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Johdanto

Pajamäen 1950-luvun kerrostaloalue on 
Helsingin yleiskaavassa 2002 merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittäväksi alueeksi yhtenäisenä säilyneen 
ja aikakautta hyvin edustavan ympäristön-
sä vuoksi. Aluetta tulee yleiskaavamää-
räyksen mukaan kehittää siten, että sen 
ominaispiirteet ja arvot säilyvät. 

Pajamäen 1950-luvun alueen voi todeta 
säilyneen kokonaisuutena hyvin kaavoituk-
sessa asetettujen suunnittelutavoitteiden 
mukaisena metsäkaupunginosana. Korjaus-
tapaohjeiden laatimisen lähtökohtana ovat 
olleet alueen ominaisluonteen säilyttäminen 
ja vaaliminen uudistamis- ja korjaustoimen-
piteitä suunniteltaessa.

Ohjeiden päämääränä on rakennusten 

alkuperäisen ulkoasun, kaupunkikuvallis-
ten arvojen ja ulkoympäristön maisema-
kuvallisten arvojen säilyttäminen niin hy-
vin kuin se on käytännössä mahdollista. 

Uusia haasteita menneiden vuosikym-
menten arvoalueiden ominaispiirteiden 
säilymiselle tuovat kansainväliset ja kan-
salliset ilmastosopimukset, jotka edellyt-
tävät muutoksia rakentamisessa, korjaa-
misessa ja asumisessa. Helsingin kaupun-
gin vuosille 2013–2016 laaditun strategia-
ohjelman yhtenä tavoitteena on kaupun-
kirakenteen eheyttäminen ilmastonmuu-
tokseen vastaamiseksi. Ohjelman mukai-
sesti alueiden täydennysrakentamista on 
tarkoitus edistää ja luoda edellytyksiä pal-
veluiden säilyttämiselle lisäämällä asumi-
sen osuutta vanhoilla alueilla, joten myös 

täydennysrakentamismahdollisuudet py-
säköintipaikkoineen tulevat kaupunkisuun-
nittelijoiden selvitettäviksi.

Pajamäen aluekartoituksen ja korjausta-
paohjeet ovat laatineet lähiöarkkitehti Päi-
vi Hellman ja maisema-arkkitehti Pia-Lii-
sa Orrenmaa Helsingin kaupungin raken-
nusvalvontavirastosta. Energiatehokkuut-
ta koskevan osuuden on kirjoittanut ener-
giakysymyksiin erikoistunut arkkitehti Pir-
jo Pekkarinen-Kanerva rakennusvalvon-
taviraston rakennustekniseltä osastolta. 

Työtä ovat kommentoineet kaupunki-
suunnitteluviraston sekä rakennusvalvon-
taviraston edustajat. Työssä on myös huo-
mioitu  kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja 
teknillisen neuvottelukunnan lausunnois-
sa esitetyt ehdotukset.

Alueen sijainti Helsingissä.
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1	 Työn	tavoitteet	ja	kohderajaus

1.1 Työn taustat ja tavoite 
Korjaustapaohjeiden kohdealueeksi rajat-
tiin 1950-luvun kaava-alueilla sijaitsevat 
asuin- ja liikerakennusten korttelit. 1990-lu-
vun lopulla kaavamuutoksen seurauksena 
rakennetut asuinrakennukset korttelissa 
46047 rajattiin selvitysalueen ulkopuolelle.

Lähtökohtana korjaustapaohjeille on Pa-
jamäen 1950-luvun rakennusten ja pihojen 
pääosin ilahduttavan hyvin säilynyt alkupe-
räinen arkkitehtoninen ilme ja yhtenäisyys. 
Materiaali- ja värivalikoiman tyylikäs niuk-
kuus, rakennusmassojen taitava sijoittelu 
maastoon sekä pihojen avoimuus ja sau-
maton liittyminen ympäröivään luontoon 
ovat alueelle leimallisia.

Korjaustapaohjeiden tavoite
Pajamäen korjaustapaohjeiden lähtökoh-
tana on ohjata säilyttämään kaupunkiku-
valliset ja rakennustaiteelliset arvot tule-
vissa korjauksissa. Tarkoituksena on esit-
tää alueen ominaispiirteiden säilyttämi-
sen kannalta suositeltavimmat korjaus-
tavat. Tavoitteena on lisäksi nostaa alu-
een asukkaiden, taloyhtiöiden edusta-
jien ja isännöitsijöiden sekä korjausten 
suunnittelijoiden ja rakentajien tietoisuut-
ta alueen arvoista.

Alueellisen yhtenäisyyden säilyttämi-
seksi tulee rakennusten keskenään sa-
manlaiset rakenteet ja rakennusosat kor-
jata yhtenäistä korjaustapaa noudatta-
en. Kokonaisuuden säilyttämistä tukevat 
myös alkuperäisen julkisivujäsentelyn ja 

n	 Ohjeissa	esitellään	suositeltavat	korjaustavat	asuinrakennusten	ulkovaipan,	porrashuoneiden	ja	piha-alueiden	sekä	niihin	liittyvien	
	 rakennelmien	ja	pintojen	korjaamiselle.

n	 Tavoitteena	on,	että	korjausmenetelmistä	ja	-materiaaleista	valitaan	rakennusten	ja	pihojen	alkuperäisen	ilmeen	säilyttävät	tai	
	 palauttavat	vaihtoehdot.	Alueen	merkittävän	arkkitehtonisen	ja	maisemallisen	kokonaisuuden	säilyttämiseksi	on	myös	tärkeää,	
	 että	korjaukset	suoritetaan	alueellisesti	yhtenäisellä	ja	kestävällä	tavalla.

n	 Korjaustapaohjeet	eivät	koske	asuntojen	sisäisiä	muutoksia	eivätkä	julkisten	rakennusten	korjaamista.	Korjaustapaohjeet	eivät	
	 myöskään	koske	julkisia	viher-	ja	katualueita.

Julkisivujen ja muiden rakennusosien 
rakennustapojen sekä piha-alueiden ja nii-
hin liittyvien varusteiden kuvaus esitetään 
osassa 4.

Osa 5 sisältää korjaustapaohjeet. Ai-
heina ovat julkisivujen, ikkunoiden ja ovi-
en, parvekkeiden, vesikattojen ja sisään-
käyntien korjausohjeet. Lisäksi esitetään 
pihoja ja lähiympäristöä koskevat korjaus- 
ja kehittämisohjeet. Osan 5 lopuksi käsi-
tellään rakennusten korjaamista energia-
tehokkuuden näkökulmasta.

Työmenetelmät ja lähteet
Raportissa esitetty suppea alueen kaavoi-
tushistoria ja rakentuminen 1950-luvulla on 
selvitetty kaupunkisuunnitteluviraston kir-
jaston aineistojen avulla.

Rakennusten alkuperäiset suunnitel-
mat sekä luvanvaraiset korjaus- ja muu-
tostoimenpiteet on selvitetty Helsingin ra-
kennusvalvontaviraston tietokantaa ja ar-
kistoa hyväksi käyttäen.

Pihojen osalta ei erillisiä alkuperäisiä pi-
hasuunnitelmia ole rakennusvalvonnan ar-
kistosta löytynyt. Pihoja koskevat suunni-
telmat ovat arkkitehtien nimissä allekirjoi-
tettuja asemapiirroksia, joissa pihajärjes-
telyt on esitetty yleisellä tasolla. 

Suoritettujen korjaustoimenpiteiden se-
kä rakennusten ja lähiympäristön nykytilan 
selvitystyö tehtiin maastossa kesän 2013 
ja kevään 2014 aikana. 

Luettelo lähdemateriaalista on rapor-
tin lopussa.

pintastruktuurin, värityksen ja materiaa-
lien, ikkuna- ja ikkunaovijakojen, parveke-
kaiteiden, ulko-ovien sekä muiden alueen 
kannalta arvokkaiden yksityiskohtien var-
jeleminen.

Pihojen alkuperäisten suunnitteluperi-
aatteiden ja aluelle tyypillisten piirteiden 
säilymistä tukevat korjausten toteutta-
minen alkuperäisen kaltaisin materiaa-
lein, värein ja kalustein sekä alkuperäi-
siä istutusperiaatteita ja tilankäyttötapaa 
noudattaen.

Korjaustavan on oltava myös tekni-
sesti moitteeton ja kestävä. Korjaustoi-
menpiteiden on täytettävä korjausraken-
tamista koskevat määräykset, mutta uu-
disrakentamisen tasoisten nykynormi-
en saavuttaminen esimerkiksi lämmön- 
ja ääneneristävyyden osalta ei ole van-
hoissa rakennuksissa käytännössä mah-
dollista eikä energiataloudellisestikaan 
järkevää.

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

Selvityksen osassa 2 kuvataan alueen 
kaavoituksen ja rakentamisen vaiheet. Li-
säksi osassa 2 on esitetty alueen raken-
ne ja maiseman erityispiirteet.

Osassa 3 on selvitetty rakennusten ja 
pihojen ominaispiirteet ja suunnittelijat se-
kä rakennuksiin ja pihoihin tehdyt muu-
tokset.
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Alueen asuinrakennukset
1., 2. ja 3. As Oy:t Pajamäentie 1, 3, 5 / 1958 
 Arkkitehti Else Aropaltio
4. As Oy Helsingin Pajamäentie 7 / 1962 
 Arkkitehdit Aarne Hytönen ja Risto-Veikko
 Luukkonen
5. As Oy Pajamäentie 9 / 1959 
 Arkkitehti Markus Tavio
6. As Oy Pajamäentie 11 / 1959 
 Arkkitehti Eero E. Eerikäinen
7. As Oy Poutamäentie 11 / 1959 
 Arkkitehti Markus Tavio
8. As Oy Pajanväki / 1959 
 Arkkitehti Markus Tavio
9. As Oy Poutamäentie 15 / 1959  
 Arkkitehti Olavi Niemi
10. As Oy Poutamäentie 16 / 1958
 Arkkitehti Toivo Korhonen
11. As Oy Poutamäentie 14 / 1962 
 Arkkitehti Teuvo Lindfors
12. As Oy Poutamäentie 12 / 1960
 Arkkitehti Kaj Englund

13. As Oy Pajamäentie 14 / 1958
 Arkkitehti Erkki Karvinen
14. As Oy Poutamäentie 7 / 1958
 Arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti
15. As Oy Helsingin Pajamäentie 6 / 1959 
 Arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen
16. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
 Pajamäentie 4 / 1960
 Arkkitehdit Teuvo Lindfors ja Olavi Maamies
17. As Oy Poutamäentie 3 / 1959 
 Arkkitehti Lauri Silvennoinen
18. As Oy Poutamäentie 5 / 1958 
 Arkkitehti Paula Pihkala
19. As Oy Pajamäentie 2 / 1959  
 Arkkitehti Toivo Heimo
20. As Oy Poutamäentie 4 / 1960
 Arkkitehti Veikko Larkas
21. As Oy Poutamäentie 6 / 1959 
 Arkkitehti Raimo Kivekäs
22. As Oy Poutamäentie 8 / 1959
 Arkkitehti Olli Kivinen

1.2 Ohjeiden piiriin kuuluvat taloyhtiöt

Alueen liikesiivet ja liikerakennukset
A. As Oy Poutamäentie 12  liikesiipi / 1960
 Arkkitehti Kaj Englund
B. As Oy Pajamäentie 14 liikesiipi / 1958
 Arkkitehti Erkki Karvinen
C. As Oy Poutamäentie 7 liikesiipi / 1958
 Arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti
D. Ruori Invest Oy / 1961
 Arkkitehdit Armas ja Pauli Lehtinen
E. Kiinteistö Oy Pajamäentie 10 / 1960
 Arkkitehti Toivo Heimo
F. Kiinteistö Oy Pajamäentie 8 / 1961
 Arkkitehti Toivo Heimo
G. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
 Pajamäentie 4 liikesiipi / 1960
 Arkkitehdit Teuvo Lindfors ja Olavi Maamies
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2	 Alueen	ja	rakennetun	
	 ympäristön	historia
2.1 Alueen kuvaus 
Helsingin yleiskaavassa 2002 kohdealue 
on merkitty kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta arvokkaaksi alueeksi yhtenäisenä säi-
lyneen ja aikakautta hyvin edustavan ym-
päristönsä ja arkkitehtuurinsa vuoksi. Pa-
jamäen 1950-luvulla syntynyt rakennettu 
ympäristö edustaa hyvin aikansa suoma-
laisia sekä pohjoismaisia asuntorakentami-
sihanteita. Myös kaupunkisuunnittelun nä-
kökulmasta tarkasteltuna Pajamäki edus-
taa hyvin aikakautensa lähiöihannetta.

Pajamäessä on vain kaksi katua, Paja-
mäentie ja Poutamäentie, eikä alueella ole 
lainkaan läpiajoliikennettä. Pajamäki on säi-
lynyt viihtyisänä ja rauhallisena, puutarha-
maisena asuinalueena. Kaavaratkaisu pe-
rustuu maastoa myötäileviin, kaartuviin lii-
kenneväyliin, joiden korkeuserot tekevät 
näkymistä vaihtelevia. Kolmi-nelikerrok-
siset lamellitalot ja korkeat pistetalot on 
sijoitettu väljästi maaston muotojen mu-
kaan. Kalliot, istutetut tai luonnonvaraiset 
puistot sekä piha-alueet erottavat raken-
nuksia toisistaan ilman rajaavia aitoja.

