiin
n verhoileviin korjauksiin.

Säilyttävissä korjauksissa voidaan sovel-
taen noudattaa edellä betonijulkisivujen 
korjauksiin annettuja ohjeita.

Siporex-julkisivujen säilyttävissä korja-
uksissa on huomioitava, että kevytbetoni 
on hyvin huokoista materiaalia ja imee si-

ten nopeasti vettä. Tällöin pakkasrapautu-
mariski kasvaa ja lämmöneristyskyky ale-
nee. Höyrykarkaistun kevytbetonin pin-
takäsittelyn tarkoituksena on, kuten be-
toniseinienkin kohdalla, kosteusrasituk-
sen alentaminen. Pintakäsittelyn tulee es-
tää sadeveden tunkeutuminen rakentee-
seen ja toisaalta pintakäsittelyn tulee olla 
hyvin vesihöyryä läpäisevä. Vettä läpäise-
mättömiä orgaanisia pinnoitteita ei suo-
sitella. Kevytbetonia pinnoitettaessa on 
huolehdittava siitä, ettei saumoissa ole 
vuotokohtia, joista vesi voi tunkeutua ra-
kenteeseen. 

Verhoilevissa korjauksissa voidaan so-
veltaen noudattaa edellä betonijulkisivu-
jen korjauksiin annettuja ohjeita.

Siporex-elementeistä rakennetuissa 
seinissä ohutrappauksen käyttö edellyt-
tää saumojen jättämistä viistettynä näky-
viin. Mikäli halutaan yhtenäinen pinta, on 
käytettävä verkotettua kolmikerrosrappa-
usta. Elementtisauman rakenne vaikut-
taa oleellisesti yhtenäisen pinnan kestä-
vyyteen. Kevytbetoniseinien pinnoittami-
seen soveltuu parhaiten kalkkisementti-

Siporex-elementti /Kerrostalot 1880–2000 / Rakennustieto Oy

Vanhan siporex-rakenteen päälle 
tehtävistä verhoilevista korjauksis-
ta suositeltava on: 

Lisälämmöneristys ja kolmikerros-
rappaus

Vanhan kahitiili-rakenteen korjauk-
sista suositeltava on: 

Vanhan tiilimuurin ja lämmöneris-
teiden purkaminen, lämmöneris-
teiden uusiminen nykyvaatimuk-
sia vastaavaksi, tuuletusvälin lisää-
minen rakenteeseen sekä julkisi-
vun muuraaminen kokonaan uu-
delleen. Samalla tulee varmistaa 
rakenteen kosteustekninen toimin-
ta ja korjata puutteet kaikissa liit-
tymissä. 
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rappauksen tai ohutrappauksessa kalkki-
sementtilaastin päälle tehty maalaus se-
menttimaalilla.

Kaikissa Keski-Vuosaren kerrostaloyhti-
öissä päätyjen kantavaan betoniin kiinni-
tetyt siporex-pinnat on lisälämmöneristet-
ty ja verhoiltu. Verhoiluun on käytetty kol-
mikerrosrappausta Säästöpurjeen pisteta-
loissa ja Pieni Villasaarentie 1:n lamelleis-
sa sekä ohutrappausta Helsingin Ulappa-
saarentie 4:ssä. Hilding Ekelundin suun-
nittelemissa kohteissa on Sydremmarenin 
pistetalojen siporex-pinnat verhoiltu kivi-
rouhepintaisin IcoMak-peltielementein ja 
Babordin piste- ja lamellitalot betonipintai-
sin Rati-elementein. Molemmissa kohteis-
sa lopputulos muuttaa alkuperäisen ark-
kitehtuurin ilmettä voimakkaasti, eivätkä 
tämän tyyppiset verhoukset sovi raken-
nuksiin. Onnistuneena verhoustapana ei 
myöskään voi pitää Pienen Villasaarentie 
2:n ja Säästökarin lamellien kaikkien si-
vujen, Ulappasaarentie 10:n päätyjen se-
kä Säästölammen rivitalojen sisäänkäyn-
tisivujen verhoamista kivirouhepintaisin 
Steni-levyin.

5.1.3 Kahi-tiilirakenteet

Kaikki Keski-Vuosaaressa esiintyvät muu-
ratut rakenteet ovat kahi-tiilistä muurat-
tuja kuorimuureja. Kuorimuurit ovat ker-
roksellisia rakenteita, joissa on erillinen 
muurattu ulkokuori, lämmöneriste sekä 
erillinen sisäkuori, joko betonirakenne tai 
muurattu rakenne. Kuorimuurin takana 
ei missään rakennuksessa Keski-Vuosaa-
ressa ole tuuletusrakoa eli rakenne on vir-
heellinen. Lämmöneristeenä on tyypilli-
sesti 10 senttimetrin vuorivilla, Helsingin 
Neitsytsaarentiellä 7,5 senttimetriä. Kuo-
rimuuri on sidottu rakennuksen runkoon 
muuraussitein, jotka voivat olla sinkittyjä 
tai bitumoituja teräslankoja tai kupari- ja 
messinkilankoja. Kaikki pinnat Keski-Vuo-
saaressa ovat olleet puhtaaksimuurattuja, 
Helsingin Neitsytsaarentien lamellien pää-
dyt on myöhemmin slammattu.

Tiilirakenteiden vauriot ja niiden syyt 
tulee selvittää ennen korjaustavan valin-
taa. Huokoisina materiaaleina sekä tii-
let että muurauslaastit imevät vettä, joka 
jäätyessään ja laajetessaan voi rikkoa ra-
kenteita ja aiheuttaa pakkasrapautumis-
ta. Muuratut rakenteet myös kestävät liik-
keitä heikosti, jolloin rakenteessa tapah-
tuvat liikkeet ja painumat aiheuttavat hal-
keamia. Tyypillisin halkeamien aiheuttaja 
on liikuntasaumojen puute. Vesivuodot 
huonokuntoisten saumausten ja liittymi-
en kautta eristetilaan aiheuttavat pakkas-
rapautumista, lämmöneristävyyden heik-
kenemistä ja pahimmilllaan homevaurioi-
ta. Lisäksi rakenteissa saattaa esiintyä as-
bestia pinnoitteissa tai liikuntasaumojen 
PCB- tai lyijy-yhdisteitä. Haitta-aineiden 
esiintyminen on selvitettävä kuntotutki-
muksen yhteydessä.

Puhtaaksimuurattujen julkisivujen kor-
jaustavat voidaan jaotella rakenteiden vau-
rioitumisasteen mukaan
n säilyttäviin pinnoitus- ja paikkakorja-

uksiin
n verhoileviin korjauksiin
n kuorimuurin purkamiseen ja uusimi-

seen
n halkeamien ja painumavaurioiden 

korjauksiin.

Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa vanha 
rakenne säilyy pääosin ennallaan. Vauri-
oituminen pyritään pysäyttämään raken-
teen kosteusteknisen toiminnan paran-
tamisella ja mahdollisesti pinnoittamalla. 
Laastisaumat korjataan uusimalla rapau-
tuneiden saumojen pintaosat. Keski-Vuo-
saaren rakennuksiin säilyttävät pinnoitus- 

ja paikkakorjaukset eivät alkuperäisen vir-
heellisen rakenteen vuoksi sovi.

Huonosti pakkasrasitusta kestävän tii-
lijulkisivun kosteusrasitustasoa voidaan 
alentaa vanhan tiilipinnan päälle tehdyllä 
kolmikerrosrappauksella, joka pinnoite-
taan suojaavalla pinnoitteella. Tämä kor-
jaustapa vaikuttaa oleellisesti rakennus-
ten ulkonäköön, kuten myös muut ver-
hoilevat korjaukset, joita edellä on käsitel-
ty laajemmin. Verhoilevat korjaustavat ei-
vät myöskään paranna alun perin virheel-
listä rakennetta.

Kuorimuurin uusimiskorjauksessa van-
ha tiilimuuri ja laastit puretaan ja julkisivu 
muurataan kokonaan uudelleen. Samal-
la varmistetaan rakenteen kosteustekni-
nen toiminta ja korjataan puutteet korja-
uksen pitkäikäisyyden varmistamiseksi. 
Osittain uusiminen ei Keski-Vuosaareen 
sovellu. Ongelmana on paitsi uusien tiili-
en ja laastin erottuminen vanhasta julki-
sivumuurauksesta puhtaampana ja eri-
värisenä tiilien ja laastien väristä riippu-
en, myös alun perin virheelinen rakenne, 
joka tulee kauttaaltaan korjata.

5.1.4 Lisälämmöneristetyt ja levytetyt 
rakenteet

Lisälämmöneristetyt ja levytetyt rakenteet 
on edellä käsitelty betoni-, siporex- ja ka-
hi-tiilirakennusten verhouskorjauksia kos-
kevissa kohdissa. Uusien levytettyjen ra-
kenteiden tekemistä ei suositella.

5.1.5 Lisälämmöneristetyt ja rapatut 
rakenteet

Lisälämmöneristetyt ja rapatut rakenteet 
on edellä käsitelty betoni-, siporex- ja ka-
hi-tiilirakennusten verhouskorjauksia kos-
kevissa kohdissa.

5.1.6 Muut verhoukset

Muut verhoukset on edellä käsitelty be-
toni-, siporex- ja kahi-tiilirakennusten 
verhouskorjauksia koskevissa kohdissa. 
Muiden verhousten kuten metallikaset-
tien käyttö on tulevissa julkisivukorjauk-
sissa kielletty. 

As Oy Ulappasaarentie 10, lämpörapatun siporex-pää-

dyn liittyminen matalan liikesiiven lämpörappaamat-

tomaan julkisivuun. Liittymien suunnittelu on tärkeää 

hallitun kokonaisuuden synnyttämiseksi.
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5.2. Ikkunat ja ovet

5.2.1 Puuikkunat ja -ikkunaovet

Alkuperäiset puuikkunat ja -ikkunaovet 
ovat Keski-Vuosaaressa pääosin säilyneet 
piste- ja lamellitalojen parvekkeiden taus-
taseinissä sekä rivitaloissa. Sen sijaan jul-
kisivupinnassa sijaitsevia asuintilojen ik-
kunoita on useimmissa kerrostaloyhtiöis-
sä uusittu puualumiini-ikkunoiksi. Ikkuna-
nauhojen puupaneloinnit on ikkunoiden 
uusinnan yhteydessä yleensä vaihdettu 
pinnoitetuksi profiilipelliksi tai julkisivule-
vyksi. Muutokset ovat muuttaneet joissa-
kin tapauksissa koko rakennuksen arkki-
tehtuuria, varsinkin jos ikkunoiden ja pro-
fiilipellin tai julkisivulevyn väri poikkeaa al-
kuperäisestä selvästi. Uusissa ikkunoissa 
on muutettu myös ikkunajakoja, koska ny-
kyiset ikkunavalmistajat eivät anna takuu-
ta 1960-luvulle tyypillisille, suurille yhte-
näisille lasiaukoille. Alkuperäiset sisäikku-
nat ja ikkunajaot ovat sen sijaan säilyneet 
taloyhtiöissä, joissa vanhan ikkunan eteen 
on asennettu etuikkunat.

Jatkossa alkuperäiset puuikkunat ja 
-ikkunaovet tulisi pyrkiä kunnostamaan 
uusimisen sijaan. Vanhojen ikkunoiden 
lämmöneristävyyttä on useimmiten mah-
dollisuus parantaa varsin pienillä keinoil-
la. Jos ikkunoiden peruskunto on riittä-
vä, voi pelkkä tiivisteiden uusiminen tuo-
da parannusta lämpötalouteen ja asumis-
mukavuuteen. Perusteellisemmassa kor-
jauksessa ikkunan käyntivirheiden oikai-
su, heloituksen kunnostus ja asianmukai-
nen tiivistys parantavat ilman- ja veden-
pitävyyttä ja eristävyyttä. Ikkunan U-ar-
voja eli lämmönläpäisevyyttä kannattaa 
punnita vasta, kun ikkuna on saatu riittä-
vän tiiviiksi. Teknisesti toimivaa ikkunaa ei 
ole taloudellisesti kannattavaa vaihtaa uu-
teen pelkästään energiansäästösyistä. Ik-
kunanvaihdon kokonaisinvestoinnin takai-
sinmaksuaika pääoman korkokustannuk-
sineen kasvaa niin suureksi, että energian 
hinnan tulisi moninkertaistua, jotta sääs-
töpotentiaalia syntyisi riittävästi.

Ikkunoita uusittaessa ja rakennusosia 
vaihdettaessa tulisi suunnitelmissa pyrkiä 
mahdollisimman lähelle alkuperäisiä yksi-
tyiskohtia ja materiaaleja. Alumiini ikkunan-
puitteissa ja muovipinnoitettu profiilipelti 
ikkunanauhoissa ovat alueen arkkitehtuu-
rille vieraita. Alkuperäiset tummat ikkuna-
nauhat on joissakin kohteissa hävitetty liian 
vaalein ikkuna- ja ikkunanauhavärein. Muu-
tettuja rakennusosia ja värisävyjä on mah-
dollista jälkikäteen myös palauttaa.

5.2.2 Puu-ulko-ovet

Alkuperäiset porrashuoneiden lakatut 
paneloidut ulko-ovet ja puu-lasiovet ovat 
miltei kaikissa rakennuksissa säilyneet. Al-
kuperäiset ovet ovat detaljoinneiltaan ja 
aukotuksiltaan harkittuja ja kauniita. La-
katut puu-lasiovet ovat tärkeä yksityiskoh-
ta alueen arkkitehtonisen ilmeen säilyt-
tämisessä. Myös alkuperäiset kellaritilo-
jen ja autotallien pystypaneeliovet sekä 
joidenkin yhtiöiden vaneripintaiset ulko-
ovet ovat pääosin säilyneet tai uusittu van-
han mallin mukaisina. Kellaritilojen um-
piovet ovat yleensä väritykseltään sulau-
tuneet sokkelikerrokseen. Rivitaloyhtiöis-
sä alkuperäiset paneloidut ulko-ovet ovat 
säilyneet Säästölammen uusittuja ovia lu-
kuun ottamatta. 

Ulko-ovien lämpötalouden kannalta ul-
ko-ovien uusimisella ei ole merkitystä. Ul-
konäöllisesti uuden, vakioprofiileista val-
mistetun metalli-lasioven istuttaminen al-
kuperäiseen 1960-luvun arkkitehtuuriin on 
tuhoisaa. Keski-Vuosaaren ulko-ovet ovat 
tyypillisesti pystysuuntaista lakattua pa-
neelia, jossa on ikkuna tai ikkunoita. Ovi 
liittyy usein joko puu- tai teräsprofiilira-
kenteiseen lasiseinään. Myös kauniit ve-
timet ovissa ovat säilyneet. Ovien korja-
uksissa onkin tärkeää vaalia yksityiskoh-
tia, joihin kuuluvat myös helat.

5.2.3 Metalli-ikkunat ja ulko-ovet

1960-luvulla porrashuoneiden maalatut 
teräslasiovet ja -ikkunat alkoivat yleistyä. 
Alkuperäisiä teräsprofiiliovia, -ikkunoita ja 
-seiniä on Keski-Vuosaaressa säilynyt hy-
vin. Aikakauden profiilit ovat huomatta-
vasti nykyisiä vakioprofiileja sirompia ja 
myös niiden säilyttäminen on tärkeää. Ki-
visaarentiellä kaikki ulko-ovet on uusittu ja 
rakennusten ilme on muuttunut tyyliin so-
pimattoman detaljimaailman myötä.

5.2.4 Lasitiilirakenteet

Lasitiilirakenteita on pääasiassa Asunto-
osakeyhtiö Säästöpoijussa, jossa ne ovat 
säilyneet päiväkodiksi muutetun tilan pi-
han puolta lukuun ottamatta. Lisäksi la-
sitiilinauhoja on Säästöniemessä ja rivi-
taloissa. Säästöpoijun lasitiiliseinissä ja 
Säästöniemen hissitornien lasitiilinauhois-
sa on selvästi havaittavia saumapaikkauk-
sia ja aukkoja saumauksissa sekä rikkou-
tuneita lasitiiliä. Vaurioituneet tiilet tulisi 
heti poistaa ja muurata tilalle ehjät tiilet 
sementtilaastilla, jossa käytetyn sementin 
tulee täyttää Suomen betoninormit. Lasi-
tiilien välisen sauman tulee olla vähintään 

Alkuperäiset puuikkunat ja -ikku-
naovet tulee pyrkiä kunnostamaan 
uusimisen sijaan. Teknisesti toimi-
vaa ikkunaa ei ole taloudellisesti 
kannattavaa vaihtaa uuteen pel-
kästään energiansäästösyistä.Ik-
kunoita uusittaessa ja rakennus-
osia vaihdettaessa tulisi suunnitel-
missa pyrkiä mahdollisimman lä-
helle alkuperäisiä yksityiskohtia ja 
materiaaleja. 

Alkuperäisinä säilyneet puu-ulko-
ovet ovat detaljoinneiltaan ja auko-
tuksiltaan harkittuja ja kauniita. La-
katut puu-lasiovet ovat tärkeä yk-
sityiskohta alueen arkkitehtonisen 
ilmeen säilyttämisessä. 

Aikakauden teräsprofiilit ovat huo-
mattavasti nykyisiä vakioprofiileja 
sirompia ja ne tulee säilyttää.

Säästöpoijun lasitiiliseinät ja pie-
net lasitiilinauhat muissa kohteis-
sa ovat hieno arkkitehtoninen aihe 
ja niiden kunnostaminen ja vaali-
minen on tärkeää.

Parvekkeiden korjauksissa huomi-
oitava erityisesti: 

Kosteusteknisen toimivuuden var-
mistaminen sekä hallittu ja riittä-
vä vedenpoisto. Säilyttävissä kor-
jauksissa parvekkeen kosteustek-
nistä toimivuutta parannetaan pin-
noituksilla, vedenpoistoa paranta-
malla ja huolehtimalla liitoskohtien 
toimivuudesta. Parvekkeiden ve-
denpoisto tulee jatkossa ratkaista 
ensisijaisesti sisäkautta.
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12 mm leveä. Saumat tulee tiivistää hy-
vin, jotta estetään kosteuden tunkeutu-
minen saumojen väliin. Liikuntasaumo-
jen kohdalla ei saa olla kiinteää materi-
aalia kuten laastia. Liikuntasaumat tulee 
täyttää joustavalla säänkestävällä materi-
aalilla, esimerkiksi solumuovilla tai elasti-
sella massalla.

Säästöpoijun lasitiiliseinät ja pienet la-
sitiilinauhat muissa kohteissa ovat hieno 
arkkitehtoninen aihe ja niiden kunnosta-
minen ja vaaliminen on tärkeää.

5.3 Parvekkeet

Parvekerakenteiden pinnat on pinnoitet-
tava kosteusteknisesti toimivilla pinnoit-
teilla; parvekkeen sisäpuoliset pinnat ve-
sihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla ja ulko-
puoliset pinnat riittävän tiiviillä pinnoitteel-
la. Parvekerakenteiden liitoskohdat tulee 
varmistaa tiivistämällä laastisaumat sau-
mausmassoilla ja toteuttamalla pellitykset 
niin, ettei niiden kautta kulkeudu kosteut-
ta rakenteen sisälle.

Betoniparvekkeiden korjaustavat voi-
daan jaotella
n parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin
n verhouskorjauksiin
n osittain purkaviin korjauksiin
n parvekkeiden uusimiseen

Säilyttävissä korjauksissa parvekkeen kos-
teusteknistä toimivuutta parannetaan pin-
noituksilla, vedenpoistoa parantamalla ja 
huolehtimalla liitoskohtien toimivuudesta. 
Toimivalla vedenpoistolla ja parvekelaa-
tan riittävällä vedeneristyksellä on keskei-
nen merkitys. Säilyttävät korjaukset voi-
daan jakaa pinnoitus- ja paikkaustyyppi-
siin korjauksiin sekä raskaampiin valukor-
jauksiin. Pinnoitus- ja paikkaustyyppisis-
sä korjauksissa vanha rakenne säilyy en-
nallaan ja vaurioituminen pyritään pysäyt-
tämään vauriokohtia paikkaamalla ja pin-
noittamalla rakenne uudelleen. Valukorja-
uksissa parvekkeen betoniosia korjataan 
erilaisin valutekniikoin. Valukorjauksien 
jälkeen rakenne pinnoitetaan pinnoitus-
paikkauskorjausten periaatteiden mukai-
sesti. Parvekkeen lattia pinnoitetaan vesie-
ristyksellä, joka toimii samalla pintakäsit-
telynä, sekä uusitaan vedenpoistojärjes-
telmä. Parvekkeen betoniset pieliseinät ja 
katto pinnoitetaan karbonatisoitumisen 
estävällä suojapinnoitteella.

Verhouskorjaukset soveltuvat lähinnä 
parvekepielille tai kaiteille, jotka verhoil-
laan yleensä julkisivulevyillä. Verhouskor-
jauksissa vaurioituneita rakenteita ei pois-
teta. Tätä korjaustapaa ei suositella käy-
tettäväksi Keski-Vuosaaressa.

Osittain purkavissa korjauksissa osa 
parvekkeen rakenteista, esimerkiksi kai-
teet, puretaan ja osalle tehdään kevyem-
piä korjaustoimenpiteitä.

Raskain parvekkeiden korjaustapa on 
parvekkeen uusiminen, jolloin vanhat par-
vekkeet puretaan kokonaan ja rakenne-
taan uudet parvekkeet. Usein uudet par-
vekkeet tehdään aikaisempia parvekkeita 
syvemmiksi ja lasitetaan.

Parvekkeiden kevytrakenteiset tausta-
seinät ovat lämmöneristyskyvyltään huo-
noja. Taustaseinien korjaaminen ja läm-
möneristävyyden parantaminen voidaan 
kuitenkin tehdä rakennuksen ulkonäköä 
olennaisesti muuttamatta tai heikentä-
mättä.