Pajamäentien pohjoispuolella pitkät la-
mellitalojen rakennusmassat ja 8-kerrok-
siset pistetalot on sijoiteltu kaakkois-luo-
teissuuntaisesti maaston muotojen mu-
kaan siten, että rakennusten väleihin muo-
dostuu suojaisia piha-alueita. Pajamäen-
tien eteläpuolella ja Poutamäentien var-
rella rakennusten sijoittelun koordinaatisto 
on vapaamuotoisempi, mutta myös näis-
sä kortteleissa rakennusmassojen väleihin 
muodostuu aitaamattomia suojaisia piha-
piirejä. Keskellä aluetta on liikerakennus-
ten ympäröimä pieni viehättävä Poutamä-
ki. Tärkeänä lisänä rakennetussa ympäris-
tössä ovat 1950-luvun klassisen eleetön-
tä tyyppisuunnittelua edustavat punatiili-
verhoillut muuntajarakennukset. 

Poutamäentien eteläpuolelle on 
1990-luvun lopulla rakennettu arkkitehti 
Petri Rouhiaisen suunnittelema kahden 
pistetalon ja kahden lamellitalon muo-
dostama kokonaisuus, joka ei kuulu näi-
den korjaustapaohjeiden piiriin.

Poutamäkeä reunustavissa liikeraken-
nuksissa sijaitsevat toimisto- ja asuintilo-
jen lisäksi päivittäistavarakauppa, apteek-

ki ja ravintola. Alueen asuinrakennusten 
liikesiipiosissa toimii mm. parturi-kampaa-
mo. Alueen länsireunassa sijaitsee vuonna 
1965 valmistunut päiväkoti Pajamäki, jon-
ka on suunnitellut Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston arkkitehti Liisa Karttunen.

2.2 Alueen synty
Pajamäki on Pitäjänmäen kaupunginosan 
46 osa-alue 465, jota pohjoisessa rajaa Pi-
täjänmäen teollisuusalue ja muilta osin Ta-
lin puistoalue ja siirtolapuutarha. 

Vuonna 1908 muodostettu Socken-
backan eli Pitäjänmäen taajaväkinen yh-
dyskunta koostui Helsingin pitäjään kuu-
luvista Konalan ja Talin kylistä. Kylien mer-
kitys Helsingin pitäjälle oli pieni, sillä ne si-
jaitsivat kaukana pitäjän kirkonkylän kes-
kustasta ja kylien maanomistajat elivät yk-
sinomaan maanviljelyksestä. Rantaradan 
rakentamisen jälkeen vuonna 1904 alueen 

kehitys kuitenkin kiihtyi ja maanomistajat 
ryhtyivät lohkomaan alueita tiloista huvila-
palstoiksi. Nykyisin Reimarlan osa-aluee-
seen kuuluvan aseman seudun asutus tii-
vistyi nopeasti. Radan varteen syntyi myös 
huomattava teollisuusalue Strömbergin va-
limon ympärille. Tällä hetkellä alue on Hel-
singin esikaupunkien merkittävimpiä työ-
paikka-alueita, jossa sijaitsee erityisesti in-
formaatioteknologian toimitiloja.

Helsingin kaupunki perusti vuonna 
1936 nykyisen Pajamäen kaakkoispuolel-
le Talin siirtolapuutarhan. Helsingin yleis-
kaavassa 2002 siirtolapuutarhan alue on 
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäväksi virkistysalueeksi.

Vuonna 1946 Pitäjänmäki liitettiin Hel-
singin kaupunkiin ns. suuressa alueliitok-
sessa ja 1950-luvulla rakennettiin nopeasti 
puistojen ympäröimä Pajamäen asuinalue 
keskelle Pitäjänmäkeä

Kartassa vihertävällä merkitty Paja-

mäki sijaitsee keskellä Pitäjänmäen 

kaupunginosaa.
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2.3 Kaavoitus ja rakentuminen 
Pajamäen tultua liitetyksi Helsinkiin vuon-
na 1946 osana Pitäjänmäkeä ryhdyttiin 
aluetta nopeasti kaavoittamaan sodanjäl-
keisen suuren asuntopulan pakottamana. 
Vuonna 1957 Pajamäen alueelle vahvistet-
tiin asemakaava, jonka laatijaksi on merkit-
ty Toini Raunisto. Helsingin kaupunki omis-
ti tuolloin koko alueen, eivätkä sitä rasitta-
neet vuokrasopimukset.

Aikaisemmin alueelle oli suunniteltu 
myös rivitalojen rakentamista, mutta kaa-
voitusvaiheessa katsottiin välttämättömäk-
si käyttää alue tehokkaammin ja lisätä ker-
rosalaa ja asuntojen määrää elinkelpoisen 
asuinyhteisön luomiseksi.

Alue suunniteltiin tästä syystä puhtaas-

Pajamäen alueella on pääosin voimassa 3.4.1957 vahvistettu asemakaava (nro 4159). Asemakaavaan on vuosina 1958-59 tehty pieniä muutoksia, lähinnä rakennusalojen 

osalta, kortteleihin 46044 (nro 4368), 46043 (nro 4454) sekä 4604 (nro 4529). Ruskealla merkitylle alueelle on laadittu 7.3.1996 voimaantullut asemakaavan muutos, jossa 

yleisen rakennuksen korttelialue on muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (nro 10396, laatinut Tuula Helasvuo). 1990-2000-luvuilla on Leena Lukkarinen-Annilan laa-

timilla asemakaavan muutoksilla muutettu katualue puistoksi vihertävällä merkityllä alueella sekä laajennettu tonttia keltaisella merkityllä alueella tontin huolto- ja auto-

paikkajärjestelyjen vuoksi.

ti kerrostaloalueeksi, jolla rakentaminen 
suoritettaisiin pienissä yksiköissä eli yhden 
tai kahden rakennuksen ryhminä. Pajamä-
en lamellitalot ovat asemakaavan mukai-
sesti pääosin nelikerroksisia, vain itäreu-
nassa on kolme kolmikerroksista asuinra-
kennusta. Luoteiskulman kahdeksanker-
roksisista pistetaloista As Oy Poutamäen-
tie 15 on toteutettu asemakaavan mukai-
sesti kaksoistornitalona, kun taas As Oy 
Pajanväen tornit osoitteessa Poutamäen-
tie 13 on toteutettu neljänä erillisenä ra-
kennuksena.

Alueen keskelle oli asemakaavassa 
sijoitettu pieni torialue ja sen itäreunalle  
1–2-kerroksisten liikerakennusten tontit. 
Lisäksi asemakaavassa oli kaksi yleisille 

rakennuksille varattua tonttia, joista pie-
nempi oli varattu lastentaloa eli nykyistä  
päiväkotia varten.

Suurin osa asuinrakennuksista raken-
nettiin ripeästi vuosina 1958–60. 1960-lu-
vun alussa rakennettiin Poutamäkeä reu-
nustavat matalat liikerakennukset sekä 
vuonna 1962 kaksi lamellitaloa, As Oy 
Poutamäentie 14 ja As Oy Pajamäentie 7. 

1960-luvun puolivälissä alueelle valmis-
tui päiväkoti, mutta toinen yleisten raken-
nusten tontti jäi rakentamattomaksi . Alun 
perin koululle tai kirjastolle kaavaillulle kort-
telille rakennettiin asemakaavan muutok-
sen seurauksena korkeatasoiset, arkkiteh-
ti Petri Rouhiaisen suunnittelemat asuin-
rakennukset vuonna 1997.
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As Oy Pajamäentie 5:n pihaa

2.4 Pajamäen maisema
1950-luvun asuinaluesuunnittelun ihanne 
luonnon ja rakentamisen välisestä vuo-
rovaikutuksesta näkyy muiden saman-
ikäisten aluerakentamiskohteiden taval-
la myös Pajamäessä, joka sijoittuu solu-
maisesti kokonaan viheralueiden keskel-
le. Korttelit ovat väljiä ja rakennukset on 
erityisesti Pajamäentien pohjoispuolella 
suunnattu luonnonvalo huomioiden. Ton-
tit liittyvät ympäröiviin viheralueisiin pää-
sääntöisesti ilman rajauksia. Keskeisesti 
sijaitseva Poutamäki luo alueen halki joh-
tavan viheryhteyden Talin kartanopuistos-
ta Pajamäen pohjoispuolella sijaitsevalle 
Patterimäelle. Viimeksi mainitussa sijait-
see mm. muinaismuistolailla suojeltuja en-
simmäisen maailmansodan aikaisia linnoi-
tuslaitteita sekä vuonna 1992 rakennettu 
Ursa ry:n Aurinkokunnan malli. 

Pajamäen kortteleissa rakennusmassat 
tukeutuvat luontevasti moreenipitoisen se-
länteen muotoihin sijoittuen kymmenen ja 
kahdenkymmenen metrin korkeustasojen 
väliseen maastoon meren pinnasta lukien. 
Moreenipitoinen selännealue on rakenta-
miselle otollista kantavaa maapohjaa, jota 
ei ole voitu peltoviljelyssä hyödyntää. En-
nen 1950-luvun loppua alue olikin pelto-
jen ympäröimää tiivistä metsää. Aikaisem-
pi käsityövaltaisuuteen perustuva rakenta-
mistapa mahdollisti olemassa olevan met-
säpuuston säilyttämisen pihoilla niin, että 
ympäristö oli nopeasta rakentamistahdis-
ta huolimatta lähes heti rakennusvaiheen 
päätyttyä valmiin tuntuinen. Komeiden yk-
sittäispuiden, avokallioiden ja siirtolohka-
reiden säilyttäminen pihoilla oli myös aika-
kauden yleisten suunnitteluihanteiden mu-
kaista. Alkuperäistä metsäpuustoa on säi-
lynyt pihoilla näihin päiviin saakka.

Rakennusvalvontaviraston arkistos-
ta ei tämän työn yhteydessä ole löyty-
nyt alkuperäisiä pihasuunnitelmia. Sen 
sijaan on muutamia yhtiöitä, joissa pi-
hoja on esimerkiksi autopaikkajärjeste-
lyjen tai jätesuojien rakentamisen myötä 
uudistettu 1990–2000-luvuilla. Autoistu-
misen ja jätehuollon kiristyneiden vaati-
musten myötä lisääntynyt tilantarve on 
muuttanut useiden tonttien tilankäyttöä 
epäedulliseen suuntaan. Alkuperäiset 
asemapiirrokset viittaavat melko vähäe-
leisiin pihajärjestelyihin kulkureitteineen, 

leikki- ja oleskelualueineen sekä muuta-
mine pysäköintipaikkoineen. Kaikille ton-
teille ei pysäköintipaikkoja ole alun perin 
suunniteltu lainkaan. Alkuperäiset piha-
järjestelyt on pääsääntöisesti suunnitel-
tu tavalla, jossa vapaan piha-alan määrä 
metsäpuineen on jäänyt suureksi. Piho-
jen peruspinta säilytettävien puiden al-
la on pääsääntöisesti kylvetty nurmek-
si. Luonnonkasvillisuutta on täydennetty 
alkuvaiheesta lähtien näihin päiviin asti 
sopiviin maastonkohtiin istutetuilla puu-
tarhakasveilla.

Poutamäki



10

3	 Alueen	rakennukset	ja	pihat
3.1 Osa-alueet: rakennukset ja suunnittelijat sekä pihat

Osa-alue A: Pajamäentien pohjoispuoli sekä luoteisosan tornitalot

Osa-alueella A sijaitsevat asuinrakennuk-
set on pääosin rakennettu 1950-luvun lo-
pulla. Ainoastaan As Oy Pajamäentie 7 (4) 
on rakennettu 1960-luvun alkupuolella.

Asuinrakennusten suunnittelijoina ovat 
olleet arkkitehti Else Aropaltio (1–3), arkki-
tehdit Aarne Hytönen ja Risto-Veikko Luuk-
konen (4), arkkitehti Markus Tavio (5, 7 ja 
8), arkkitehti Eero E. Eerikäinen (6) sekä 
arkkitehti Olavi Niemi (9).

Osa-alueella sijaitsevat Pajamäen kor-
keimmat asuinrakennukset. Yhdeksänker-
roksiset As Oy Pajanväen neljä erillistä tor-
nitaloa sekä As Oy Poutamäentie 15:n kak-
soistorni on rakennettu alueen luoteisreu-
naan näyttäviksi maamerkeiksi sekä muo-
dostamaan pääte alueen kaduille. Pajamä-
entien pohjoispuolen lamellitalot on sijoi-
tettu väljästi ja ilman rajaavia aitoja luoteis-
kaakkoissuuntaisesti samaan käännettyyn 
koordinaatistoon kuin tornitalotkin.

Alueen lamellitalojen julkisivut ovat pää-
osin rapattuja massiivitiiliseiniä. As Oy Pa-

jamäentie 11:ssa (6) päädyt ovat osittain 
puhtaaksi muurattua punatiiltä ja As Oy 
Poutamäentie 11:ssa (7) osittain slammat-
tua tiiltä. As Oy Pajamäentie 9:n (5) julki-
sivut on eristerapattu vuosina 2013–2014 
ja rappaustyyppi on muuttunut karkeas-
ta roiskerappauksesta huomattavasti si-
leämmäksi ruiskutetuksi rappauspinnak-
si. As Oy Pajamäentie 7:n 1960-luvulla ra-
kennetun teräsbetonirunkoisen lamellita-
lon koillisivulla on julkisivupintana betoniin 
kiinnitetty rapattu siporex. Lounaissivu on 
lämmöneristetty lastuvillalla ja levytetty as-
bestisementtilevyin. Päädyt ovat puhtaak-
si muurattua kalkkihiekkatiiltä. 