5.3.2 Betonikaiteet

Suurimassa osassa Keski-Vuosaaren ra-
kennuksista on sisäänvedetyt betoniele-
menttikaiteiset parvekkeet. Kaiteet on jo-
ko valettu yhteen pohjalaatan kanssa tai 
kiinnitetty laatan eteen muototeräsulok-
keilla sekä hitsausliitoksin. Parvekkeiden 
taustaseinät on tehty puurunkoisista taus-
taseinäelementeistä joiden ulkopinta on 
joko levytetty tai paneloitu. Myös kaksi-
kerroksisten rivitaloyhtiöiden parvekekai-

As Oy Säästöpoiju. Vanhat rakennepiirustukset ovat 

varsin viitteellisiä.

As Oy Säästöpurje. Valumaveden kirjavoittamat be-

tonikaiteet.. Parvekkeiden muoto tekee vedenpoiston 

hallinnasta haasteellisen.

As Oy Säästöniemi. Terassiparvekkeiden hallittu ve-

denpoisto on huomioitu jo alkuperäisissä suunnitel-

missa.

5.3.1 Yleistä parvekkeiden korjaamisesta

Parvekekorjauksissa on otettava huomi-
oon, että parvekkeet koostuvat eri raken-
neosista kuten laatoista, kaiteista, pielis-
tä ja pilareista, joiden rasitusolosuhteet ja 
käytetyt materiaalit sekä käytetyn materi-
aalin ominaisuudet vaihtelevat. Parveke-
korjauksissa voidaankin käyttää erilaisia 
korjaustapoja eri rakenteisiin. Kullekin par-
vekkeen rakenneosalle määritellään sove-
lias korjaustapa kuntotutkimuksen avul-
la. Suurimman rasituksen parvekkeille ai-
heuttaa kosteus, joka on osallisena mil-
tei kaikissa turmeltumisilmiöissä. Muita 
säärasituksia aiheuttavat pakkanen, läm-
pötilojen vaihtelu, ultraviolettisäteily sekä 
ilmakehässä olevat aggressiiviset aineet 
kuten hiilidioksidi, joka aiheuttaa betonin 
karbonatisoitumista ja sen kautta teräs-
ten korroosiota.

Kaikissa parvekekorjauksissa tulee var-
mistua kosteusteknisestä toimivuudesta. 
Kosteusteknisesti toimivassa parvekkees-
sa parvekelaatan vedenpoistojärjestelmä 
on toimiva. Tämä edellyttää riittäviä kal-
listuksia parvekelaatassa, toimivaa vede-
neristystä laatan yläpinnassa tai muuten 
estettyä veden pääsyä laatalle sekä ve-
den hallittua poistoa laatalta maahan asti. 
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teet ovat valkoiseksi maalattuja betoni-
nauhoja ja taustaseinät puurakenteisia. 
Vedenpoisto on pääosin hoidettu kaiteen 
läpi viedyin ulosheittäjäputkin. Joissakin 
parvekkeissa vesi poistuu parvekkeelta 
kaiteen ja parvekelaatan välistä tai pieli-
en teräspinnakaiteiden väleistä. Kaikissa 
näissä ratkaisu on virheellinen alas valu-
van veden kastellessa parvekelaatan reu-
noja ja julkisivuja. Parvekkeiden veden-
poisto tulisi jatkossa ratkaista ensisijaises-
ti sisäkautta.

Keski-Vuosaaren kokonaan lisäläm-
möneristetyissä ja levytetyissä asuinraken-
nuksissa on myös alkuperäiset betonikai-
teet levytetty joko kivirouhepintaisin tai 
silein julkisivulevyin. Kaiteiden levytys ei 
ole suositeltava korjaustapa. Kuorrutus on 
yhtä tuhoisa kaiteiden kuin julkisivujenkin 
arkkitehtuurille ja yksityiskohdille. Julkisi-
vulevyjen kiinnityskohdat ovat parvekkeis-
sa jopa vieläkin näkyvämpiä kuin seinissä 
ja levyt nuhraantuneet nopeammin.

Mikäli kuntotutkimus osoittaa pinnoi-
tus- ja paikkakorjauksen soveltuvan kor-
jaustavaksi on se suositeltavin vaihtoehto 
ainoana rakennusosien ulkonäön entisel-
lään säilyttävänä korjaustapana. Korjauk-
seen tulee aina liittää kosteusteknisen toi-
mivuuden lisääminen. Alkuperäisten be-
toniparvekkeiden kevyimmässä säilyttä-
vässä korjaustavassa voidaan selvitä pel-
källä kaiteiden betonikorjauksella ja lattian 
betoni- ja kallistuskorjauksilla. Mikäli kai-
de pinnoitetaan päällemaalaamalla, tulee 
pyrkiä käyttämään samaa pinnoitetyyppiä 
kuin vanha pinnoite. Ennen pinnoitusta on 
selvitettävä vanhan pinnoitteen tyyppi jo-
ko laboratoriotutkimuksella tai arvioimalla 
maalinäytteestä maalin sideaine. Jos van-
ha pinnoite poistetaan, voidaan uusi pin-
noite valita vapaammin rasitusolosuhtei-
den sekä haluttujen suojaus- ja ulkonä-
kövaikutusten perusteella. Pinnoitettavan 
alustan tulee olla luja, tasalaatuinen, puh-
das ja halkeilematon. Vaatimusten täytty-
minen edellyttää käytännössä julkisivupin-
nan puhdistamista ja heikkolaatuisen ai-
neksen poistamista. Pinnoitteet voidaan 
levittää telaamalla tai ruiskuttamalla, jol-
loin pinta voidaan viimeistellä harjaamal-
la. Keski-Vuosaressa harjattu pinta parve-
kekaiteissa on ollut tyypillinen, joten sitä 
tulisi korjauksissa suosia. Toinen tyypil-
linen pinta on ollut voimakas vaakalau-
doituskuvio, joka useissa rakennuksissa 
on onneksi säilynyt. Erityisen hienot säi-
lyneet parvekekaiteet on Asunto-osakeyh-
tiö Säästöniemen terassiparvekkeissa ja 

Asunto-osakeyhtiö Merikorttitie 12:n par-
vekkeissa. Myös Säästökannaksen hienot 
L:n muotoiset betonikaiteet ja iloisen vä-
riset taustaseinät ovat säilyneet. 

Tavallisin osittain uusiminen on parve-
kekaiteen uusiminen. Kaide voidaan uusia 
kokonaan tai siitä voidaan uusia esimer-
kiksi vain käsijohde. Uusi kaide voidaan 
rakentaa paikan päällä tai se voi olla val-
mis rakennejärjestelmä. Kaidetta uusitta-
essa tulee varmistua parvekkeen kanta-
vuudesta ja jäykkyydestä. Betonirakentei-
nen parvekekaide on voinut toimia laatan 
kantavana tai jäykistävänä laatan etureu-
nassa, jolloin kaiteen purkaminen saattaa 
aiheuttaa laattaan taipumia tai laatan ala-
pinnan halkeilua. Parvekekaiteisiin liittyy 
myös arkkitehtuurin säilyttämisen kannal-
ta tärkeitä ulkonäkökysymyksiä. Kaiteiden 
uusiminen tulisi tehdä alueen alkuperäi-
siä detaljeja ja mittamaailmaa kunnioit-
taen. Keski-Vuosaaressa on muutettu al-
kuperäisiä betonikaiteita levyrakenteisik-
si kahdessa taloyhtiössä, joissa kummas-
sakin on myös tehty julkisivujen lisäläm-
möneristys ja materiaalin muutos alkupe-
räistä arkkitehtuuria kunnioittamatta.

Parvekkeiden uusiminen on miele-
kästä jo niin pitkälle vaurioituneissa par-
vekkeissa, etteivät muut korjaustavat ole 
teknisesti tai taloudellisesti järkeviä. Esi-
merkiksi pitkälle edenneet pakkasrapau-
tumavauriot parvekelaatoissa tai -pielissä 
sekä ulokeparvekkeiden kannatusraken-
teiden merkittävät korroosiovauriot edel-
lyttävät purkamista. Pelkän kaiteen pitkäl-

As Oy Merikorttitie 12 kauniit porrastuvasti ulkone-

vat parvekkeet.

Parvekkeita tai kaiteita uusittaes-
sa vanhojen kaiteiden mallin säi-
lyttäminen sekä materiaalien että 
yksityiskohtien osalta on tärkeää. 
Verhouskorjauksia ei parvekkeille 
suositella.Keski-Vuosaressa har-
jattu pinta betoniparvekekaiteissa 
on ollut tyypillinen, joten sitä tulee 
korjauksissa suosia. Toinen tyypilli-
nen pinta on ollut voimakas vaaka-
laudoituskuvio, joka useissa raken-
nuksissa on onneksi säilynyt. 

Mikäli kuntotutkimus osoittaa pin-
noitus- ja paikkakorjauksen sovel-
tuvan parvekkeiden korjaustavak-
si on se suositeltavin vaihtoehto 
ainoana rakennusosien ulkonäön 
entisellään säilyttävänä korjausta-
pana.

Myös kevytrakenteisia kaiteita tu-
lee korjata tai uusia käyttäen mah-
dollisimman alkuperäisen kaltaisia 
materiaaleja, yksityiskohtia ja mit-
toja.

Vesikattokorjauksissa tulee tavoit-
teena olla alkuperäisen kattomuo-
don sekä räystään alkuperäisen ul-
koasun säilyttäminen. Alkuperäisiä 
vesikattoja ja räystäitä tulee mah-
dollisuuksien mukaan säilyttää kor-
jaamalla ja säännöllisesti huolta-
malla.

Uusia sisäänkäyntikatoksia ei tule 
rakentaa alkuperäisestä arkkiteh-
tuurista piittaamatta, vaan vaalia 
alkuperäistä sisäänkäyntiä yksityis-
kohtineen ja ympäristöineen.
Valaisimia uusittaessa tulee niiden 
ulkonäön olla 1960-luvun arkkiteh-
tuuriin sopivia opaalilasikuutioita 
tai -lieriöitä.
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lekään edenneet vauriot eivät vaadi koko 
parvekkeen purkamista, vaan kaide voi-
daan uusia erikseen. Mikäli parveke jou-
dutaan uusimaan, olisi se tehtävä vanhan 
parvekkeen mallin mukaisena sekä mate-
riaalien että yksityiskohtien osalta. Joissa-
kin tapauksissa ulokeparvekkeen syvyyttä 
voidaan kasvattaa uusimisen yhteydessä, 
mutta sisäänvedetyissä parvekkeissa mi-
tan kasvattaminen ulospäin rikkoisi Keski-
Vuosaarelle tyypillisen, voimakkaan nau-
hamaisen arkkitehtonisen ilmeen. Keski-
Vuosaaressa raskas parvekkeiden uusi-
minen on toteutettu ainoastaan Babor-
din pistetaloissa.