As Oy Pajanväen (8) tornitalojen julki-
sivut ovat alun perin rapattua siporexia. 
As Oy Pajanväen rakennusten julkisivuis-
sa on tehty erilaisia korjauksia 1980-lu-
vulta alkaen, julkisivuja on muun muas-
sa verhoiltu rapatuilla peltikaseteilla. Ver-
houkset on sittemmin purettu ja vuon-
na 2008 kaikkien neljän tornitalon julki-

sivut on eristerapattu. Myös As Oy Pou-
tamäentie 15:n (9) kaksoistornitalon al-
kuperäiset betonielementtijulkisivut on 
2000-luvulla eristerapattu.

Sokkelit ovat yleensä pystyuritettua, 
maalattua betonia. As Oy Poutamäentie 
11:n ja As Oy Pajamäentie 11:n paikallava-
letuissa sokkeleissa näkyy vaaka- ja pysty-
laudoitetun muottipinnan kuvio.

Miltei kaikkien osa-alueen taloyhtiöiden 
puurakenteiset ikkunat ja parvekeovet on 
vaihdettu puu-alumiinirakenteisiksi tai ikku-
noiden ulkopintaan on asennettu alumiini-
set etuikkunat. Ainoastaan As Oy Pouta-
mäentie 11:n ikkunat ja parvekeovet ovat 
säilyneet alkuperäisinä.

Porrashuoneiden ulko-ovet ovat tyypil-
lisesti tammirakenteisia lasiovia, kellarien 
ja autotallien ovet pystypaneloituja, peit-
tomaalattuja ovia.  Alkuperäiset ulko-ovet 
ovat alueella hyvin säilyneet.

Huoneistoparvekkeiden kaiteet ovat 
alun perin yleensä olleet betonilaattakai-
teita, As Oy Pajamäentie 11:ssa ja As Oy 
Poutamäentie 15:ssa on ollut profiilipel-
tikaiteet. Suurin osa kaiteista on uusittu. 
As Oy Pajamäentie 1:ssä, 3:ssa ja 5:ssä 
betonikaiteet on vaihdettu vaakasuuntai-
seen profiilipeltiin. As Oy Poutamäentie 
15:n profiilipeltikaiteet on vaihdettu Sapaf-
ront-järjestelmäkaiteiksi. Kaikki edellä mai-
nitut parvekkeiden kaidemateriaalien muu-
tokset on tehty piittaamatta alkuperäisestä 
arkkitehtuurista. Poutamäentie 11:ssa be-
tonikaiteet on muutettu kevytrakenteisik-
si levykaiteiksi, mutta sileät valkoiset kai-
teet eivät poikkea yhtä voimakkaasti ra-
kennuksen alkuperäisestä ilmeestä kuin 
profiilipeltivaihtoehto.

As Oy Pajamäentie 9:n betonikaiteet 
on uusittu vanhan mallisina. As Oy Paja-
mäentie 7:n betonikaiteet ja As Oy Paja-
mäentie 11:n profiilipeltikaiteet ovat säily-
neet alkuperäisinä, samoin yleensä kaikki-
en tuuletusparvekkeiden kaiteet. 

Kaikki alueen parvekkeet on lasitettu 
1990–2000-luvuilla.

Katot ovat tyypillisesti vaalean harmaita 
peltikattoja, lamellitaloissa kattomuotona 
on loiva harjakatto ja tornitaloissa pulpet-
ti- tai aumakatto. 

Tornitalot ovat alun perin hissillisiä, As 
Oy Pajamäentie 7:ään on asennettu jälki-
asennushissit vuonna 2005.
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1., 2. ja 3. As Oy:t Pajamäentie 1, 3 ja 5.

4. As Oy Helsingin Pajamäentie 7 / Sato.

5. As Oy Pajamäentie 9, alkuperäisiä julkisivuja, joissa 

on karkea roiskerappaus. 

Alla julkisivua eristerappauksen jälkeen. Ruiskutetun 

eristerappauksen pinta ei ole alkuperäisen roiskerap-

pauspinnan kaltainen, vaan huomattavasti sileämpi ja 

elottomampi.

7. As Oy Poutamäentie 11.

8. As Oy Pajanväen tornitaloja osoitteessa Poutamäentie 13. Julkisivut on eristerapattu.

9. As Oy Poutamäentie 15.

6. As Oy Pajamäentie 11.
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Pihat / Osa-alue A
Koko Pajamäen alueen pihoilla esiintyy 
1950-luvulle leimallisia ratkaisuja; säilynyt-
tä metsäpuustoa, liuskekivipolkuja, yksin-
kertaisia putkirunkoisia pihavarusteita, osin 
jopa alkuperäisiä valaisimia, laajoja nurmi-
alueita sekä reunakivellä rajaamattomia as-
falttialueita. Yhdenkään pihan osalta ei ole 
säilynyt erillisiä rakennusvalvontavirastoon 
arkistoituja pihasuunnitelmia, ainoastaan 
asemapiirroksia, joissa osa pihoista on esi-
tetty hyvin viitteellisesti. Lähes kaikilla pi-
hoilla suurimmat muutokset ovat aiheutu-
neet autopaikkojen lisäämisestä 1900-lu-
vun loppuvuosikymmenien aikana. Auto-
paikkojen myötä tarpeettomastikin lisään-
tynyt asfaltointi on monilla tonteilla vaikut-
tanut myös säilyneen pihapuuston menes-
tymismahdollisuuksiin, minkä voi havai-
ta liikennöityjen alueiden läheisyydessä 
kasvavien puiden runkovaurioina ja kuivu-
misena. Lähes kaikille pihoille on jossain 
vaiheessa rakennettu myös jätesuojat jät-
teenpolton loputtua kiinteistöissä. Näistä 
muutoksista on arkistoitu suunnitelmia ra-
kennusvalvontavirastoon. 

Yksi suurimmista muutoksista on teh-
ty As Oy Pajamäentie 1–5:ssä kolmen 
asuinrakennuksen yhteisillä piha-alueilla, 
joille on vuosituhannen vaihteessa lisätty 
57 autopaikkaa sekä suurehko jätesuoja. 
Osa autopaikoista on jouduttu sijoittamaan 
tontin pohjoispuolelle puistosta vuokratul-
le maa-alalle, mikä luonnollisesti on muut-

6. As Oy Pajamäentie 11.

tanut pihan alkuperäistä saumatonta liitty-
mistä puistoon. Viereisen As Oy Helsingin 
Pajamäentie 7:n pihalla suuria muutoksia 
ei rakentamisvaiheen jälkeen ole tehty ei-
kä autopaikkojen lisäämiselle alkuperäises-
tä ole haettu lupaa. Yhtiön pieni jätesuoja 
on rakennettu vuonna 1988.

Asunto-osakeyhtiöiden Pajamäentie 9 
ja 11 sekä As Oy Poutamäentie 11:n pihat 
on alun perin suunniteltu toisistaan erilli-
siksi, kuitenkin ajan mukaisesti alun perin 
ilman erottavia rajauksia. Yhtiöiden alkupe-
räiset asemapiirrokset ovat erittäin viitteel-
liset eivätkä pihojen osalta sisällä muita 
tietoja kuin pihakäytävien paikat. Pysäköin-
tipaikkoja ei pihoille ole alun perin osoitet-
tu lainkaan. As Oy Pajamäentie 9 on vuon-
na 2004 hakenut luvan 19 autopaikan ja jä-
tesuojan rakentamiselle. Samassa asema-
piirroksessa on esitetty myös puiston rajal-
le istutettu leikattava kuusiaita, joka muo-
dostaa jyrkän rajan puiston ja tontin välil-
le. Tietoa muiden yhtiöiden pihajärjestely-
jen muutoksista tai jätesuojien rakentami-
sen ajankohdasta ei löydy rakennusvalvon-
taviraston arkistosta. 

As Oy Pajanväki osoitteessa Poutamä-
entie 13 ja As Oy Poutamäentie 15 ovat 
korkeine tornitaloineen alueella poikkeavia. 
Tiedot niiden alkuperäisistä pihajärjeste-
lyistä ovat erittäin viitteellisiä. As Oy Pou-
tamäentie 15:n pihalle on rakennettu jäte-
suoja vuonna 1978. Autopaikkoja tontille 
on lisätty yhteensä 43 kpl ja ne esiintyvät 

ensimmäisen kerran vuoden 2002 julkisi-
vusaneerausta koskevan hankkeen ase-
mapiirroksessa. Myös leikkipaikka on uu-
sittu moderneilla välineillä. As Oy Pajan-
väen jätejärjestelyjä on parannettu vuon-
na 2004. Yhtiön pihalla on alkuperäiseen 
tai sitä lähellä olevaan ajankohtaan viittaa-
via tomutustelineitä, liuskekivialueita, be-
tonilaattapolkuja ja valaisimia. Tontin itä-
reunan viheralueen merkittävään kape-
nemiseen johtaneet autopaikkajärjeste-
lyt ovat peräisin jo vuodelta 1965. Vuon-
na 1969 tehtyjen järjestelyjen myötä au-
topaikkojen määrä tontilla lisääntyi 76:een 
kappaleeseen. Autopaikkojen ja asfaltoin-
nin lisääminen on merkittävästi muuttanut 
vierekkäisten tonttien liittymistä toisiinsa 
ja vähentänyt kasvullisen pinnan määrää. 
Tonteilla on kuitenkin yhä vanhaa rakenta-
misajalta peräisin olevaa puustoa, joka an-
taa luontevaa vastapainoa korkeille raken-
nusmassoille. 

8. As Oy Pajanväki.
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Osa-alueella B sijaitsevat asuinrakennuk-
set on pääosin rakennettu vuosina 1958-
1959. 1960-luvun alussa on rakennettu As 
Oy Poutamäentie 14 (11), As Oy Poutamä-
entie 12 (12), As Oy Pajamäentie 4 (16) ja 
As Oy Poutamäentie 4 (20) sekä Poutamä-
en nykyisen puistikon viereiset liikeraken-
nukset (D, E ja F).

Osa-alueen B suunnittelijakunta on 
varsin monilukuinen. Asuinrakennusten 
suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Teu-
vo Lindfors (11), Kaj Englund (12), Erkki 
Karvinen (13), Irmeli ja Markus Visanti (14), 
Risto-Veikko Luukkonen (15), Teuvo Lind-
fors ja Olavi Maamies (16), Lauri Silven-
noinen (17), Paula Pihkala (18), Toivo Hei-
mo (19), Veikko Larkas (20), Raimo Kivekäs 
(21), sekä Olli Kivinen (22). Asuinrakennuk-
siin liittyvien liikesiipien suunnittelijat ovat 
samat kuin asuinrakennusten. Erillisten lii-
kerakennusten suunnittelijat ovat arkkiteh-
dit Armas ja Pauli Lehtinen (D) sekä Toivo 
Heimo (E ja F) .

Pääosa alueen rakennuksista on neli-
kerroksisia lamellitaloja, joissa on osittain 
maanpäällinen kellarikerros. Poutamäetien 
kaakkoisreunassa on kolme kolmikerrok-
sista pientä lamellitaloa (20, 21 ja 22), jois-

sa myös on osittain maanpäällinen kellari-
kerros autotalleineen. 

Asuinrakennukset on sijoitettu varsin 
vapaamuotoisesti kaartuvien katujen var-
sille siten, että eri yhtiöiden rakennusten 
väleihin muodostuu suojaisat, aitaamatto-
mat pihapiirit. Kaakkoisreunan matalam-
pien rakennusten pihat avautuvat siirtola-
puutarhaa reunustavalle ulkoiluraitilleja lou-
naisosan pihat Talin puistoalueelle. Keskel-
lä aluetta on pieni viehättävä puistikko, jo-
ta liikerakennukset ja asuintalojen liikesii-
vet reunustavat.

Osa-alueen asuinrakennusten julkisi-
vut ovat rapattuja massiivitiiliseiniä asun-
to-osakeyhtiöissä Pajamäentie 14 (13) ja 
Pajamäentie 2 (19). As Oy Poutamäentie 
3:n (17) pitkien sivujen massiivitiiliseinät 
on päällystetty osittain sileillä ja osittain 
profiloiduilla asbestisementtilevyillä, pää-
dyt ovat puhtaaksi muurattua kalkkihiekka-
tiiltä. Rapattuja siporex-seiniä on asunto-
osakeyhtiöissä Poutamäentie 16 (10), Pou-
tamäentie 7 (14), Pajamäentie 6 (15), Pou-
tamäentie 5 (18) ja Poutamäentie 8 (22).  
Osa-alueella B ovat yleisiä kuorimuurira-
kenteet, jossa kantavaan sisäpuolen tiili-
muuriin on yhdistetty ohut lämmöneriste-

kerros ja puolen tai yhden kiven muurattu 
tiiliverhous. Kaikki julkisivut ovat puhtaak-
simuurattuja asunto-osakeyhtiöissä Pou-
tamäentie 4 (20) ja 6 (21). As Oy Pouta-
mäentie 12:ssa (12) alun perin puhtaaksi 
muuratut punatiilijulkisivut on maalattu kel-
taisiksi 1970-luvulla. As Oy Poutamäentie 
14:n (11) pitkät kuorimuurirakenteiset jul-
kisivut on rapattu, päädyissä on puhtaak-
si muurattu punatiiliverhous. As Oy Paja-
mäentie 4:n (16) kaikkien julkisivujen kuo-
rimuurit on rapattu sieällä rappauksella ja 
ikkunoiden välejä on korostettu vaaka- tai 
pystyurituksin.

Sokkelit ovat asuinrakennuksissa uri-
tettua tai sileää maalattua betonia. As Oy 
Poutamäentie 4:n sokkeli on poikkeuksel-
lisesti uritettua pesubetonia.

As Oy Pajamäentie 6:n, As Oy Pajamä-
entie 14:n, As Oy Poutamäentie 12:n, As 
Oy Poutamäentie 4:n, As Oy Poutamäen-
tie 8:n sekä Pajamäentie 4:n liikesiiven  al-
kuperäiset puuikkunat ja parvekeovet ovat 
säilyneet. Muissa taloyhtiöissä ikkunat ja 
parvekeovet on vaihdettu puu-alumiinira-
kenteisiksi ikkunoiksi ja parvekeoviksi tai 
ikkunoiden ulkopintaan on asennettu alu-
miiniset etuikkunat. 

Porrashuoneiden ulko-ovet ovat tyypil-
lisesti tammirakenteisia lasiovia tai pys-
typaneloituja tammiovia lasiseiniin yhdis-
tettynä. Kellarien ja autotallien ovet ovat 
yleensä pystypaneloituja, maalattuja ovia. 
Alkuperäiset ulko-ovet ovat alueella hyvin 
säilyneet, ainoastaan As Oy Poutamäen-
tie 7:n ulko-ovet on vaihdettu uudenmalli-
siin alumiiniprofiilioviin.

Huoneistoparvekkeiden alkuperäiset 
kaiteet ovat yleensä olleet joko sileää tai 
profiloitua peltiä. Metallilevykaiteita on 
vuosien varrella uusittu yleensä materiaa-
li ja sen struktuuri säilyttäen. As Oy Pou-
tamäentie 16:n alkuperäiset kaiteet ovat 
poikkeuksellisesti olleet lankalasia, joka on 
vaihdettu ensin vuonna 1987 keltaiseksi 
profiilipelliksi ja vuonna 2004 sileiksi valkoi-
siksi levyiksi. As Oy Poutamäentie 14:n be-
to-levykaiteet on muutettu rapatuiksi me-
tallikasettikaiteiksi ja As Oy Poutamäentie 
4:n aaltoasbestisementtikaiteet valkoisin 
laminaattilevyin levytetyiksi kaiteiksi. As 
Oy Poutamäentie 6:ssa asunnoilla on rans-
kalaiset parvekkeet, joissa on teräspinna-
kaiteet. Teräspinnakaiteita on alueen par-
vekekaiteissa myös yhdistettyinä levyra-
kenteisiin kaiteisiin. 

Suurin osa parvekkeista on lasitettu ja 
ja samassa yhteydessä ylimpien kerros-

Osa-alue B : Pajamäentien eteläpuoli sekä Poutamäentien varren rakennukset
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11. As Oy Poutamäentie 14, alkuperäisenä säilynyttä elävää roiskerappauspintaa.

ten parvekkeille on rakennettu katokset.  
As Oy Pajamäentie 6:n huoneistoparvek-
keita ei ole lasitettu, mutta ylimmille par-
vekkeille on rakennettu kömpelöt profiili-
peltikatokset. Lisäksi katusivun puolelle 
on piipun purkamisen yhteydessä raken-
nettu muotokieleltään ja materiaaliltaan al-
kuperäisestä arkkitehtuurista silmiinpistä-
västi poikkeavat suojaseinäkkeet. 

Tuuletusparvekkeiden kaiteet ovat 
yleensä olleet samaa materiaalia ja yksi-
tyiskohdiltaan samanlaisia kuin huoneis-
toparvekkeiden kaiteet ja ne ovat alueella 
varsin hyvin säilyneet alkuperäisinä.

Katot ovat tyypillisesti vaalean harmai-
ta peltikattoja, kattomuotona on loiva har-
jakatto.

Hissejä alueen rakennuksissa on alun 
perin ollut vain kahdessa, As Oy Poutamä-
entie 16:ssa ja As Oy Pajamäentie 14:ssä 
As Oy Pajamäentie 6:een on asennettu jäl-
kiasennushissit vuonna 2005.

10. As Oy Poutamäentie 16.

13. As Oy Pajamäentie 14. Rakennukset päädyt on eristerapattu, rappauspinta on sileä ja vaalea. Yimmän kerrok-

sen parvekkeille on rakennettu katokset.

12. As Oy Poutamäentie 12.

13. As Oy Pajamäentie 14, liikesiipi B.
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14. As Oy Poutamäentie 7 / VVO.

14. As Oy Poutamäentie 7:n päätyyn rakennetut uudet 

parvekkeet ja liikesiipi C.

15. As Oy Helsingin Pajamäentie 6 / Sato. Alla puretun 

piipun tilalle rakennetut alkuperäisestä arkkitehtuuris-

ta poikkeavat suojaseinäkkeet.

16. Pajamäentie 4 / Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma. Etualalla liikesiipi G. Parvekkeet on uusittu vanhan 

mallisina, eikä niitä ole lasitettu.

17. As Oy Poutamäentie 3:n päädyt ovat puhtaaksi muurattua kalkkihiekkatiiltä ja lounaissivun massiivitiiliseinät 

on alueelle poikkeuksellisesti päällystetty osittain sileillä ja osittain profiloiduilla asbestisementtilevyillä.
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20. As Oy Poutamäentie 4.

21. As Oy Poutamäentie 6.

22. As Oy Poutamäentie 8.

18. As Oy Poutamäentie 5.

19. As Oy Pajamäentie 2. Rappauksessa on voimakas vaakaharjattu kuvio.
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Liikerakennukset / Osa-alue B
Asuinrakennuksiin liittyvien liikesiipiosien 
A, B ja C ulkoseinärakenteet ja pintakä-
sittelyt ovat pääosin samat kuin asuinra-
kennuksissa.  Liikesiipi G:n päädyt ovat 
asuinrakennuksen ulkoseinärekenteista 
poikketen puhtaaksi muurattua punatiil-
tä, pihan puolella on pellitetty tukimuuri 
ja itäsivulla on teräsprofiilirakenteiset ul-
ko-ovet ja puunäyteikkunat sekä autotal-
lien pystypaneloidut  valkoisiksi maalatut 
puuovet. Erillisissä liikerakennuksissa E 
ja F on roiskerapatut siporex-seinät. Liike-
rakennuksen D ulkoseinät rapattua kuori-
muurirakenteista eteläpäätyä lukuun ot-
tamatta ovat pääosin kevytrakenteisia te-
räsrunkoisia lasiseiniä, joihin liittyvät pie-
net umpipinnat olivat alunperin profiloidul-
la kuparipellillä päällystettyjä. Nykyisin pin-
nat on verhoiltu tumman ruskealla pysty-
paneelilla ja myös suurin osa itäsivun sok-
kelin alkuperäisestä klinkkeriverhoukses-
ta on poistettu.

Liikerakennusten ja -siipien näyteikku-
nat ovat yleensä teräsprofiilirakenteisia. 
As Oy  Poutamäentie 12:ssa liikesiipi A:n 
ja Poutamäentie 4:ssä liikesiipi G:n ikku-
nat ovat alkuperäisiä puuikkunoita. Liike-
rakennusten ja -siipien kellarien ja asuin-
tilojen alkuperäiset puuikkunat on liikera-
kennuksessa E vaihdettu puu-alumiini-ik-
kunoiksi, muissa edellä mainituissa tilois-
sa on alkuperäiset puuikkunat. 

Liikerakennusten ja -siipien teräspro-
fiirakenteisiin näyteikkunoihin liittyvät ul-
ko-ovet ovat alkuperäisiä teräsprofiiliovia 
liikerakennus F:n alkuperäisiä tammiovia 
lukuun ottamatta.  Muut liikerakennusten 
ja -siipien ovet kuten varastojen, autotal-
lien ja asuintilojen ulko-ovet ovat yleensä 
maalattuja pystypaneloituja ovia. 

Parvekekaide liikerakennus E:ssä on 
teräspinnakaide ja liikerakennus F:ssä le-
vykaide.

Katot ovat maalattuja peltikattoja, kat-
tomuotona liikerakennus D:ssä ja liikesiipi 
G:ssä on loiva pulpettikatto, muissa on loi-
vat harjakatot. Liikerakennus D:n korkeat 
näyeikkunoiden yläpuoliset otsapinnat on 
päällystetty valkoisella profiloidulla pellilllä.

Liikerakennus D / Ruori Invest Oy.

Liikerakennus E / Kiinteistö oy Pajamäentie 10

Liikerakennus F / Kiinteistö Oy Pajamäentie 8.
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Pihat / Osa-alue B
As Oy Poutamäentie 16:n leikki- ja tomu-
tuspaikat sijaitsevat alkuperäisillä paikoil-
laan, tomutus- ja pyykkiteline lienee alku-
peräinen. Myös penkit ja leikkipaikan väli-
neistö ovat 1950-luvun tyylin mukaisia. To-
mutusalueen viereen rakennetun jätesuo-
jan suunnitelmia ei ole arkistoitu rakennus-
valvontavirastoon. Pihalla olevat autopai-
kat on sijoitettu alkuperäisen asemapiirrok-
sen mukaisille päällystetyille alueille, vaik-
kei viittausta autopaikkoihin tonttia koske-
vissa suunnitelmissa olekaan. 

As Oy Poutamäentie 14:n alkuperäisiin 
pihajärjestelyihin on kuulunut kuusi auto-
paikkaa, leikkikenttiä, pyykinkuivatuspaik-
koja ja tomutuspaikkoja kaksi kutakin. Al-
kuperäisiä putkirunkoisia pihavarusteita on 
vielä jäljellä. Vuonna 2007 tontilla tehtiin 
pihajärjestelyjä, joiden yhteydessä auto-
paikkojen määrää lisättiin 32:een ja tontil-
le rakennettiin pyörävarasto. Viereisen As 
Oy Poutamäentie 12:n alkuperäisestä vuo-
den 1959 asemapiirroksesta ilmenevät pi-
hajärjestelyt ovat koko alueen yksityiskoh-
taisimmat. Piirrokseen on merkitty yksittäi-
set säilytettävät puut lajeineen sekä toden-
näköisesti rakennusaikaiseen suojaukseen 

käytetyn tilapäisen aidan paikka luonnonti-
laiseksi tarkoitetun keskeisen piha-alueen 
ympärillä. Pihaan suunniteltiin jo rakenta-
misvaiheessa seitsemän autopaikkaa se-
kä pyöreä kahluuallas, jonka ympäristön 
käsittelytapa viittaa piirroksessa liuskeki-
ven tai vastaavan pintamateriaalin käyttä-
miseen. Sama asemapiirros löytyy täyden-
nettynä myös vuodelta 1960. Tällöin leik-
kikentäksi nimetylle luonnontilaiselle alu-
eelle oli sijoitettu rekkitanko, kaksi hiekka-
laatikkoa, keinuteline ja penkkejä. Tietoja 
myöhemmin tehdyistä pihamuutoksista 
ei ole arkistoitu rakennusvalvontaviraston 
arkistoon. Joitakin uusittuja pihakalustei-
ta lukuun ottamatta pihan nykyinen varus-
teisto sekä valaistus lienevät alkuperäiset. 
Kahluuallasta ei pihalla ole. 

As Oy Pajamäentie 14:n pihajärjestelyt 
on alun perin suunniteltu myymäläsiiven 
rakentaminen ennakoiden, vaikka asuin-
rakennus ja myymälä on toteutettu erilli-
sillä rakennusluvilla. Tontin autopaikkajär-
jestelyt eivät enää vastaa rakennuslupien 
mukaista tilannetta. Paikkoja on järjestel-
ty uudelleen myymäläsiiven yhteyteen ja 
asfaltin määrä sen lähiympäristössä on li-
sääntynyt viheralueen kustannuksella. Jä-

tetila myymäläsiiven Pajamäentien puolei-
seen päähän on rakennettu vuonna 2005. 
Myymäläsiivessä sijaitsevan ravintolan ke-
säterassille on myönnetty toimenpidelupa 
vuonna 1990 ja uudelleen vuonna 1994. 
Terassi sijoittuu Poutamäen puistoalueel-
le. Rakennuksen etelän puoleinen oleske-
lupiha liittyy saumattomasti As Oy Pouta-
mäentie 7:n piha-alueeseen, jota on uu-
sittu mittavasti vuonna 1996. Tuolloin vah-
vistettiin pihan halki liiketilojen eteen joh-
tavan ajoreitin sijainti sekä liiketilan au-
topaikat. Poutamäentien puolella sijain-
nut kalanruotomainen seitsemän auton 
pysäköintipaikka ja laaja nurmikko korvat-
tiin kahdeksalla kadun suuntaisella auto-
paikalla ja avokalliota reunustanut nurmi 
betonikiveyksellä. Suunniteltuja pensaita 
kiveyksen ja autopaikkojen välillä ei enää 
ole, mikä osaltaan autioittaa kadun puo-
leista etupihaa. Rakennuksen pohjoispi-
ha sen sijaan on säilyttänyt vehreytensä 
muutoksista huolimatta.

As Oy Helsingin Pajamäentie 6:n pi-
haa ei ole merkittävästi uudistettu raken-
tamisen jälkeen. Jätesuoja on rakennet-
tu vuonna 1988 ja pihavalaistusta uusit-
tu vuonna 2005. Pajamäentie 4:n pihalle 

14. As Oy Poutamäentie 7. Alkuperäinen asemapiirros vuodelta 1957 / 

Arkkitehti Markus Visanti.