5.3.3 Kevytrakenteiset kaiteet 

Kokonaan kevytrakenteisia parvekekaitei-
ta on Keski-Vuosaaressa ollut vähän, ai-
noastaan Pentti Syväojan suunnittelemien 
3-kerroksisten lamellien ulokeparvekkeis-
sa sekä Säästöpoijun kattoterassin yhte-
näinen lasiparvekekaide ja lasiväliseinät. 
Lisäksi tuuletusparvekkeissa ja asunto-
parvekkeissa on käytetty teräspinnakai-
teita. Myös kevytrakenteisia kaiteita tuli-
si korjata tai uusia käyttäen mahdollisim-
man alkuperäisen kaltaisia materiaaleja, 
yksityiskohtia ja mittoja.

5.3.4 Parvekkeiden lasitus

1990-luvulla miltei kaikki Keski-Vuosaa-
ren asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet lu-
paa parvekkeiden lasitukseen. Lasitusta 
on perusteltu parvekkeiden ja taustasei-
nien suojaamisella säärasitukselta sekä 
toisaalta asumismukavuuden lisäämisel-
lä. Sisäänvedettyihin parvekkeisiin lasituk-
set on useimmiten toteutettu varsin eleet-
tömästi kehyksettömin lasein. Parvekkei-
ta on kuitenkin lasitettu osakkaiden ha-
lukkuuden mukaan, mikä on johtanut ou-
don näköisiin tilanteisiin muuten yhtenäi-

sissä, ankaran yksinkertaisissa julkisivuis-
sa lasitusten sijaitessa sattumanvaraisis-
sa kohdissa.

Vaikka lasi on läpinäkyvä ja kevyt ma-
teriaali muuttaa se julkisivujäsentelyä ja 
näyttää umpinaiselta katselukulmasta ja 
heijastuksista riippuen.

Ulokeparvekkeita ei Pienen Villasaaren-
tien ja Säästökarin kolmikerroksisissa la-
melleissa ole lasitettu. Sydremmarenin 
ja Babordin pistetalojen ulokeparvekkeita 
sen sijaan on lasitettu ja ylimmän kerrok-
sen lasitettuihin parvekkeisiin on joudut-
tu rakentamaan uudet katokset. 

Säästöniemen terassitalojen porrastet-
tujen itäsivujen parvekkeita on lasitettu, 
länsisivun terassien lasitus olisi jo tekni-
sestikin vaikea tehtävä ja kaupunkikuval-
lisesti tuhoisa. Myös Säästöpoijun ylim-
män kerroksen parvekkeet on jätetty la-
sittamatta ja kattamatta.

5.4 Yläpohja ja vesikatot 
Alkuperäiset kattomuodot ja katemateri-
aalina konesaumattu pelti ovat Keski-Vuo-
saaressa säilyneet varsin hyvin. Sen sijaan 
räystäitä on uusittu piittaamatta alkuperäi-
sistä väreistä tai mitoista. Nykyohjeiston 
mukainen räystäskorkeus on 1960-luvun 
mitasta kasvanut, mutta pellityksen muo-
toilulla voidaan uusi räystäspellitys saada 
näyttämään kapealta.

Vesikattokorjauksissa tulee tavoitteena 
olla alkuperäisen kattomuodon sekä räys-
tään alkuperäisen ulkoasun säilyttäminen. 
Alkuperäisiä vesikattoja ja räystäitä tulee 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää korjaa-
malla ja säännöllisesti huoltamalla.

Uusittaessa vesikattoja varusteineen 
tulisi noudattaa alkuperäistoteutuksen 
mukaisia detaljeja, mitoitusta ja väritys-
tä. Suositeltava katemateriaali on pulpet-
ti- ja harjakatoissa pelti joko maalattuna 
tai maalipinnoitettuna. Vesikourujen tulee 
olla alkuperäisen mallin mukaan suorakul-
maisia. Kattoja uusittaessa pitäisi pyrkiä 
järjestämään pääsy katoille sisäkautta ja 
asentaa katoille koko katon pituinen katto-
silta katolla liikkumista helpottamaan.

5.5 Sisäänkäyntikatokset ja 
-syvennykset
Keski-Vuosaaressa kerrostalojen sisään-
käyntisyvennysten ja sisäänvedettyjen 
pohjakerrosten katot ovat alun perin puu-
ta. Puu on ollut yleensä tummaksi maalat-
tua tai petsattua pohjakerrosten katoissa 
ja lakattua sisäänkäyntisyvennysten ka-
toissa. Sisäänkäynnin päällä sijaitsevien 
parvekkeiden alapinta on usein koristeel-
lisesti uritettu, samoin Pienen Villasaaren-
tien ja Säästökarin kolmikerroksisten la-
mellien sisäänkäyntien päällä olevien be-
tonikatosten alapinta. Alkuperäiset sisään-
käyntisyvennykset ja -katokset sekä si-
säänvedetyt pohjakerrokset materiaalei-
neen, väreineen ja valaisimineen ovat Kes-
ki-Vuosaaressa pääosin säilyneet. Valaisi-
met ovat tyypillisesti yksinkertaisia opaali-
lasikuutioita tai -lieriöitä. Alkuperäisten ra-
kennusosien, materiaalien, värien ja valai-
sinten vaaliminen on jatkossakin tärkeää. 
Valaisimia uusittaessa tulee niiden ulkonä-
ön olla 1960-luvun arkkitehtuuriin sopivia 
opaalilasikuutioita tai -lieriöitä.

Ainoastaan Lokkisaarentien ja Säästö-
luodon 3-kerroksisten lamellien sisään-
käynti on julkisivupinnassa ilman katos-
ta. Myös Kivisaarentien lamellien porras-
huoneiden sisäänkäynnit ovat alun pe-
rin katoksettomia. Uusia katoksia ei tu-
lisi rakentaa alkuperäisestä arkkitehtuu-
rista piittaamatta, vaan vaalia alkuperäis-
tä sisäänkäyntiä yksityiskohtineen ja ym-
päristöineen.

As Oy Säästörasti.

As Oy Kivisaarentien uusi katos on toteutettu alkupe-

räiselle arkkitehtuurille vieraalla tavalla.
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5.6 Sisätilat

5.6.1 Porrashuoneet

5.6.2 Hissit

Noin puolet Keski-Vuosaaren asuntokan-
nasta sijaitsee rakennuksissa, joissa on 
hissi. Kaikissa pistetaloissa, korkeissa la-
mellitaloissa sekä pohjakerroksen ja nel-
jä asuinkerrosta sisältävissä lamellitalois-
sa yhtä Neitsytsaaren talon muodosta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta on his-
sit. Hissit ovat yleensä pieniä kolmen hen-
kilön hissejä ja sijaitsevat rungon keskel-
lä. Hissikuilujen ovet ovat jalopuuta ja ne 
tulee säilyttää.Hisseille on esteetön pää-
sy kaikissa rakennuksissa.

Hissittömien lamellitalojen porrashuo-
neet ovat tyypillisesti erittäin tiukasti mi-
toitettuja, 2500 mm leveitä porrashuo-
neita, joissa sisäänkäynti ensimmäisen 
kerroksen asuntoihin on puolen kerrok-
sen korkeudelta. Kapeimmankin sallitun, 
800 mm leveän jälkiasennushissin ja his-
sikuilun sijoittaminen porrassyöksyjen vä-
liin kaventaisi portaat alle 800 mm leveik-
si, mikä saattaa vaarantaa reittien käyttö-
kelpoisuuden hätätilanteissa. Porrassyök-

Tyypillinen tiukasti mitoitettu porrashuone, käynti ensimmäisen kerroksen asuntoihin puolen kerroksen nousun 

jälkeen.

Tavoitteena on porrashuoneiden 
alkuperäisen 1960-luvun asun 
vaaliminen pintamateriaaleineen 
ja väreineen. Moniväriset, raidoil-
la tai kukkaboordeilla koristellut 
seinät eivät sovi aikakauden ark-
kitehtuuriin. 1960-luvun valaisi-
met ovat asiallisen yksinkertaisia 
ja detaljoinneiltaan siroja ja ne tu-
lisi pyrkiä säilyttämään. Romantti-
set tai monimuotoiset valaisimet 
eivät porrashuoneisiin tai sisään-
käynnin yhteyteen sovi.

 Hissikuilujen ovet ovat tyypillisesti 
jalopuuta ja ne tulee säilyttää.

Keski-Vuosaaren hissittömät lamel-
litalot ovat esteettömyyden kannal-
ta hankalia, eikä niitä voida muut-
taa esteettömiksi ilman toimenpi-
teitä, jotka muuttavat rakennus-
ten selkeän, nauhamaisen arkki-
tehtuurin ja 1960-lukulaisen iden-
titeetin. 
Uusien hissien sijoittaminen Kes-
ki-Vuosaaren erilaisiin porrashuo-
neisiin tulee ratkaista tapauskoh-
taisesti.

Esteettömien asuntojen tarjon-
taa tulee ensisijaisesti lisätä alu-
een täydennysrakentamiskohtei-
den avulla. 

Porrashuoneet ovat pääosin säilyneet 
alkuperäisinä varsin hyvin. Portaat ovat 
yleensä kestävää mosaiikkibetonia ja ta-
santeet päällystetty vinyylilaatoilla. Si-
sääntulokerroksen lattia on päällystetty 
joko mosaiikkibetonilla tai vinyylilaatoilla. 
Jalkalistat ovat muovia, yleensä mustia. 
Kaiteet ovat useimmiten valkoisiksi maa-
lattuja metallisia pystypinnakaiteita ja kä-
sijohde mustaa muovia. Seinät ovat yleen-
sä valkoisiksi maalattuja ja yksivärisiä. Por-
rashuoneiden alkuperäiset valaisimet ovat 
yksinkertaisia opaalilasilieriöitä. 

Tavoitteena on porrashuoneiden al-
kuperäisen 1960-luvun asun vaaliminen. 
Moniväriset, raidoilla tai kukkaboordeil-
la koristellut seinät eivät sovi aikakauden 
arkkitehtuuriin. 1960-luvun valaisimet 
ovat asiallisen yksinkertaisia ja detaljoin-
neiltaan siroja. Romanttiset tai monimuo-
toiset valaisimet eivät porrashuoneisiin tai 
sisäänkäynnin yhteyteen sovi.
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syjen välissä sijaitseva, yhteen suuntaan 
avautuva hissi ei palvelisi lainkaan puo-
len kerroksen korkeudella sijaitsevan en-
simmäisen kerroksen asukkaita, joten his-
sin tulisi olla läpikuljettava. Joihinkin ra-
kennuksiin noustaan portaita jo pihata-
solla ennen pääsyä porrashuoneisiin, jol-
loin esteetön pääsy hissille pitäisi järjestää 
luiskan avulla ja joissakin rakennuksissa 
noustaan ensin suoravartista porrasta ta-
solle, josta kierreporras nousee ylempiin 
kerroksiin. Kaikissa tapauksissa suunnit-
telijalta vaaditaan taitoa ja huolellisuutta 
ratkaista hissin sijoittaminen vanhaan por-
rashuoneeseen esteettömyyden ja turval-
lisuuden vaatimukset täyttäväksi.

Hissejä voidaan joissakin tapauksissa 
sijoittaa porrashuoneen sivuun asunto-
vyöhykkeelle. Keski-Vuosaaressa yleiseen 
porrashuonetyyppiin tämä tapa ei sovellu, 
koska asuntojen sisäänkäynnit ovat erit-
täin tiukasti mitoitettuja. Tilan lohkaisemi-
nen asunnosta sulkisi useimmiten yhden 
sisäänkäynnin, jolloin asuntoja pitäisi yh-
distää toisiinsa. Tämä aiheuttaisi asunto-
osakeyhtiössä monimutkaisia yhtiöjärjes-
tyksen muutoksia, joita osakkaita ei voi-
si pakottaa hyväksymään.Hissitornin si-
joittaminen rungon ulkopuolelle ei myös-
kään alueelle sovellu, koska puolen ker-
roksen tasoero jäisi hissillä kuljettaessa 

As Oy Helsingin Neitsytsaarentien alkuperäinen porraskaide. Yksinkertaisten porrashuoneiden tyylikkäät yksityis-

kohdat ovat tärkeitä ja niitä tulisi vaalia. Mikäli kaitahissi sijoitettaisiin porrassyöksyjen väliin, katoaisivat kauniit 

alkuperäiset kaiteet.

As Oy Säästöluodon tyypillinen jalopuinen hissikui-

lun ovi.

Keski-Vuosaaressa uusien hissien sijoit-
taminen alueen erilaisiin vanhoihin por-
rashuoneisiin tulee ratkaista tapauskoh-
taisesti. Asukkaiden mahdollisuus vaih-
taa asuntoa hissittömästä asunnosta his-
silliseen alueen sisällä on jo tällä hetkellä 
käytössä ja toimiva tapa. 

Esteettömien asuntojen tarjontaa tu-
lee ensisijaisesti lisätä alueen täydennys-
rakentamiskohteiden avulla. 

kuitenkin noustavaksi, eikä esteettömyys 
näin toteutuisi. 

Ainoa toimiva ja turvallinen ratkaisu 
Keski-Vuosaaren tyypillisessä porrashuo-
neessa on uuden hissin sijoittaminen toi-
sen porrassyöksyn paikalle ja uuden por-
taan rakentaminen rungon ulkopuolelle. 
Uusi porras tulee tällöin ulottaa kellariin 
asti, ettei kellariin pääsy jäisi pelkän his-
sin varaan. Rakennustoimenpide on ras-
kas ja muuttaa oleellisesti rakennuksen 
ulkonäköä. Ratkaisu sopii rakennuksiin, 
joissa on selkeästi toisarvoinen pihapuoli 
ja varsinainen paraatipuoli, kuten yleen-
sä kantakaupungin vanhoissa umpikortte-
leissa. Keski-Vuosaaren rakennukset ovat 
pihojen ympäröimiä ja niitä voi tarkastella 
kaikilta sivuilta ilman jakoa toisarvoiseen 
ja edustavampaan julkisivuun. Ongelmia 
tuottaa myös Suomen rakentamismäärä-
yskokoelman osassa G1 esitetty jälkiasen-
nushissejä koskeva vaatimus, että hissin 
oven edessä tulee olla tilaa pyörätuolin tai 
rollaattorin kääntymiselle ja oven avaa-
miselle. Keski-Vuosaaren hissittömät la-
mellitalot ovat esteettömyyden kannalta 
hankalia, eikä niitä voida muuttaa esteet-
tömiksi ilman toimenpiteitä, jotka muut-
tavat täysin rakennusten selkeän, nauha-
maisen arkkitehtuurin ja 1960-lukulaisen 
identiteetin.
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5.7 Pihat

5.7.1 Pihatilat, yleistä

Kokonaisuutena Keski-Vuosaaren kortte-
lipihat ovat säilyttäneet alkuperäisen il-
meensä verrattain hyvin. Pihoja koske-
vissa muutostöissä vaarana ovat vähin 
erin tapahtuvat useat muutos- ja lisäys-
työt, jotka ajan mittaan hämärtävät alku-
peräisen niukkuuteen ja yksinkertaisuu-
teen perustuvat sommitelmat, sekä liialli-
nen viherrakentaminen. Koska pihat ovat 
ilmeeltään yksinkertaisia, ne usein kestä-
vät tehtäviä muutostöitä heikommin, kuin 
moniulotteiset ja yksityiskohdiltaan run-
saat pihatilat. Yksinkertaisuudessa muu-
tos on aina näkyvää ja harkitsemattomas-
ti tehtynä poikkeuksetta negatiivista. Sik-
si pihojen korjaamisen kokonaissuunnite-
luun tulee ajoissa kiinnittää huomioita. Tä-
tä varten on hyvä laatia koko pihaa koske-
va korjaussuunnitelma, jossa otetaan pit-
källä tähtäimellä kantaa eri aikana tarvit-
taviin korjaustoimenpiteisiin sekä kasvilli-
suuden hoitoon ja uusimistarpeeseen. Pi-
hasuunnitelman laatijan tulee olla koke-
nut arkkitehtuuria ja alueen historiaa tun-
teva ammattilainen. Pihasuunnittelussa 
pelkkä kasvien tai materiaalien tuntemus 
ei riitä, tarvitaan kykyä laajempien mai-
semakokonaisuuksien hahmottamiseen. 
Valmiin, harkitun pihasuunnitelman kans-
sa taloyhtiön on helpompi toteuttaa tule-
vaisuuden korjauksia tarvittaessa vaikka 
talkootyönä, kuten alueen alkuperäiseen 
henkeen kuuluu. Harkitsemattomat, sil-
lä hetkellä tarpeellisilta tuntuvat lukuisat 
pienet muutostyöt saattavat myöhemmin 
osoittautua vääriksi ratkaisuiksi ja tulla yl-
lättävän kalliiksi. Ilman kokonaissuunnitel-
maa tehdyn korjaukset saavat helposti ai-
kaan myös tilkkutäkkimäisen lopputulok-
sen, jossa eri osaset eivät enää tue koko-
naisuutta vaan hajottavat sitä. 

Aluetta koskevat alkuperäiset piha-
suunnitelmat ovat arvokkaita dokumentte-
ja, joita tulee kunnostustöissä hyödyntää. 
On mahdollista, että kaupunginarkistoon 
siirretyn vielä järjestämättömän Asunto-
säästäjät ry:n arkistosta löytyy muitakin 
pihasuunnitelmia kuin tässä julkaisussa 
mainitut. Arkisto olisi tässäkin suhteessa 
tutkimisen arvoinen. 

Voimakas puutarharakentaminen reu-
nakiveyksineen, ladottavine tukimuurei-
neen ja aitoineen ei sovi alueelle. Suurin 
vaara onkin se, että ns. pihanparannus-
töiden nimissä tehdään liikaa, jotta saa-
taisiin jotain näkyvää aikaan. Tällöin lop-

putulos saattaa jopa kääntyä itseään vas-
taan. Keski-Vuosaaren pihoilla varsinai-
sista pihojen perusparannuksia ei oikeas-
taan edes tarvita, parannustöiksi riittäisi-
vät usein pelkästään nykytilannetta siivoa-
vat ja korjaavat toimenpiteet. Huomio tu-
lisi ensisijaisesti kiinnittää nykyisen kasvil-
lisuuden hoitoon ja kulutuspintojen kun-
nossapitämiseen. Rikkinäiset kulutuspin-
nat ja rikkaruohot vähentävät viihtyisyyt-
tä merkittävästi. Voimakas perusteeton vi-
herrakentaminen on kallista, eikä tuo alu-
eelle mitään lisäarvoa, useimmiten päin-
vastoin. Ainut peruste massiivisen pihan-
muokkaustyön tarpeelle ovat piha-alueella 
väärin ohjautuvat pintavedet. Kosteuson-
gelmien välttämiseksi maaston tulee aina 
kallistaa selvästi rakennuksen sokkelista 
poispäin. Joissakin taloyhtiöissä oli havait-
tavissa seinän vierustoilla joko maaston lii-
allista tasaisuutta tai jopa sen kallistumis-
ta sokkeliin päin. Tällaiset tilanteet tulisi 
kiireesti korjata muotoilemalla maanpinta 
seinän vierustoilla uudelleen ja kunnosta-
malla tarvittaessa sokkelin salaojitus. 

Pihakorjausten yhteydessä taloyhtiöiden 
tulee kiinnittää huomiota myös pelastustei-
den kuntoon ja käyttökelpoisuuteen pelas-
tuslaitoksen ohjeistuksen mukaisina.

As Oy Lokkisaarentie. Rajaavat muurireunukset ja ki-

veykset eivät kuulu 1960-luvun Vuosaaren ilmeeseen.

Voimakas puutarharakentaminen 
reunakiveyksineen, ladottavine tu-
kimuureineen ja aitoineen ei sovi 
alueelle.

Pihojen peruspintana on aina ollut 
leikattava nurmi, ja tavoitteena pi-
han reuna-alueilla on ollut sen vä-
hittäinen vaihettuminen luonnon-
kasvillisuudeksi ilman rajaavia reu-
nakiviä.

Pihoissa käytetyt ja niille soveltuvat 
kulutuspintojen materiaalit ovat as-
faltti, suuret sileät tai uritetut neliö-
mäiset tai suorakaiteen muotoiset 
betonilaatat, sora ja kivituhka. 

Paikoin korjaustöissä käytetyt 
pesubetonilaatat eivät ole raken-
tamisajankohdalle ja Keski-Vuosaa-
ren alueelle tunnusomaisia.

 Ladottavat betonikivet, erityi-
sesti värillisinä ovat alueen hen-
keen kokonaan soveltumattomia.

Ulkonäkösyistä tulisi laatta-alueita 
korjattaessa koko laatta-alue uusia 
kerralla, jotta vältyttäisiin tilkkutäk-
kimäiseltä lopputulokselta.

Istutettavien kasvilajien tulee olla 
1960-luvulle ominaisia.
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5.7.2 Kasvillisuus

Esimerkkejä 1960-luvulle tunnusomaisis-
ta, alueella käytetyistä puutarhakasveista 
( suurin osa esiintyy mm. Katri Luostari-
sen suunnitelmissa ):

Puita ja puumaisiksi kasvavia pensaita
n Koristeomenapuut, myös värikäsleh-

tiset lajikkeet (Malus)
n Kultasadepensas (Laburnum)
n Syreenit (Syringa)
n Katajat (Juniperus)
n Poppelit (Populus)
n Sembramänty (Pinus)
n Pihtakuuset (Abies)
n Jalavat (Ulmus)
n Vaahterat (Acer), myös värikäslehti-

set muodot
n Serbiankuusi (Picea)
n Pihlajat (Sorbus)
n Lehtikuusi (Larix)

Pensaita
n Happomarjat (Berberis)
n Tuhkapensaat (Cotoneaster)
n Marjaomenapensas (Malus)
n Hortensiat (Hydrangea)
n Onnenpensaat (Forstyhia)
n Pähkinäpensas (Corylus avellana)
n Pensasmaiset vaahterat (Acer)
n Tuomipihlajat (Amelanchier)
n Pensasruusut (Rosa)
n Atsaleat ja alppiruusut (Rhodo-

dendron)
n Vihmat ( Cytisus)
n Katajat (Juniperus)
n Vuorimänty (Pinus mugo)
n Hanhikit (Potentilla)
n Siperianhernepensas (Caragana arbo-

rescens)
n Marjakuuset (Taxus)
n Kanukat (Cornus)

Perennoja
n Talviot (Vinca)
n Ukonhatut (Aconitum)
n Nauhukset (Ligularia)t
n Kimikit (Cimifuga)
n Vuorenkilvet (Bergenia)
n Kuunliljat (Hosta)
n Taponlehti (Asarum europaeum)
n Saipot (Iberis)

Köynnöksiä
n Kärhöt (Clematis)
n Köynnösruusut (Rosa)
n Köynnöskuusamat (Lonicera)
n Villiviinit (Parthenocissus)

Pihojen peruspintana on aina ollut lei-
kattava nurmi, ja tavoitteena pihan reuna-
alueilla on ollut sen vähittäinen vaihettu-
minen luonnonkasvillisuudeksi. 