As Oy Poutamäentie 7:n pihasuunnitelma vuodelta 1996 /

Arkkitehti Juha Kokko.
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on alun perin esitetty vain autopaikoitus 
ja pihakäytävät eikä pihalla nykyisinkään 
ole erikseen suunniteltua leikki- tai oles-
kelupaikkaa. Piha on käsitelty samankal-
taisesti myös As Oy Poutamäentie 3:ssa, 
jonka alkuperäisessä asemapiirroksessa 
esitetään ainoastaan rakennusta molem-
min puolin reunustavat leveät asfalttibeto-
nialueet. Jätekatos pihalle on rakennettu 
vuonna 2006. Runsaan puuston ja maas-
ton muotojen ansiosta päällystetyt alueet 
eivät kuitenkaan leimaa pihaa vaan ym-
päristö näyttäytyy vehreänä. Tontin poh-
joissivustan havuaita ja eteläpihaa rajaa-
va verkkoaita tosin erottavat tontin ympä-
ristöstään. As Oy Poutamäentie 5:n pihaa 
on uudistettu vuonna 2009. Hankkeen yh-
teydessä tontin kadun puoleiselle osalle 
sijoitettiin 10 autopaikkaa sekä pelastus-
paikat rakennuksen pohjoispuolen jäädes-
sä autottomaksi. Tontin länsirajalle suun-
niteltiin myös kulkua rajoittava pergola-
mainen aita, jota ei kuitenkaan toteutet-
tu. Kunnostus on pyritty tekemään 50-lu-
vun arvoja kunnioittaen ja vähäeleises-
ti käyttämällä mm. hyvin matalia asfalt-
tireunuksia ja yksinkertaisia ajankohtaan 
sopivia pintamateriaaleja. Lopputulos on 

varsin luonteva vaikka osa vanhoista kil-
pikaarnamännyistä autopaikkojen myötä 
menetettiinkin.

As Oy Pajamäentie 2:n piha on edelleen 
alkuperäisen järjestelyn mukainen. Tontille 
on tehty hiljattain uusia istutuksia. As Oy 
Poutamäentie 4:n pihaa on muutettu al-
kuperäisestä vain 1988 tehtyjen autopaik-
kajärjestelyjen myötä. Jätesuoja on lisät-
ty pihalle 1999. Piha on vastaavalla taval-
la vähäeleinen kuin As Oy Poutamäentie 
6:n piha, jossa oleskelu autopaikkoineen 
asettuu rakennuksen eteläpuolelle kadun 
puoleisen pihan kattaessa pelkästään pi-
hakäytävin jaetut istutusalueet. Poutamä-
entie 6:ssa on uusittu jonkin verran piha-
valaistusta jätesuojan rakentamisen lisäk-
si. Jätesuojan suunnitelmia ei ole arkistoi-
tu rakennusvalvontavirastoon. Rakennus-
rivin tarkimmat pihaa koskevat suunnitel-
mat ovat As Oy Poutamäentie 8:n tontil-
ta, jossa vuoden 2006 autopaikkajärjeste-
lyjen sekä jätesuojan rakentamisen myö-
tä on suunnitellusti uudistettu myös leik-
kipaikkaa ja istutuksia. Pihaa koskevia uu-
distustöitä on tehty myös vuonna 2013 to-
teutetun linjasaneerauksen seurauksena 
melko moderneilla materiaaleilla.

18. As Oy Poutamäentie 5. 20. As Oy Poutamäentie 4.

19. As Oy Pajamäentie 2. 

16. Pajamäentie 4 /  Varma.
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4	 Alueen	rakennustapa
4.1 Julkisivut 
Pajamäen rakennuksissa tyypillinen ul-
koseinärakenne on joko puolentoista ki-
ven monireikätiilistä muurattu rapattu tiili-
muuri tai kuorimuurirakenne, jossa kanta-
vaan tiilitiilimuuriin on yhdistetty ohut läm-
möneristekerros ja puolen tai yhden kiven 
muurattu tiiliverhous eli kuorimuuri. Kuori-
muurit ovat useimmiten varsinkin raken-
nusten päädyissä puhtaaksimuurattuja. As 
Oy Poutamäentie 3:n kuorimuuriseinät on 
pitkillä sivuilla jo alun perin poikkeukselli-
sesti päällystetty osittain sileillä ja osittain 
aaltoasbestisementtilevyillä.

Toinen yleinen ulkoseinätyyppi alueella 
on 300 mm paksu siporex- eli kevytbetoni-
seinä tai 150–200 mm paksu betoniin kiin-
nitetty siporex. Siporex-julkisivut on yleen-
sä alun perin rapattu. Rakenteissa ilmen-
neiden ongelmien ja huonon lämmöneris-
tävyyden vuoksi monet siporex-rakenteet 
on jälkeenpäin eristerapattu. As Oy Paja-
mäentie 4:n siporex-rakenteinen  lounais-
sivu on jo alun perin lämmöneristetty ja le-
vytetty asbestisementtilevyin.

As Oy Poutamäentie 15:n julkisivut ovat 
alun perin olleet maalattuja betonikuoriele-
menttejä, mikä on 1950-luvulla ollut var-
sin harvinaista. Julkisivut on eristerapat-
tu 2000-luvulla.

Rapatut julkisivut
Rappauspinnoista yleisin Pajamäessä on 
karkea roiskerappaus, joka usein on yh-
distetty sileisiin rappauspintoihin. Myös 
harjattuja rappauspintoja on muutamas-
sa rakennuksessa. Alkuperäisten kalkki-
maaleilla maalattujen pintojen väritys pe-
rustuu maaväripigmenttien vaalean keltai-
siin ja ruskeisiin sävyihin. Värejä korostaa 
usein ikkuna-aukkoja reunustava, sileä val-
koinen rappaus.

Pääosin siporex-rakenteisia ulkoseiniä, 
mutta myös tiiliseiniä on jälkeenpäin eris-
terapattu. Ruiskutetun eristerappauksen 
pinta ei ole alkuperäisen roiskerappaus-
pinnan kaltainen, vaan huomattavasti si-
leämpi ja elottomampi. 

Puhtaaksi muuratut julkisivut
As Oy Poutamäentie 4:n ja 6:n kaikki julki-
sivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä. 
As Oy Poutamäentie 6:n julkisivupinnois-
sa on lisäksi ikkunanauhojen yläpuolella 
sileät valkoiset rappauspinnat.

As Oy Poutamäentie 12:n alun perin 
puhtaaksi muuratut punatiilijulkisivut on 
1970-luvulla maalattu keltaisiksi.

Puhtaaksimuurattuja punatiilipäätyjä 
on joissakin rakennuksissa, joissakin on 
käytetty kalkkihiekkatiiliä. Myös parvek-
keiden pieliseinät ovat joissakin rakennuk-
sissa puhtaaksimuurattuja.

Sokkelit
Pajamäessä tyypillisimmät alkuperäiset 
sokkelit ovat pystyuritettua tai urittama-
tonta, useimmiten harmaaksi maalattua 
betonia.  Joissakin paikallavaletuissa sok-
keleissa on yhä nähtävillä vaaka- tai pys-
tylaudoitetun muottipinnan kuvio, mutta 
usein se on peittynyt lukuisten pinnoite-
kerrosten alle.  As Oy Poutamäentie 14:n 
sokkeleissa on hieno paikallavalettu  pys-
tysuuntainen kohokuvio. As Oy Poutamä-
entie 4:n sokkelit ovat poikkeuksellisesti 
pystyuritettua pesubetonia. 

Rakennuksissa on yleensä osittain 
maanalainen kellarikerros, jonka ikkunat 
sijaitsevat sokkelin yläreunassa. 

As Oy Poutamäentie 14, Pajamäessä tyypillinen kar-

kea roiskerappaus.

As Oy Pajamäentie 11, karkea roiskerappaus ja ikku-

noiden väliset vaakauritukset.

As Oy Pajamäentie 2, rappauksessa on voimakas vaa-

kaharjauskuvio.

As Oy Poutamäentie 4, puhtaaksi muuratut nauhajul-

kisivut , ikkunanauhoissa alkuperäiset profiloidut ku-

paripellit.
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4.2 Ikkunat ja ovet 

Puuikkunat ja -ikkunaovet
1950-luvun kerrostalojen  alkuperäiset ik-
kunat Pajamäessä ovat yleisimmin kaksi-
puitteisia, huullettuja, sisään-sisään auke-
avia ikkunoita. Ulkopuoliset lasit on kiin-
nitetty yleensä kittaamalla ja sisäpuoliset 
lasituslistoilla. Ikkunat ja parvekeovet on 
useimmiten maalattu taitetun valkoisella 
öljymaalilla. Joissakin rakennuksissa kar-
mit ja puitteet on maalattu eri värillä, esi-
merkiksi As Oy Poutamäentie 4:n ikkunois-
sa karmit ovat valkoiset ja puitteet ruske-
at. Tyypilliset ikkunat ovat maltillisen kokoi-
sia ja tuuletusikkunalla varustettuja. Paja-
mäessä on myös nauhaikkunoita, joissa 
ikkunoiden välit on levytetty silein levyin 
tai profiilipellein. Parvekkeiden alkuperäi-
set ovet ovat yleensä sisään-ulos aukeavia 
kaksoisovia, joista ulomman oven alaosa 
on paneloitu. Myös parvekeovet on tyypil-
lisimmin maalattu valkoisiksi. 

Suurin osa Pajamäen puuikkunoista ja 
puurakenteisista parvekeovista on vaih-
dettu puu-alumiinirakenteisiksi ikkunoiksi 
ja oviksi tai ikkunoihin on asennettu alumii-
niset etuikkunat. Joukossa on sekä onnis-
tuneita että epäonnistuneita alumiini-ikku-
noiden detaljointeja ja sovituksia seinära-
kenteeseen. Osa ikkunamuutoksista on 
tehty ilman toimenpidelupaa. Pääsääntöi-
sesti epäonnistuneet toteutukset koskevat 
luvatta tehtyjä ikkunamuutoksia.

Ulko-ovet
Ennen 1960-lukua rakennettujen kerrosta-
lojen porrashuoneiden ulko-ovet ovat tyy-
pillisesti lakattuja tammiovia tai peittomaa-
lattuja puisia ulko-ovia. Pajamäessä alku-
peräiset lakatut tai peittomaalatut lasiau-
kolliset ulko-ovet ovat suurimmassa osas-
sa asuinrakennuksia säilyneet. Osassa ra-
kennuksia ulko-ovet ovat lakattuja, pysty-
paneloituja umpiovia. Ulko-ovi liittyy usein 
puurunkoiseen lasiseinään.

Porrashuoneiden alkuperäiset ulko-ovet 
ja niihin liittyvät puulasiseinät ovat yksilöl-
lisesti heloineen ja muotoiluineen raken-
nukseen suunniteltuja ja tärkeä osa alu-
een arkkitehtuuria. 

As Oy Poutamäentie 11:n säilyneet 1950-luvulle tyy-

pilliset puuikkunat.

As Oy Poutamäentie 4, lakattu pystypaneloitu umpiovi 

ja puurunkoinen lasiseinä.

As Oy Poutamäentie 6, peittomaalattu lasiaukollinen 

ulko-ovi ja kellarin pystypaneloitu ovi.

Vasemmalla As Oy Poutamäentie 15:n alkuperäinen 

vedin ja allla As Oy Pajanväen  lasiaukollinen lakattu 

ovi ja puurunkoinen lasiseinä.
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Autotallien ja kellarien ovet 
Autotallien ja kellarien ovet ovat tyypillises-
ti pystypaneloituja, peittomaalattuja ovia. 
Joitakin autotallien ovia on muutettu pys-
tysuuntaisella profiilipellillä päällystetyik-
si oviksi tai vaakajakoisiksi nosto-oviksi. 

Yleisimmät peittomaalattujen ovien vä-
rit ovat valkoinen, vaalean harmaa tai tum-
man ruskea. Autotallien ovet ovat yleen-
sä umpiovia, joissakin kellaritilojen ovissa 
on lasiaukkoja.

Teräsprofiiliovet  ja -ikkunat
1950-luvun alkuperäisiä teräsprofiiliovia on 
Pajamäessä liiketilojen ulko-ovien lisäksi 
muutamissa asuinrakennuksissa. As Oy 
Poutamäentie 12:n ulko-ovet ovat alumii-
niovia, joiden umpipinta on verhoiltu profi-
loidulla luonnonvärisellä alumiinilla. 

Liiketilojen ovien vierellä on useimmi-
ten teräsprofiilirakenteinen lasiseinä. Alku-
peräiset teräsprofiilit ovat huomattavasti 
nykyisiä profiilirakenteita sirompia.

As Oy Pajamäentie 11:n alkuperäiset lasiaukolliset 

pystypaneloidut kellarin ovet.

Yllä oikealla  As Oy Poutamäentie 12:n alumiiniprofiilipellillä verhoiltu ulko-ovi ja alla liiketilojen alkuperäisiä te-

räsprofiili-ikkunoita osoitteissa Pajamäentie 12 ja 10.

As Oy Poutamäentie 4:n pystypaneloidut tumman ruskeiksi maalatut autotallien ovet, lakatut ulko-ovet viereisine 

lasiseinineen sekä puuikkunat ovat säilyneet alkuperäisinä. 