5.7.3 Materiaalit

Kulutuspintojen materiaalit

Paikkaamalla uusittu laatoitus. Vanhan ja uuden laa-

toituksen väriero on huomattava. 

As Oy Säästökari. Asfalttia on käytetty pintamateriaa-

lina kauniisti avokalliot säilyttäen. 

Pihoissa käytetyt ja niille soveltuvat kulu-
tuspintojen materiaalit ovat asfaltti, suuret 
sileät, neliömäiset tai suorakaiteen muo-
toiset betonilaatat, sora ja kivituhka. Pai-
koin korjaustöissä käytetyt pesubetonilaa-
tat eivät ole rakentamisajankohdalle ja 
Keski-Vuosaaren alueelle tunnusomaisia. 
Alkuperäiset betonilaatat ovat poikkeuk-
setta olleet harmaita ja sileitä, tosin ny-
kyisin valmistettaviin täysin sileisiin laat-
toihin verrattuna niiden pinta on ollut hie-
man rakeinen. Tämä johtuu käytetyn beto-
nimassan erilaisesta koostumuksesta. Uu-
det betonilaatat ovat yleensä myös alku-
peräisiä laattoja huomattavasti vaaleam-
pia, eikä väriero edes pitkän ajan kulues-
sa täysin tasaannu. Ulkonäkösyistä tulisi-
kin laatta-alueita korjattaessa harkita koko 
laatta-alueen uusimista kerralla, jotta väl-
tyttäisiin tilkkutäkkimäiseltä lopputulok-
selta. Vanhat ehjät laatat tulisi mahdolli-
suuksien mukaan ottaa talteen ja käyttää 
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muualla vanhojen laatta-alueiden pienia-
laisiin paikkauksiin. Ladottavat betoniki-
vet, erityisesti värillisinä ovat alueen hen-
keen kokonaan soveltumattomia. 

lä esimerkiksi liimattavien reunakivien on-
gelmana on huono kestävyys nurmen ja 
kovan pinnoitteen rajalla. Irtoillessaan ki-
vet muodostavat enemmänkin pihan il-
mettä rumentavan kuin kaunistavan te-
kijän. Upotettavat reunakivet puolestaan 
ovat varsin massiivisia ja graniittiset reu-
nakivet sekä erittäin kalliita että myös huo-
nosti alueen betoniarkkitehtuuriin sopivia. 
Myöskään viime vuosikymmeninä yleisty-
neet ladottavista betonimuurikivistä teh-
dyt tuet ja reunukset eivät ulkonäöllises-
ti sovellu Keski-Vuosaareen. Muurikivien 
pieni koko, moniulotteinen muoto ja ro-
soinen pinta erottavat ne liiaksi alueen al-
kuperäisistä sileistä, suurista ja vähäelei-
sistä betonirakenteista. 

5.7.4 Kalusteet ja varusteet

Penkit ja pöydät

Alueella hyvin yleisesti käytetty putkirun-
koinen penkkimalli tulisi jatkossakin säilyt-
tää. Malli on erinomainen, koska sen käyt-
töikää voidaan helposti jatkaa uusimal-
la puuosat tarvittavin väliajoin. Klassinen 
malli on lisäksi yhä Lehtovuori Oy:n tuo-
tannossa ja sarjaan on saatavissa myös 
uusia yksittäin istuttavia tuoleja, käsino-
jallisia penkkejä ja pöytiä. Pyrkimys ko-
ko alueella yhtenäiseen oleskelupaikko-

Ladottavista muurikivistä tehdyt tuennat eivät sovi 

alueen yleisilmeeseen.

Perinteiseen penkkimalliin sointuvat istuimet Lehto-

vuori Oy.

Lehtovuori Oy, lasten penkki-pöytä-yhdistelmä. Lehto-

vuoren pihakalusteet sopivat alueen henkeen.

Leikkipaikkoja korjattaessa tulisi 
ensisijaisesti tutkia mahdollisuut-
ta alkuperäisten keinujen ja kiipei-
lytelineiden korjaamiseen ja maa-
laamiseen.

Kulkureittien ja istutusten rajaa-
minen pihakunnostuksen yhtey-
dessä on usein täysin tarpeeton-
ta. Rajaukset tuovat pihaan koko-
naan uuden aiheen ja muuttavat 
alkuperäistä pihankäsittelytapaa 
olennaisesti. 

Myöskään viime vuosikymme-
ninä yleistyneet ladottavista beto-
nimuurikivistä tehdyt tuet ja reu-
nukset eivät ulkonäöllisesti sovel-
lu Keski-Vuosaareen.

Alueella hyvin yleisesti käytetty 
putkirunkoinen penkkimalli tulisi 
jatkossakin säilyttää. 

Koko alueella tulisi pyrkiä yhte-
näiseen oleskelupaikkojen kaluste-
malliin alueen alkuperäisen yhte-
näisyyden tavoitteen mukaisesti.

Vaikka pyykkitelineiden käyttöas-
te on 1960-luvun tilanteesta vä-
hentynyt, ne tulisi edelleen säilyt-
tää oman aikakautensa ilmenty-
minä. Tomutustelineitä uusittaes-
sa tulisi hankkia kiinteästi maahan 
valettava, mahdollisimman paljon 
alkuperäistä vastaava yksinkertai-
nen malli. 

Vanhat ja uudet leikkivälineet poik-
keavat toisistaan niin materiaalien 
kuin väriensä osalta. Kirjavan ka-
lustemaailman yhteen sovittami-
nen on helpompaa, jos ne maa-
lataan samoin arkkitehtuuriin so-
pivin värein.

Portaat, tukimuurit ja rajaukset

Keski-Vuosaaren pihoille ovat tyypillisiä 
hyvin eleettömästi maisemaan asettu-
vat laattapolut ja joko kokonaan paikalla 
valetut portaikot tai portaikot, joiden be-
tonirunko on päällystetty harmailla be-
tonilaatoilla. Portaikoissa ei ole käytetty 
lainkaan reunoja tukevia rakenteita, mi-
kä tekee niistä ilmeeltään kevyet. Käsijoh-
teet ovat yleensä metallisia ja erittäin yk-
sinkertaisia. 

Pihojen kulutuspintojen yhteydessä on 
perinteisesti käytetty rajauksia hyvin vä-
hän tai ei ollenkaan. Tarpeen tullen pie-
net esim. pintavesiä ohjaavat rajaukset 
on tehty esimerkiksi asfalttipintoihin liit-
tyvinä yksinkertaisesta asfalttimakkaras-
ta. Korkeammat tasoerot on yleensä rat-
kaistu luiskaamalla tai tilan puuttuessa 
paikalla valetuilla betonimuureilla, jotka 
on usein maalattu rakennukseen sopivil-
la väreillä. Kulkureittien ja istutusten rajaa-
minen pihakunnostuksen yhteydessä on 
usein täysin tarpeetonta. Rajaukset tuo-
vat pihaan kokonaan uuden lisäelemen-
tin ja muuttavat alkuperäistä pihankäsit-
telytapaa olennaisesti. Rajaaminen saat-
taa aiheuttaa myös esteettisiä haittoja, sil-
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jen kalustemalliin on perusteltua, koska 
se noudattaa alueen alkuperäistä yhtenäi-
syyden tavoitetta. Haluttua taloyhtiökoh-
taista vaihtelua saadaan aikaan kalustei-
den erilaisella värityksellä. Värejä valitta-
essa tulisi kuitenkin aina sovittaa ne yh-
teen rakennusten värien ja muiden piha-
kalusteiden kanssa. 

Pyykki- ja tomutustelineet

Keski-Vuosaaren pihoille erittäin tyypillisiä 
perusvarusteita ovat kiinteät, hyvin suuret 
metalliset pyykki- ja tomutustelineet. Vaik-
ka erityisesti pyykkitelineiden käyttöaste 
on 1960-luvun tilanteesta vähentynyt, ne 
tulisi edelleen säilyttää oman aikakauten-
sa ilmentyminä. Tomutustelineitä uusitta-
essa tulisi hankkia kiinteästi maahan valet-
tava, mahdollisimman paljon alkuperäistä 
vastaava yksinkertainen malli. Vapaasti ja-
loilla seisovien tomutustelineiden haitta-
na on se, että niitä hyvin harvoin saadaan 
asennettua täysin vaakasuoralle pinnalle. 
Seisoessaan vinossa vähänkin kaltevalla 
pinnalla telineiden aikaansaama yleisvai-
kutelma on viimeistelemätön. Lisäksi nii-
den liikuteltavuus paikasta toiseen altis-
taa ne ilkivallalle ja lisää näin pihan seka-
vaa yleisilmettä. Alkuperäiset tomutus-
telineet ovat detaljeiltaan olleet yksinker-
taisia ja suoraviivaisia. Uudempien teline-
mallien huonona puolena siinä suhteessa 
on suuntaus kohti kaarevampia ja moni-
mutkaisempia muotoja. 

Leikkivälineet ja leikkipaikat

Leikkipaikat muodostavat alueella haas-
teellisen korjauskohteen. Leikkipaikko-

ja koskevat nykyisin hyvin tiukat turva-
määräykset ja mahdollisista leikkivälineis-
tä aiheutuneista vahingoista vastaa talo-
yhtiö. Määräysten tiukentumisen myö-
tä leikkivälineiden uusiminen tulee use-
assa taloyhtiössä ajankohtaiseksi, koska 
turvallisuusriskejä ei haluta ottaa. Alku-
peräisen leikkivälineet ovat olleet metal-
lirakenteisia, malliltaan yksinkertaisia, il-
mavia välineitä, jotka ovat maastoutuneet 
hyvin ympäröivään metsäluontoon. Leik-
kipaikkojen perusvälineistö on perintei-
sesti koostunut keinusta, hiekkalaatikos-
ta ja liukumäestä, jotka ovat koko alueella 
olleet samanmallisia. Joillakin pihoilla on 
lisäksi ollut yksinkertainen joko kaareva 
metallinen tai raskaampi puinen kiipeily-
teline. Pihoilla toistuvat samanlaiset leik-
kivälineet yhdessä penkkien ja yhtenäisen 
valaisinmalliston kanssa ovat antaneet tu-
kea alueelliselle yhtenäisyydelle. Leikki-
paikkojen säilyminen alkuperäisen niuk-
kuuden ajatuksen mukaisena vaatii hiu-
kan keskimääräistä suurempaa työtä. Li-
säksi hankittavien kalusteiden materiaa-
li- ja värimaailma tulee sovittaa yhteen 
muun arkkitehtuurin kanssa. Leikkipaik-
koja korjattaessa tulisi ensisijaisesti tut-
kia mahdollisuutta alkuperäisten keinujen 
ja kiipeilytelineiden korjaamiseen ja maa-
laamiseen. Välineiden suurimmat ongel-
mat liittyvät usein vakauteen ja maakiin-
nitysten tukevuuteen. Nämä ovat yleensä 
korjattavissa olevia asioita. Leikkivälineet 
on syytä uusia silloin, kun kyseessä ovat 
selvästi korjaamiskelvottomat ja vaaralli-
set välineet. Tällaisessa tilanteessa toden-
näköisesti paras lopputulos saadaan ai-

kaan uusimalla koko välineistö kerralla sa-
manhenkiseksi. Uusia välineitä hankitta-
essa tulee suosia kokonaan metalliraken-
teisia, mahdollisimman yksinkertaisia vä-
lineitä, jotka sävytetään yhtenäisellä ark-
kitehtuuriin sopivalla värillä. Lähes alku-
peräisen mallisten metallirunkoisten kei-
nutelineiden saatavuus on edelleen hy-
vä. Myös klassikoksi muodostunut puo-
likaaren muotoinen kiipeilyteline on hiu-
kan muunneltuna mukana Lappset Oy:n 
tuotannossa (J32014M Cadmium). Puis-
ten hiekkalaatikoiden mallisto on runsas, 
niiden osalla tulisikin pitäytyä mahdolli-
simman yksinkertaisessa ja eleettömässä 
mallissa. Suorakaiteen muotoiset ja yksi-
väriset mallit ovat parempia kuin moni-
kulmaiset ja värikkäitä levyosia sisältäviä 
mallit. Perinteiset tasamaalla seisovat liu-
kumäet ovat korjaus- ja hankintakohtee-
na edellisiä kalusteita haasteellisempia. 
Liukumäkien osalta nykyiset turvallisuus-
vaatimukset eivät täyty esimerkiksi kiivet-
tävyyden ja putoamissuojauksen osalta. 
Vanhan mallisia liukumäkiä ei enää tästä 
syystä valmisteta ja edes lähes vastaavaa 
mallia on hankala löytää. Suuri osa nykyi-
sistä liukumäistä, puhumattakaan muis-
ta suuremmista välineistä, ovat lukuisten 
eri materiaalien ja värien yhdistelmiä. Yk-
sittäinen väline sisältää yleensä useam-
paa eri materiaalia, kuten puuta, metallia, 
muovia ja erilaisia värikkäitä levyjä. Väli-
neiden muotokieli on 60-luvun välinei-
siin verrattuna täysin poikkeava. Erilais-
ten välineiden yhteensovittamisessa hil-
litty ja yhteensopiva väriskaala muodos-
tuukin tärkeimmäksi tekijäksi. 

Etualalla alkuperäinen 1960-luvun liukumäki, taustalla uudempi kiipeilyteline. Välineiden ulkonäköero on huo-

mattava.
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Leikkivälineiden vaatimat putoamis-
alustat ovat pihoilla kokonaan uusi ele-
mentti. Niiltä osin kuin välineen alla tarvi-
taan erillinen putoamisalusta, on turvaso-
ra (pesty luonnon salaojasora) suositelta-
vin. Kun kyseessä on riittävän matala vä-
line, myös nurmi katsotaan riittäväksi pu-
toamisalustaksi. Sen ongelmana on vain 
ruohon leikkaaminen välineen ympäriltä. 
Värikkäitä kumirouhelaattoja tai valettavia 
komirouhealustoja ei ulkonäkösyistä tuli-
si alueella käyttää lainkaan. Myös hiekka-
alueita rajaavien reunalautojen käyttämis-
tä tulee välttää. Esimerkiksi leikkivälineen 
ympärillä olevan turvasoran ja mahdolli-
sen kivituhkan rajaaminen toisistaan on 
tarpeetonta ja aiheuttaa useinkin lapsil-
le vain kompastumisvaaran. Samoin tu-
lee välttää leikkialueiden rajaamista pen-
sasaidantein tai muunlaisin aidoin. Leik-
kipaikat ovat perinteisesti sijainneet piha-
tilassa vapaasti ja kaikista suunnista saa-
vutettavissa. Ympäristön istuttaminen joh-
taa väistämättä myös tarpeeseen suoja-
ta uudet taimet väliaikaisin tai pysyvinkin 
suoja-aidoin ja se vaikuttaa epäedullises-
ti pihatilan ulkonäköön. Ylipäätään väliai-
kaisiksi tarkoitetut kasvillisuuden suoja-
aidat tulee poistaa aina, kun kasvillisuus 
on kasvanut riittävän suureksi. 

Leikkipaikkojen välineistö on alun perin 
ollut niukkaa ja lasten viihtyminen pihalei-
keissä on perustunut väljän luonnonym-
päristön läheisyyteen. Vaikka sukupolvet 
ovat vaihtuneet ja pihoille asetetut vaa-
timukset muuttuneet, tulisi leikkivälinei-
den lisäämisen todellista tarvetta silti ai-
na tarkasti harkita. Yksittäisen välineen 
käyttöaika/lapsi on tutkitusti vain muuta-
mia minuutteja. Hankintana välineet ovat 
kalliita, vaativat huoltoa ja seisovat pai-
koillaan näkyvillä jatkuvasti. Innovatiivi-
simmat leikit muodostuvat yhä vieläkin 
luonnonympäristön tarjoamista mahdol-
lisuuksista käsin. 

Puiset pihakeinut

Lähes kaikilta alueen pihoilta löytyy nykyi-
sin viime vuosikymmenien aikana hankit-
tu puinen parikeinu. Sen voidaan jo kat-
soa kuuluvaksi Keski-Vuosaaren yleisil-
meeseen. Parikeinut on rakennettu pai-
nekyllästetystä puusta ja lähes kaikilla 
pihoilla ne on jätetty maalaamattomiksi. 
Keinujen ulkonäkö onkin viimeistelemä-
tön ja ne tulisi maalata arkkitehtuuriin ja 
muuhun pihakalustukseen sopivaksi. Pai-
nekyllästetyn puun pintakäsittelyyn on 
nykyisin olemassa soveltuvia maaleja ja 
kuultovärejä. 

Leikkivälineiden putoamisalustana 
turvasora on suositeltavin.

Värikkäitä kumirouhelaattoja tai 
valettavia komirouhealustoja ei ul-
konäkösyistä tulisi alueella käyttää 
lainkaan. Myös hiekka-alueita ra-
jaavien reunalautojen käyttämistä 
tulee välttää.

Puiset pihakeinut tulisi maalata 
arkkitehtuuriin ja muuhun pihaka-
lustukseen sopivaksi. 

Huvimajoja tai grillikatoksia hankit-
taessa tai rakennettaessa tulisi pyr-
kiä sellaiseen malliin, joka sovel-
tuu 1960-luvun yksinkertaiseen ja 
eleettömään arkkitehtuuriin Kaikki 
puiset rakenteet tulisi maalata mui-
den pihakalusteiden kanssa yhte-
näisellä sävyllä.

Materiaaliltaan metalliset ja mallil-
taan mahdollisimman yksinkertai-
set roskakorit ovat arkkitehtuuriin 
sopivimpia. 

Vanhoja muovi- tai opaalilasisia 
pylväsvalaisimia uusittaessa tu-
lisi valita malliltaan mahdollisim-
man paljon entistä vastaava malli, 
esim. Bega 9048, Bega 8132, Ta-
piola, Käpy. 

Uusien jätekatosten tulee sopia 
asuinrakennusten alkuperäiseen, 
yksinkertaisen linjakkaaseen ark-
kitehtuuriin. Massoittelun tulisi ol-
la yksinkertaista ja selkeää. Mal-
lia voi ottaa alkuperäisistä autoka-
toksista.

Alueelle sopivia leikkivälinemalleja ovat esimerkiksi Lappset Oy:n teräksinen keinuteline sekä kiipeilykaari, jo-

ka on modernisoitu versio vanhasta alueella käytetystä mallista. Kompan Oy:n teräksinen liukumäki ( Citylife ) on 

tarjolla olevista malleista lähinnä alkuperäistä. Hiekkalaatikoista sopiva on Hags 159503. Metalliset välineet tu-

lee tilata yksivärisinä ilman väritehosteita.
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Lehtovuori Oy, yksinkertainen roskakorimalli sopii 

Vuosaaren yksinkertaiseen arkkitehtuuriin.

Valmisrakenteet tulisi vähintään maalata.

Bega 9048.

Karlux Tapio.

Muotokieleltään alueelle. sopivia valaisimia.

Grillit, huvimajat yms.

Vain melko harvoilla pihoilla on kiinteitä 
pihagrillejä tai erillisiä huvimajoja. Kysei-
set rakenteet ovat yleensä melko uusia 
valmiina hankittavia malleja ja myös ne, 
kuten aiemmin mainitut puiset parikeinut, 
yleensä painekyllästetystä puusta tehtyjä 
ja maalaamattomia. Kaikki puiset raken-
teet tulisi maalata muiden pihakalusteiden 
kanssa yhtenäisellä sävyllä. Huvimajoja tai 
grillikatoksia hankittaessa tai rakennetta-
essa tulisi pyrkiä sellaiseen malliin, joka 
soveltuu 1960-luvun yksinkertaiseen ja 
eleettömään arkkitehtuuriin. Esimerkiksi 
valmisrakenteiset kartanotyyliset pihara-
kennelmat eivät alueelle sovi.

Roskakorit

Pihoilla ei ole nähtävissä yhtenäistä ros-
kakorimallia. Yleisimmin käytetty piharos-
kakori näyttäisi kuitenkin olevan metalli-
nen City-roskakori, joka on laajasti käy-
tössä Helsingin julkisissa puistoissa. Ma-
teriaaliltaan metalliset ja malliltaan mah-
dollisimman yksinkertaiset roskakorit ovat 
arkkitehtuuriin sopivimpia. Astioita, kuten 
kaikkia kalusteita ja välineitä uusittaessa 
tulisi kiinnittää huomiota niiden yhtenäi-
seen väritykseen.