Alla As Oy Pajamäentie 11:n ja Poutamäentie 6:n alku-

peräisinä säilyneet  autotallien ovet.
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4.3 Parvekkeet
Huoneistokohtaiset parvekkeet yleistyi-
vät kerrostaloissa Suomessa 1940-luvul-
la ja Pajamäen 1950-luvun lopulla raken-
netuissa taloissa jo miltei kaikissa asun-
noissa pienimpiä asuntoja eli yksiöitä lu-
kuun ottamatta onkin parvekkeet. As Oy 
Poutamäentie 6:n asunnoilla on ranskalai-
set parvekkeet, joissa parvekeoven edes-
sä on pelkät pyöröteräskaiteet.  As Oy Pou-
tamäentie 5:ssä yksiöillä on ranskalaiset 
parvekkeet, joissa on teräspinnakaiteet ja 
niiden takana suojana karkaistu lasi. As Oy 
Poutamäentie 4:ssä on huoneistoparveke 
ainoastaan rakennuksen kunkin kerroksen 
suurimmassa asunnossa. 

Tyypillinen parvekerakenne on ratakis-
koilla kannatettu teräsbetoninen ulokelaat-
ta tai paikallavaletusta välipohjasta rata-
kiskoilla ulotettu sisäänvedetty parveke. 
Laattojen päällä on erillinen vedeneristys-
kerros ja pintalaatta. Alkuperäiset kaiteet 
ovat osa-alueella A olleet useimmiten be-
tonikaiteita ja osa-alueella B kevyitä pelti- 
tai levykaiteita. 

Tuuletusparvekkeet 
Tuuletusparvekkeet ovat 1950-luvun ra-
kennuksille tyypillisiä ja niitä on suuressa 
osassa Pajamäen asuinrakennuksia huo-
neistoparvekkeiden lisäksi. Tuuletuspar-
vekkeiden kaiteet ovat Pajamäessä yleen-
sä joko kokonaan tai osittain teräspinnakai-
teita tai samaa materiaalia kuin huoneis-
toparvekkeissa. Tuuletusparvekkeiden kai-
teet ovat useimmiten säilyneet alkuperäi-
sinä, vaikka huoneistoparvekkeiden kaide-
materiaali olisi vaihdettu.

Profiilipeltikaiteet
Profiilipeltikaiteita on Pajamäen rakennuk-
sissa ollut alun perin kuudessa taloyhtiös-
sä. Teräsrankaan kiinnitetty profiilipelti on 
asennettu joko vaaka- tai pystysuuntaan. 
Vedenpoisto on yleensä hoidettu parveke-
laatan ja kaiteen välisestä raosta. Kaitei-
den väri on useimmiten vaalean harmaa 
tai tumman ruskea. Osassa rakennuksia 
profiilipeltikaiteet on uusittu ja As Oy Pa-
jamäentie 1:n, 3:n ja 5:n betonikaiteet on 
muutettu profiilipeltikaiteiksi.

Yllä vasemmalla As Oy Pajamäentie 14:n tuuletusparveke ja oikealla As Oy Poutamäentie 12:n huoneistoparvek-

keet. Alla as Oy Pajamäentie 11:n sisäänvedetyt  lasitetut huoneistoparvekkeet.
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Betonikaiteet
Sekä tuuletus- että huoneistoparvekkei-
den betonikaiteet ovat säilyneet alkupe-
räisinä As Oy Pajamäentie 7:ssä ja As Oy 
Pajanväessä. As Oy Helsingin Pajamäen-
tie 6:ssa parvekkeiden betoniset etukai-
teet ovat säilyneet, tuuletusparvekkeiden 
sivuilla on katusivulla teräsverkko, piha-
sivulla huoneistoparvekkeet ovat sisään-
vedettyjä. As Oy Pajamäentie 9:n betoni-
kaiteet on uusittu vanhan mallisina. Kaikki 
muut betonikaiteet on muutettu erilaisiksi 
kevytrakenteisiksi levy- tai peltikaiteiksi.

Levy- ja lasikaiteet
Teräsprofiilirankaan kiinnitettyjä levykai-
teita on Pajamäessä ollut alun perin vä-
hän. Osa teräslevy- tai asbestisementtile-
vykaiteista on säilynyt alkuperäisinä, osa 
on uusittu vanhan mallisina tai eri ma-
teriaalista tehtyinä levykaiteina. As Oy 
Poutamäentie16:ssa on alun perin ollut 
poikkeuksellisesti lankalasikaiteet, jotka 
on muutettu ensin profiilipeltikaiteiksi ja 
myöhemmin valkoisiksi levykaiteiksi. 

Parvekkeiden lasitus 
Varsin monissa taloyhtiöissä parvekkeet 
tai osa parvekkeista on lasitettu. 

Pajamäen tyypillisillä ulokeparvekkeilla 
lasitus on hankala toteuttaa esteettisesti 
tyydyttävällä tavalla. Lasitus tekee yksit-
täisistä parvekkeista putkimaisen kotelon, 
joka häiritsee alkuperäistä arkkitehtonista 
sommittelua. Lisäksi ylimpien parvekkei-
den lasittaminen on ongelmallista. Useim-
miten ylimmille parvekkeille on rakennet-
tu uudet katokset, jotka muuttavat alkupe-
räistä arkkitehtuuria toteutuksesta riippu-
en, joskus varsin huomattavasti. 

Sisäänvedetyissä parvekkeissa lasituk-
sen toteuttaminen on ollut helpompaa ja 
lasitus on muuttanut rakennuksen ulkoista 
asua vähemmän, mutta satunnaisten par-
vekkeiden lasittaminen osakkaiden haluk-
kuuden mukaisesti tekee niissäkin toteu-
tuksesta häiritsevän näköisen.

4.4 Yläpohjat ja vesikatot 

Peltikatot 
1950-luvun puoliväliin asti yleisin katema-
teriaali oli savi- tai betonikattotiili pellin ra-
joitetun saatavuuden vuoksi. Sodan jäl-
keisen pulakauden hellitettyä pelti palasi 
1950-luvun lopulla yleisimmäksi katema-
teriaaliksi. 1950-luvun alkuperäinen pelti 
on galvanoitua levypeltiä; konesaumattu 
pelti otettiin käyttöön vasta 1960-luvulla.

Pajamäessä rakennusten katot ovat 
yleensä harmaaksi maalattuja pellillä pääl-
lystettyjä kattoja. Kattomuoto on useim-
miten loiva harjakatto, joissakin rakennuk-
sissa on loiva pulpettikatto ja Pajamäen-
tie 15:n tornitaloissa aumakatto. Harjaka-
ton muotoa on varioitu kattokulman muu-
toksin, taittein ja pulpettiosin. Muutamis-
sa rakennuksissa on käyttöullakko, jossa 
on varasto- ja pyykinkuivaustilaa. 

As Oy Pajamäentie 7:n betonikaiteet.

Tyypillisiä peltikattoja, yllä As Oy Pajamäentie 14 ja al-

la As Oy:t Poutamäentie 4 ja 6.

Lasitettuja parvekkeita, yllä As Oy Pajamäentie 14 ja 

alla As Oy Pajanväki.

As Oy Poutamäentie 14:n tuuletusparvekkeissa on al-

kuperäiset levykaiteet.
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4.5 Sisäänkäyntikatokset ja 
syvennykset
Sisäänkäynnit 1950-luvun Pajamäen raken-
nuksissa ovat joko syvennyksessä, parve-
kelinjan alapuolella tai katoksen suojissa. 
Alkuperäiset katokset ovat tyypillisesti pie-
niä ja eleettömiä ulokelippoja. Sisäänkäyn-
tejä on usein korostettu syvennyksissä pie-
liseinien poikkeavin materiaalein tai struk-
tuurein. Sisäänkäyntien edessä on yleen-
sä betonilaatoitus ja jalkaritilä.

Sisäänkäyntien alkuperäiset valaisimet 
ovat yksinkertaisia, mutta siroja opaalilasi-
palloja, lieriöitä tai kuutioita.

4.6 Porrashuoneet 
Pajamäen 1950-luvun rakennusten por-
rashuoneet on yleensä sijoitettu ulkosei-
nän yhteyteen, kuten vuoteen 1959 ulot-
tuvat määräykset edellyttivät. Porrashuo-
neisiin on näin voitu sijoittaa ikkunat luon-
nonvaloa tuomaan. Porrashuoneen yhtey-
dessä on usein myös tuuletusparveke ik-
kunaovineen.

Yleisin porrastyyppi lamellitaloissa on 
suora kaksivartinen ja tornitaloissa yksivar-
tinen porras, jonka askelmat ovat mosa-
iikkibetonia. Lattioiden materiaalina on jo-
ko mosaiikkibetoni tai 1950-luvun lopulla 
yleistyneet muovilaatat.

4.7 Hissit 
Hissejä koskevia määräyksiä ei 1950-luvul-
la ollut ja niitä asennettiinkin yleensä vain 
korkeimpiin rakennuksiin. Pajamäen tor-
nitaloissa on hissit, joille on esteetön si-
säänkäynti väljissä porrasauloissa raken-
nuksen pohjakerroksissa. Alkuperäisinä 
säilyneet hissien ovet ja hissikorit ovat ja-
lopuupintaiset. 

Pajamäessä on hissit myös kahdessa 
nelikerroksisessa lamellitalossa. As Oy 
Poutamäentie 16:ssa pääsy hisseille on 
vasta ensimmäiseltä asuinkerrostasolta 
puolen kerroksen nousun jälkeen. Esteet-
tömään kulkuun hissille ei ole 1950-luvul-
le tyypillisesti kiinnitetty huomiota. As Oy 
Pajamäentie 14:ssa on hissi vain länsipää-
dyn porrashuoneen yhteydessä.

As Oy Poutamäentie 14:n sisäänkäyntikatos. As Oy Pajamäentie 14:n  vähäeleiset sisäänkäyntikatokset ja niiden yläpuolella suuret porrashuoneiden ikkunat.

As Oy Pajamäentie 7:n sisäänkäynti on tuuletuspar-

vekkeen alapuolella.

As Oy Pajanväen valoisa porrashuone, josta on käynti 

tuuletusparvekkeelle. As Oy Pajanväen jalopuuverhoiltu hissikori.
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Rakenteet
Pajamäen pihoilla on verrattain vähän koh-
tia, joissa tukimuurin tai portaikon rakenta-
minen on ollut tarpeellista.  Alkuperäiset 
tukimuurit ovat olleet pääsääntöisesti pai-
kalla valettuja sileitä harmaita betonimuu-
reja. Myös pihaportaat on tehty paikalla 
valaen betonista ja joissakin tapauksissa 
päällystetty liuskekivillä. Kaiteet ja käsijoh-
teet on tehty joko pyöreästä tai neliömäi-
sestä metalliputkesta paikalla ja maalattu 
arkkitehtuuriin sointuvalla värillä yleisim-
min vaalean harmaiksi. Portaita on raken-
nettu myös luonnonkivilohkareista. Tontte-
ja rajaavia aitoja ei alkuperäisissä asema-
piirroksissa ole ollut.

Kalusteet ja leikkivälineet
Rakennusvaiheessa pihoille sijoitettiin 
yleensä vähintään hiekkalaatikko, keinu 
ja muutamia penkkejä. Pihoilla on saatta-
nut olla myös kiipeilytelineitä, esimerkiksi 
metallirakenteisia kiipeilykaaria, jotka olivat 
50-luvulla hyvin yleisiä, sekä rekkitankoja. 
Leikkivälineiden rungot sekä tomutus- ja 
kuivatustelineet olivat metallisia, putkirun-
koisia ja joissakin tapauksissa paikalla ra-
kennettuja. Tomutustelineisiin saattoi liit-
tyä myös puurakenteisia laskutasoja. Hiek-
kalaatikoiden reunukset ovat olleet puu-
ta. Penkkeinä on käytetty Helsingissä erit-
täin yleistä Lehtovuori Oy:n putkirunkois-
ta penkkiä. Kaikki pihojen varusteet valai-
sintolpat mukaan lukien ovat pääsääntöi-
sesti olleet maalattuja. Yleisimmin värinä 
on ollut vaalean harmaa.

4.8 Pihat 

Pintamateriaalit
Varsinaisten pihasuunnitelmien puuttues-
sa pihojen alkuperäisten pintamateriaalien 
määrittely ei ole yksiselitteistä. On kuiten-
kin oletettavaa, että Pajamäessä käytettiin 
muissa 1950-luvun aluerakentamiskohteis-
sa tyypillisiä materiaaleja ja ratkaisutapoja, 
koska niihin viittaavia rakenteita löytyy pi-
hoilta yhä. Kulkureittien pinta on näin ollen 
pääsääntöisesti ollut soraa. Kestopäällys-
tettä käytettiin vain jyrkissä maaston koh-
dissa tai selvästi ajoneuvoliikenteelle osoi-
tetuilla alueilla, Pajamäessä paikoin myös 
liikennöityyn reittiin rajautuvien tomutus-
paikkojen alla. 1950-luvulla kestopäällystei-
nä käytettiin usein murskeesta ja kylmäs-
tä tai kuumasta asfattiemulsiosta tai ter-
vasta valmistettuja ns. puolikestopäällys-
teitä, jotka ovat saattaneet olla sekä varsi-
naista asfalttia edullisempia että helpom-
pia toteuttaa jyrkkiin maastonkohtiin. Ny-
kyisen laajuiset asfaltoinnit pihoilla ovat 
varsin usein syntyneet autopaikkojen li-
säämisen myötä viime vuosikymmeninä. 
Asfaltointeja on tehty kiinteistöhuollon hel-
pottamiseksi ja mukavuussyistä myös ja-
lankulkureiteille. Pihoilla on alkuperäisten 
asfalttialueiden lisäksi edelleen ajankoh-
dalle tyypillisiä liuskekivi- ja betonilaatta-
polkuja sekä pyykki- ja kuivatustelineiden 
alle rakennettuja nurmisaumaisia liuskeki-
vi- tai betonilaatta-alueita. Betonilaattojen 
pinta on ollut joko sileä tai uritettu. Kaikki 
päällystetyt pinnat on alun perin tehty il-
man reunakiviä tai muita näkyviä rajauksia.