5.7.5 Valaisimet

Pihojen alkuperäisiä valaisimia on jäljellä 
muutamissa taloyhtiöissä. Alueella perin-
teisesti käytettyjä valaisinmalleja on vain 
muutamia ja niille tyypillisiä piirteitä ovat 
valaisinosan yksinkertainen kappalemai-
nen muoto sekä varsinaista valonlähdet-
tä peittävä läpinäkymätön opaalilasi tai 
muovi. Joissakin taloyhtiöissä on edelleen 
käytössä 50-luvulla suosituksi tullut Tapio-
la-valaisin. Kyseistä valaisinmallia valmis-
tetaan yhä. Samoin rivitaloyhtiöiden pi-
halla esiintyy Tapiola-valaisimeen sointu-
via Käpy-valaisimia, joiden saatavuus on 
yhä helppoa. Vanhoja muovi- tai opaali-
lasisia pylväsvalaisimia uusittaessa tulisi 
valita malliltaan mahdollisimman paljon 
entistä vastaava malli. Vistan ja Kokkolan 
malliset uudet valaisintyypit poikkeavat 
ulkonäöllisesti täysin alkuperäisestä. Ca-
ze-valaisimissa puolestaan alkuperäises-
tä hengestä poikkeavaa on epäsymmetri-
nen muoto. Myös valaisinpylväiden maa-
laaminen muiden pihakalusteiden kanssa 
yhtenäisellä värillä lisää pihojen viimeis-
teltyä leimaa.

5.7.6 Jätekatokset

Uusien jätekatosten tulee sopia asuin-
rakennusten alkuperäiseen, yksinkertai-
sen linjakkaaseen arkkitehtuuriin. Mas-
soittelun tulisi olla yksinkertaista ja sel-
keää. Mallia voi ottaa alkuperäisistä auto-
katoksista. Kattomuodoksi sopii konesau-
matulla pellillä katettu loiva pulpettikatto 
ja seinien sekä ovien materiaaliksi vaaka- 
tai diagonaalilaudoitus. Päädyt voivat ol-
la myös kahi-tiilistä muurattuja tai vaaka-
laudoitusmuotiin valettua betonia valkoi-
seksi käsiteltynä. Seinien yläosassa mah-
dollisesti käytetyn verkon tulee olla huo-
maamatonta.

Harja- tai aumakatot eivät alueelle sovi, 
eivät myöskään kirkkaat värit tai syvärun-
koiset, monimuotoiset rakennelmat. Uu-
den katoksen liittyessä alkuperäiseen au-
tokatokseen tai huoltorakennukseen, tu-
lee noudattaa vanhan rakennelman kat-
tomuotoa ja räystäskorkeutta sekä alku-
peräistä väritystä.

Nykyisten katosten tullessa ahtaiksi tu-
lee koko katos suunnitella uudelleen edel-
lä mainittuja suunnitteluperiaatteita nou-
dattaen.
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As Oy Säästökari, lisälämmöneristetty ja levytetty julkisivu. Ikkunat on vaihdettu puu-alumiini-ikkunoiksi ja betoniset parvekekaiteet levyrakenteisiksi. Arktiira Oy 1999.

As Oy Säästökari, alkuperäinen siporex-julkisivu. Parvekekaiteet ovat betonia, ikkunat tummaa puuta ja ikkunoiden väliosat tumaa minerit-levyä. Arkkitehti Pentti Syväoja 

1963.
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Osa 6 
Lähiöiden korjaus  
ja energiatehokkuus

Yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta on 
saanut usean tahon miettimään ratkaisuja 
ongelmaan. Merkittävimmät kasvihuone-
kaasujen aiheuttajat ovat fossiilisia poltto-
aineita käyttävät liikenne ja energiantuo-
tanto. Myös rakentaminen ja asuminen 
vaikuttavat energiankulutukseen monel-
la tasolla. Rakennusten lämmittämisen li-
säksi rakennusmateriaalien valmistus ku-
luttaa energiaa, joten pitkäikäiset, huollet-
tavat ja korjattavat ratkaisut ja materiaa-
lit ovat energiatehokkuuden kannalta pa-
ras vaihtoehto. Hyvä huolenpito omasta 
asuinympäristöstä ja rakennuksista lisää 
viihtyvyyttä ja vähentää suurten peruskor-
jausten tarvetta.

Ympäristöministeriö asetti keväällä 
2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli val-
mistella korjausrakentamisen strategia. 
Strategiatyön päätavoitteiksi asetettiin en-
nakoivan kiinteistönpito- ja korjauskulttuu-
rin edistäminen sekä rakennuskannan so-
peuttaminen muuttuviin tarpeisiin. Strate-
gia on laadittu ympäristöministeriön ve-
tämänä ja laajassa yhteistyössä alan kes-
keisten toimijatahojen kanssa. Korjausra-
kentamisen strategia sisältää toimenpide- 
ja kehittämislinjaukset vuoteen 2017. Lä-
pimenevinä teemoina strategiassa koros-
tuvat asukas- ja käyttäjälähtöisyys, kestä-
vän kehityksen mukainen säästävä korjaa-
minen, sekä rakennuksen ominaispiirtei-
den huomioon ottaminen suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Korjausrakentamisen visio vuoteen 
2017 täsmentää strategian tavoitteita:
n Omistajat ja käyttäjät tiedostavat ra-

kennusten ylläpito-, korjaus- ja kehit-
tämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä 
rakennusten ominaispiirteiden merki-
tyksen.

n Ylläpitoa, kehittämistä ja korjaamista 
varten on tarjolla monipuolisia ja laa-
dukkaita palveluja ja tuotteita, luotet-
tavaa tietoa sekä toimiva viranomais-
ohjaus.

n Rakennuskantaa ylläpidetään, kehite-
tään ja korjataan asiantuntevasti.

Lähiöiden korjaus- ja täydennysraken-
taminen on lähitulevaisuuden rakentami-
sen vaativin urakka, jolle energiatehok-
kuuden vaatimukset asettavat lisähaas-
teita. 1960–70-lukujen elementtiraken-
teiden lisälämmöneristäminen vaatii li-
sätutkimuksia, samoin lämmön talteen-
otto, tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntä-
minen ja muut uudet tekniikat. Väestö-
rakenteen muutokset edellyttävät uusi-
en asuntotyyppien ja esteettömien asun-
tojen lisäämistä olemassa oleviin raken-
nuksiin. Näillä toimenpiteillä, samoin kuin 
täydennysrakentamisella, on myös huo-
mattavia vaikutuksia lähiöiden ilmeeseen 
ja arkkitehtuuriin. 

Korjaushankkeisiin tervettä harkintaa  
ja suunnittelua

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA on myöntänyt Tampereen teknillisen 
yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja raken-
nustekniikan laitoksen tutkimushankkei-
siin mittavan valtionavustuksen. ENTEL-
KOR- ja EVAKO-projekteissa kehitetään 
yhteisvoimin innovatiivisia ratkaisuja suo-
malaisten lähiöiden energiatehokkaaseen 
korjaamiseen. Hankkeiden yhteenlaskettu 
budjetti vuosina 2009–2011 on lähes 600 
000 euroa. ENTELKOR-hankkeessa ener-
giatehokkuuteen liittyvien uusien teknii-
koiden sekä lähiöiden korjaus- ja täyden-
nysrakentamiseen liittyviä teemoja tutkivat 
sekä kokeneet suunnittelijat ja tutkijat että 
opiskelijat. Uudentyyppinen korjaaminen 
edellyttää uusia menetelmiä myös elinkaa-
rikustannusten hallintaan. Jotta vuokrata-
lo- ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksen-
teko olisi tehokasta ja kustannustietois-
ta, EVAKO-hankkeessa kehitetään mene-
telmiä, joilla suunnittelijat ja päättäjät voi-
vat arvioida eri vaihtoehtoja.

Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra ovat 
toteuttamassa vuosina 2009–2012 kiin-
teistö- ja rakennusalan kanssa Tee paran-
nus! -viestintäohjelmaa. Ohjelman tavoite 
on edistää käyttäjälähtöistä ja suunnitel-
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mallista, kustannus- ja energiatehokasta 
korjausrakentamista ja perusparantamis-
ta taloyhtiöissä. Ohjelman avulla taloyh-
tiöille välitetään tietoa oikeista ja hyvik-
si koetuista korjaustavoista, uusista rat-
kaisuista ja palvelukonsepteista sekä ra-
hoitusmahdollisuuksista. Korjausrakenta-
misen ammattilaisia kannustetaan rohke-
aan ja käytännönläheiseen kehitystyöhön 
sekä tulosten toteuttamiseen käytännös-
sä. 1960–70-luvuilla rakennettujen lähiöi-
den taloyhtiöt ovat lähivuosina käynnistä-
mässä suuren määrän peruskorjauksia ja 
-parannuksia. Korjausrakentamisen palve-
lut ja prosessit ovat kuitenkin vielä kehit-
tymättömiä eivätkä palvelujen kysyntä ja 
tarjonta kohtaa toisiaan. Jotta taloyhtiöt 
voisivat halutessaan keskustella omista 
korjausrakentamisen tarpeistaan yhden 
kumppanin kanssa, julkistivat Tekes, Sit-
ra ja ympäristöministeriö sekä Tee paran-
nus! -ohjelman muut yhteistyökumppa-
nit alan yritysryhmille syksyllä 2009 kor-
jauspalveluiden innovaatiokilpailun, jon-
ka tavoitteena on luoda uusia liiketoimin-
ta- ja asiakaspalvelumalleja taloyhtiöiden 
korjausrakentamiseen ja perusparantami-
seen. Kilpailun tuomaristo suosittelee par-
haita toteuttamiskelpoisia ideoita jatkoke-
hitettäviksi Tekesin rahoituksella. Tuotteis-
tuksen aikana kerätään taloyhtiöiltä palau-
tetta kehitteillä olevista palveluista ja rat-

kaisuista. Valmiiksi tuotteistettuja palve-
luita kokeillaan valituissa taloyhtiöissä ja 
projektien etenemistä seurataan eri tie-
dotusvälineissä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ener-
giatehokkaaseen korjausrakentamiseen 
tarvitaan
n Tietoa eri toimenpiteiden vaikutta-

vuudesta
n Tietoa toimivista teknisistä ratkaisuis-

ta
	 n Vaipan eristävyys ja tiiveys
	 n Ilmanvaihto ja lämmön talteenotto
	 n Lämmitysjärjestelmä
	 n Sähkölaitteet
n Tietoa ratkaisujen, materiaalien ja 

energialähteiden ympäristövaikutuk-
sista

n Palvelukonsepteja rakennusten käyt-
täjille

n Hankintamenettelyjä omistajille
n Tehokasta ohjausta

Myös uuden teknologian ja asuntotyyp-
pien kehittäminen ja integrointi olemas-
sa olevaan rakennuskantaan ja lähiöihin 
vaatii tutkimusta, visiointia, koeraken-
tamista ja seurantaa. Vaikka energiate-
hokkuuden vaatimukset asettavat suuria 
haasteita, ne voidaan nähdä myös mah-
dollisuuksina.
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Lähiöarkkitehtuuri ja rakennustekniikka

n Hankonen, Johanna, 1994. Lähiöt ja 
tehokkuuden yhteiskunta: suunnit-
telujärjestelmäläpimurto suomalais-
ten asuntoalueiden rakentumises-
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