Kuvat alla, kalusteiden alkuperäinen harmaa sävy on 

säilynyt vain tomutustelineessä ja ja keinussa.
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Valaisimet
Pajamäessä pihat on alun perin valaistu 
harvaan sijoitetuilla ja suhteellisen mata-
lilla pylväsvalaisimilla, joiden valaisinosa-
na on yleensä ollut yksinkertainen opaali-
lasinen lieriö. Muun pihavälineistön kans-
sa samaan sävyisiksi maalatut metalliset 
valaisinpylväät ovat usein olleet malliltaan 
olakkeellisia. Alkuperäisiä valaisimia on yhä 
joillakin pihoilla, esimerkiksi As Oy Pouta-
mäentie 12:ssa. As Oy Pajanväen uusittu-
jen pihavalaisinten joukossa on muutamia 
alkuperäiseen viittaavia koristeellisempia 
valaisimia, joiden laajemmasta käytöstä 
alueen pihoilla ei ole tietoa.

Jätesuojat
Jätesuojien arkkitehtuuri ei Pajamäessä 
noudata yhtenäistä linjaa. Lähes kaikilla 
taloyhtiöillä on kuitenkin ollut tarve erilli-
sen jätesuojan rakentamiseen kiinteistöjen 
oman jätteenpolton loputtua ja jätteiden la-
jittelun vaatimusten kiristyttyä. Vanhin eril-
listä jätesuojaa koskeva suunnitelma on 
vuodelta 1978, suurin osa suojista on kui-
tenkin rakennettu -80, -90 ja 2000-luvuilla. 
Vanhimmat jätesuojat ovat pääsääntöises-
ti pieniä, yleensä tasakattoisia ja tummia 
puurakenteita. Osa näistä suojista on jää-
nyt pieniksi ja puuttuvaa tilaa on joissakin 
tapauksissa korvattu suojan viereen sijoite-
tuilla irto- tai syväjäteastioilla. Uudemmat 
90- ja 2000-luvun jätesuojat ovat yleises-
ti pitkänomaisia harjakattoisia ja kooltaan 
huomattavasti aiempaa suurempia. Mo-
nesti jätesuojana on käytetty jotakin val-
mismallia, jota on muokattu kunkin taloyh-
tiön vaatimusten mukaisesti värin ja kate-
materiaalin osalta. Pajamäessä on myös 
muutamia rakennuksen päätyihin suunni-
teltuja jätetiloja.

Kasvillisuus
Pihakasvillisuuden runkona ovat rakenta-
misajankohdalle tyypillisesti säilytetyt met-
säpuut, sekä niiden sekaan yksittäisinä is-
tutetut harvinaisemmat puulajit, kuten ru-
so- ja verivaahtera, joita alueella on varsin 
paljon. Pihoille on istutettu myös yksittäisiä 
jalavia, tammia, poppeleita ja pihtakuusia, 
sen sijaan 50-luvulle erittäin tyypillinen ho-
peasalava ei ole Pajamäessä käytetty puu-
laji. On myös mahdollista että suhteellisen 
lyhytikäiset salavat on alueelta jo kaadet-
tu eikä uusia ole istutettu. Kasvullinen pin-
ta puiden alla muodostuu pääsääntöisesti 
nurmikosta. Pensaat ovat yleisimmin so-
piviin maaston kohtiin istutettuja yksittäis-
pensaita. Pensasaitoja tai vastaavia rajauk-
sia ei alun perin ole käytetty. Rakentamis-
ajalle tyypillisiä lajeja, kuten alppiruusuja, 
syreenejä, hortensioita, pensasangervoja, 
kuusamia, pensasmaisia vaahteroita, pen-
sasruusuja ja marjakuusia on pihoilla yhä. 
Monissa taloyhtiöissä on hiljattain uusit-
tu pääsisäänkäyntien puoleisia istutuksia 
monenlaisin perennaistutuksin. Ratkaisu 
on 50-luvulle tyypillinen, vaikkei liene kai-
kissa yhtiöissä alkuperäinen. Myös peren-
nalajikkeet ovat osittain uudempia ja pe-
rennojen sekaan on usein istutettu myös 
moderneiksi katsottavia voimakkaan muo-
toisesti kasvavia tuijalajikkeita. 1950-luvul-
le tyypillisiä perennalajikkeita kuten vuo-
renkilpiä ja kuunliljoja esiintyy alueella jon-
kin verran.

Ylemmässä kuvassa 1980-luvulla ja alemmassa kuvas-

sa 2000-luvulla rakennettu jätesuoja.

Pajamäessä on säilynyt ilahduttavan paljon alkuperäi-

siä pylväsvalaisimia.
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5	 Alueen	kehittämis-	
	 ja	korjaustapaohjeet

5.1 Julkisivut 
Kaikkien rakennusten ulkovaippaan koh-
distuvien korjaustoimenpiteiden tulee pe-
rustua riittäviin kuntoselvityksiin ja tausta-
tutkimuksiin. Rakennusfysikaalisen toimi-
vuuden selvittäminen on välttämätöntä, 
jotta vanhoissa rakennuksissa esiintyvät 
kosteusteknisesti riskialttiit ratkaisut voi-
daan korjata. Kuntotutkimuksessa saatujen 
rakenteiden vauriotilaa kuvaavien tietojen 
perusteella on mahdollista valita soveltu-
vat korjausmenetelmät sekä arvioida nii-
hin liittyviä riskejä ja korjauksen käyttöikää.

Korjaustavan valinta riippuu aina ensi-
sijaisesti rakenteen teknisestä kunnosta. 
Tekniset vaatimukset täyttävistä korjaus-
vaihtoehdoista valitaan se, joka parhaiten 
täyttää kohteen arkkitehtoniset ja taloudel-
liset kriteerit. Teknisiä näkökohtia arvioita-
essa tulisi huomiota kiinnittää myös kor-
jaustavan terveellisyyteen ja turvallisuu-
teen, korjaustyön aikaisiin olosuhteisiin ja 
julkisivujen jälkihoitoon. Liittyvien rakentei-
den ja yksityiskohtien suunnittelu vaikuttaa 
julkisivukorjauksen teknisen toimivuuden 
ja kestävyyden lisäksi rakennusten arkki-
tehtuuriin ja ne tulisi aina suunnitella raken-
nusten alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. 

Suunnittelijoiksi tulee valita ammattitai-
toiset asiantuntijat, jotka tuntevat sekä kor-
jausrakentamisen teorian että käytännön. 
Pätevien suunnittelijoiden laatimien urak-
ka-asiakirjojen pohjalta on helppoa pyytää 
urakkatarjoukset korjausrakentamiskoke-
musta omaavilta urakoitsijoilta.

Korjattuja julkisivuja tulee myös huol-
taa ja tehdä ylläpitokorjauksia säännöllises-
ti osana hyvää kiinteistön hallintaa ja yllä-
pitoa. Tehdyt huolto- ja korjaustyöt pitää 
huolellisesti dokumentoida huoltokirjaan 
oikean ylläpidon varmistamiseksi. Huolto-
kirjan laatimiselle on useita malleja, jois-
ta nykyisin suosittuja ovat sekä kiinteis-
tön edustajien että huoltohenkilökunnan 
luettavissa olevat internet-pohjaiset huol-
tokirjat.

Rapatut julkisivut
Rappauspintojen korjaamiseen on raken-
teiden vaurioitumisasteen ja vaurioiden 
laajuuden mukaan käytettävissä seuraa-
via korjaustapoja:
n pinnoituskorjaus
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus
n rappauspinnan purkaminen ja uusimi-

nen
n peittävä korjaus sekä
n rappausalustasta aiheutuvien vaurioi-

den korjaus ja rappauspinnan uusimi-
nen.

Rappauksen pinnoituskorjaukset voidaan 
edelleen jakaa
n kevyeen pinnoituskorjaukseen sekä
n suojaavaan pinnoitukseen.

Pinnoitekorjauksissa vanha rakenne säi-
lyy ennallaan ja vaurioituminen pyritään 
pysäyttämään erilaisilla pinnoitteilla sekä 
kosteusteknisen toiminnan parantamisel-
la. Suojaavilla pinnoituksilla pyritään vähen-
tämään rappauspinnan likaantumisesta ja 
graffiteista aiheutuvia ulkonäköhaittoja ja 
vähentämään rappaukseen imeytyvän sa-
deveden määrää. 

Alueen alkuperäiset julkisivutyypit 
Pajamäen vuosina 1959–1962 valmistu-
neissa asuinrakennuksissa on alun perin 
ollut pääosin kahta erityyppistä julkisivu-
pintaa. Useimpien rakennusten tiili- tai si-
porex- eli kevytbetonijulkisivut ovat olleet 
karkealla roiskerappauksella rapattuja. Al-
kuperäisinä ovat säilyneet varsin monien 
rakennusten rappauspinnat, osassa rap-
paus on uusittu vanhan struktuurin ja vä-
rityksen mukaisena. Joitakin siporex- tai 
tiilirakenteisia ulkoseiniä on eristerapattu 
1990–2000-luvuilla.

Toinen yleinen julkisivutyyppi Pajamä-
essä on puhtaaksimuurattu tiiliverhous, jo-
ka on muurattu joko puna- tai kalkkihiek-
katiilistä. Tyypillisesti rakennusten päädyt 
ovat puhtaaksimuurattuja. Kolmessa yhti-
össä eli As Oy Poutamäentie 4:ssä, 6:ssa 
ja 12:ssa kaikki julkisivut ovat alun perin 
puhtaaksimuurattuja. As Oy Poutamäen-
tie 12:n alkuperäiset punatiilijulkisivut on 
1970-luvulla maalattu keltaisiksi.

As Oy Pajamäentie 7:n lounaissivu ja 
As Oy Poutamäentie 3:n pitkät julkisivut 
on alueelle poikkeuksellisesti jo alun perin 
päällystetty asbestisementtilevyin.

As Oy Pajamäentie 11.
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Julkisivuvärit
Asuinrakennusten kalkkimaalilla maalatut 
alkuperäiset maaväripigmentteihin pe-
rustuvat julkisivuvärit ovat olleet sävyil-
tään pehmeitä ja hillittyjä keltaisen ja rus-
kean sävyjä. Ikkuna-aukkojen ympärillä on 
käytetty valkoista sileää rappausta koros-
teena.

Nykyisissä julkisivuissa saattaa olla 
useita maalikerroksia, jotka vaativat asi-
antuntijaa, esimerkiksi rakennuskonser-
vaattoria erottamaan todellisen sävyn poh-
jamaalista sekä sijoittamaan sävyt oikeaan 
aikakauteen. Asiantuntija tietää näytteen 
oikean ottopaikan eikä anna joskus huo-
mattavasti haalistuneen värisävyn johtaa 
harhaan. Esille saatuja väripintoja tulee tar-
kastella riittävän suurina pintoina luonnon-
valossa uuden pinnoitteen värisävyn mää-
rittelemiseksi. Ennen vanhan rappauksen 
poistamista ja lopullisen maalaustyön al-
kamista tulee julkisivupintaan tehdä väri-
mallit ehdotetuista sävyistä. 

Värisävyistä on syytä myös neuvotella 
rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon 
edustajien kanssa hyvissä ajoin ennen kor-
jaustyön aloittamista. Värisävyn muuttami-
nen vaatii toimenpideluvan hakemisen ra-
kennusvalvontavirastosta.

Tulevia huolto- ja korjaustoimenpiteitä 
varten on tärkeää kirjata korjauksen ajan-
kohta, eri työvaiheet, korjauksen tekotapa 
ja käytetyt värisävyt huoltokirjaan.

Kokemusten mukaan liian tiiviiden pin-
noitteiden käyttö nopeuttaa heikkojen rap-
pausten rapautumista. Selityksenä voi ol-
la se, että tiivis pinnoite aiheuttaa paikalli-
sesti korkeita kosteuspitoisuuksia pinnoit-
teen epäjatkuvuuskohdissa, joita muodos-
tuu mm. rappausten halkeamien kohdil-
le. Tiivis pintakäsittely hidastaa rappauk-
sen ja alustaan päässeen veden poistu-
mista, mistä on seurauksen pinnoitteen 
irtoaminen ja rappauksen pakkasrapautu-
minen. Kalkki- ja kalkkisementti- sekä sili-
kaattipinnoitteiden käyttö rappauspinnoil-
le on yleensä turvallista.

Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa van-
ha rakenne säilyy pääosin ennallaan. Rap-
pauksen vauriot korjataan paikkaamalla ja 
rakenne pinnoitetaan uudelleen. Yleensä 
rappauksen vaurioitumisen syynä ovat kos-
teustekniset toimivuuspuutteet, jotka on 
myös korjattava tässä yhteydessä.

Rappauspinnan uusimiskorjauksessa 
vanha rappaus puretaan rappausalustaan 
saakka kokonaan, alustan vauriot korja-
taan ja rappaukset tehdään kokonaan uu-
delleen. Myös koko rappauksen uusimi-
sessa rakenteen kosteusteknisen toimin-
nan varmistaminen ja puutteiden korjaami-
nen on korjauksen pitkäikäisyyden kannal-
ta keskeisessä asemassa.

Peittävässä korjauksessa vanha vauri-
oitunut rappaus peitetään uudella pinta-
rakenteella. Verhousrakenteeseen kuuluu 
yleensä myös lisälämmöneristys, joka si-
joitetaan niin ikään vanhan rakenteen ul-

Pajamäen	rapatuille	julkisivuille	soveli-
aita	korjaustapoja	ovat:

n	 Pinnoituskorjaus.

n	 Paikkaus-	ja	pinnoituskorjaus.

n	 Rappauspinnan	purkaminen,	rap-
pausalustasta	aiheutuvien	vauri-
oiden	korjaus	ja	rappauspintojen	
uusiminen.

Rapattujen	julkisivujen	alkuperäisten	
värisävyjen	selvittäminen	tulisi	teettää	
rakennuskonservaattorilla	sekä	teh-
dä	ehdotetuista	sävyistä	riittävän	suu-
ret	värimallit	ennen	rappauksen	purka-
mista.

kopuolelle.  Alustassaan kiinni olevia vau-
rioituneita alueita ei tarvitse poistaa. Tämä 
korjaustapa saattaa muuttaa alkuperäisiä 
julkisivuja liiaksi pintarakenteesta riippu-
en, eikä sitä suositella Pajamäessä käytet-
täväksi. Myös eristerappaus muuttaa jul-
kisivupintojen ilmettä, sillä ruiskutettavalla 
rappauksella ei voi saavuttaa käsin tehdyn 
roiskerappauksen elävyyttä. Eristerappaus 
myös kasvattaa ulkoseinien paksuutta, jol-
loin vanhojen ikkunoiden asema julkisivu-
pintaan nähden muuttuu. Ikkunoiden siir-
to tai uusiminen tulisikin tehdä samaan ai-
kaan julkisivukorjauksen kanssa, jotta ikku-
noiden ulkopinnan ja julkisivun suhde säi-
lyisi entisenlaisena.

Rappausalustasta aiheutuvien vaurioi-
den korjaus sisältää rappausalustan vauri-
oiden korjaamisen lisäksi alustan liikkeis-
tä aiheutuvan rappauksen vaurioiden syi-
den poistamisen, minkä jälkeen rappaus-
pinnat uusitaan tarvittavassa laajuudessa 

Liittyvien rakennusosien korjaukset ai-
heuttavat korjaustarvetta yleensä myös jul-
kisivurappauksiin. Rapattujen pintojen liito-
salueet muihin rakennusosiin, esimerkik-
si parvekkeisiin, tuleekin suunnitella sel-
laisiksi, että liittyvien rakennusosien kor-
jaaminen on mahdollista ilman rappauk-
sen vaurioitumista.

Rakennuksen julkisivua ja julkisivuun 
rajoittuvia rakennusosia ja niiden tulevia 
korjaustarpeita tulee tarkastella kokonai-
suutena, jotta tarvittavat korjaukset voi-
daan jaksottaa järkevästi.

As Oy Poutamäentie 14.
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Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa van-
ha rakenne säilyy pääosin ennallaan ja vau-
rioituminen pyritään pysäyttämään raken-
teen kosteusteknisen toiminnan paranta-
misella sekä mahdollisesti erilaisilla pin-
noitteilla. Puutteellisesti pakkasrasitusta 
kestävän tiilijulkisivun kosteusrasitustasoa 
on mahdollista alentaa tiilimuurin rappaa-
misella ja pinnoittamisella tai verhouskorja-
uksilla. Näitä menetelmiä ei voi Pajamäes-
sä suositella käytettäviksi puhtaaksi muu-
ratuille tiilipinnoille, koska ne muuttavat jul-
kisivuja liiaksi.

Laastisaumojen korjauksessa tiilimuu-
rin rapautuneiden / kuluneiden laastisau-
mojen pintaosat uusitaan. Yleensä saumo-
jen vaurioitumisen syynä on joko laastin 
puutteellinen pakkasenkestävyys tai pai-
kalliset kosteustekniset toimivuuspuut-
teet, jotka on myös korjattava tässä yh-
teydessä. Kuorimuureissa on yleisimmin 
käytetty sementtipitoisia muurauslaaste-
ja, joiden lujuus on massiivitiilimuureissa 
yleisesti käytettyjä kalkkipitoisia laasteja 
huomattavasti korkeampi. Kuorimuurit al-
tistuvat myös ankarammalle pakkasrasi-
tukselle kuin massiiviset tiilimuurit, joten 
saumauslaastien pakkasenkestävyyteen 
ja tartuntaan tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Saumauskorjauksissa laastisaumat 
uusitaan vaurioituneilta alueilta kokonai-
suudessaan noin 20–40 mm syvyyteen 

saakka riippuen sauman leveydestä ja sii-
tä, onko tiilimuurissa käytetty erillistä sau-
malaastia. Uusintasaumaukset tehdään 
samantyyppisillä pakkasenkestävillä laas-
teilla kuin säilytettävien osien saumaukset. 
Laastien tarkempi koostumus riippuu mm. 
käytetystä muurauslaastista, tiilien imuo-
minaisuuksista ja julkisivulle kohdistuvas-
ta saderasituksesta.

Uusittu sauma ei saa muodostua alle 
jäävää muurauslaastia lujemmaksi. Säily-
tettävien ja purettavien muuraussaumojen 
osien rajakohdat tulee sijoitella siten, et-
tä niistä on mahdollisimman vähän ulko-
näköhaittoja ja korjaamattomat julkisivun 
osat voidaan uusia myöhemmin helposti.

Kuorimuurin uusimiskorjauksessa van-
ha tiilimuuri ja laastit puretaan rapautuneil-
ta / uusittavilta alueilta kokonaan ja tiili-
muuri tehdään kokonaan uudelleen. Myös 
koko tiilimuurin tai sen osan uusimisessa 
rakenteen kosteusteknisen toiminnan var-
mistaminen ja puutteiden korjaaminen on 
korjauksen pitkäikäisyyden kannalta kes-
keisessä asemassa. 

Kuorimuurien rakenteelliset halkeamat 
ovat tyypillisesti seurausta rakennuksen 
rungon liikkeistä. Korjauksessa vaurioitu-
misen syyt tulee poistaa.

Rakenteellisten vaurioiden korjaaminen 
on aina tapauskohtaista ja vaatii perehty-
neisyyttä korjaussuunnitteluun.

Puhtaaksi muuratut julkisivut
Osassa rakennuksia on päätyjen kantavaan 
tiilitiilimuuriin yhdistetty lämmöneristeker-
ros ja puolen tai yhden kiven puhtaaksi 
muurattu tiiliverhous eli kuorimuuri. Kah-
dessa taloyhtiössä rakennusten kaikki jul-
kisivut ovat puhtaaksi muurattuja punatiili-
kuorimuureja, yhdessä talotyhtiössä puh-
taaksi muuratut julkisivut on jälkeenpäin 
maalattu keltaisiksi.

Ohuissa lämmöneristekerroksen ulko-
puolelle muuratuissa puolen kiven kuo-
rimuureissa esiintyy massiivitiilimuure-
ja useammin rakenteellisia vaurioita. Nii-
den syynä voivat olla vesivuodot, puut-
teelliset tuuletusraot, saumaterästen ja 
kannakkeiden vauriot sekä rakenteiden 
kylmäsillat.

Kuorimuurirakenteiden vaurioitumisas-
teen ja vaurioiden laajuuden mukaan käy-
tettävissä on seuraavia korjaustapoja:
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus
n verhouskorjaus
n kuorimuurin purkaminen ja uusiminen 

sekä
n halkeamien ja painumavaurioiden kor-

jaukset.
Muuratun julkisivun paikkaus- ja pinnoitus-
korjaukset voidaan edelleen jakaa
n saumojen uusimiseen sekä
n tiilimuurin rappaamiseen ja pinnoitta-

miseen.

Pajamäen	puhtaaksi	muuratuille	tiilijul-
kisivuille	soveliaita	korjaustapoja	ovat:

n	 saumauskorjaus
n	 kuorimuurin	purkaminen	ja	
	 uusiminen.

Uusimiskorjauksessa	tulee	varmistaa	
rakenteen	kosteustekninen	toiminta	ja	
korjata	puutteet.

Vasemmalla As Oy Poutamäentie 4:n puhtaaksi muu-

rattua punatiilijulkisivua, oikealla As Oy Poutamäentie 

3:n puhtaaksi muurattu kalkkihiekkatiilipääty.
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Pajamäen	betonisokkeleille	soveliaita	
korjaustapoja	ovat:

n	 pinnoituskorjaus
n	 paikkaus-	ja	pinnoituskorjaus.

Sokkeleiden	alkuperäisten	värisävyjen	
selvittäminen	tulisi	teettää	rakennus-
konservaattorilla	sekä	tehdä	ehdotetuis-
ta	sävyistä	riittävän	suuret	värimallit	en-
nen	uudelleen	pinnoitusta.

Sokkelit
Pajamäessä tyypillisimmät sokkelit ovat 
maalattua ja pystyuritettua tai sileää be-
tonia. Yhdessä rakennuksessa sokkeli on 
uritettua mosaiikkibetonia. 

Maalattujen betonipintojen huolto-
maalaus voidaan tehdä vanhan pinnoit-
teen päälle käyttäen vanhan pinnoitteen 
kanssa yhteensopivia pinnoitteita. Huolto-
maalaus soveltuu kuitenkin vain hyväkun-
toisten julkisivujen ylläpitokorjauksiin. Var-
mempi tapa on vanhan pinnoitteen pois-
to ja uudelleen pinnoitus. Pinnoittamisella 
voidaan estää veden kulkeutuminen raken-
teeseen käyttämällä vettä hylkiviä pinnoit-
teita ja toisaalta parantaa rakenteen kui-
vumisominaisuuksia käyttämällä riittävän 
läpäiseviä pinnoitteita. Betonirakenteiden 
vaurioituneet kohdat pitää uusia ja ruostu-
neet teräkset paljastaa, puhdistaa ja suo-
jata laastipaikalla.

Perusteellisemmassa pinnoitus- ja paik-
kakorjauksessa korroosiovaurioiden laas-
tipaikkaukset varmistetaan määrittämäl-
lä paikkauksille rajasyvyys ja paljastamal-
la, puhdistamalla ja suojaamalla laastipai-
kalla kaikki rajasyvyyttä lähempänä pintaa 
olevat teräkset. Ruostunut teräs voidaan 
myös poistaa, mikäli se on rakenteellises-
ti mahdollista. Laastipaikkaamalla voidaan 
lisäksi korjata pieniä pakkasrapautuneita 
alueita. Laastipaikattujen alueiden pinnat 
viimeistellään julkisivupinnan tyypin mu-
kaisesti ja kaikki aikaisemmin maalatut pin-
nat julkisivuissa tasoitetaan ja pinnoitetaan 
kauttaaltaan uudelleen. 

Myös sokkeleiden pinnoittamisessa al-
kuperäisten värisävyjen selvittäminen on 
tärkeää.

As Oy Poutamäentie 14:n betonisokkelissa on paikalla-

valettu pystysuuntainen kohokuvio.

As Oy Pajamäentie 11:n betonisokkelissa on nähtävil-

lä pystylaudoitetun valumuotin kuvio. Kellarin ikkunat 

ovat poikkeuksellisesti lasitiiltä.

Pajamäelle tyypillinen, harmaaksi maalattu uritettu betonisokkeli, As Oy:t Pajamäentie 1, 3 ja 5.
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5.2 Ikkunat ja ovet

Puuikkunat ja -ikkunaovet
Vielä 1950-luvulla puuikkunat ja -ikkuna-
ovet valmistettiin valikoidusta hyvälaatui-
sesta puusta. Niiden käyttöikä onkin huo-
mattavasti myöhemmin valmistettuja ikku-
noita pidempi, mikäli säännöllisestä kun-
nossapidosta on huolehdittu. Puuosien 
huoltomaalausten ja tarvittavien kittaus-
ten korjausten lisäksi on huolehdittava ve-
sipeltien ja karmien liittymien rakennustek-
nisistä ratkaisuista. Erityisesti on huoleh-
dittava siitä  ettei vesi pääse turmelemaan 
rakenteita liittymien kautta.

Vanhojen ikkunoiden lämmöneristä-
vyyttä on useimmiten mahdollisuus pa-
rantaa varsin pienillä keinoilla. Jos ikku-
noiden peruskunto on riittävä, voi pelkkä 
tiivisteiden uusiminen tuoda parannusta 

Alkuperäiset puu-
ikkunat ja -ikku-
naovet ovat säily-
neet.

Ikkunat ja -ikkunaovet 
vaihdettu alumiinipin-
taisiksi tai ikkunoihin 
on asennettu alumii-
niset etuikkunat.

Säilyneisyyskartta,	ikkunat

lämpötalouteen ja asumismukavuuteen. 
Perusteellisemmassa korjauksessa ikku-
nan käyntivirheiden oikaisu, heloituksen 
kunnostus ja asianmukainen tiivistys pa-
rantavat ilman- ja vedenpitävyyttä ja eris-
tävyyttä. Ikkunan U-arvoja eli lämmönlä-
päisevyyttä kannattaa punnita vasta, kun 
ikkuna on saatu riittävän tiiviiksi. Teknisesti 
toimivaa ikkunaa ei ole taloudellisesti kan-
nattavaa vaihtaa uuteen pelkästään ener-
giansäästösyistä. Ikkunoiden lämmöneris-
tyskykyä voidaan myös parantaa asenta-
malla eristyslasielementti sisemmän la-
sin paikalle. On myös mahdollista uusia 
ainoastaan ulkopuitteet tai osia puitteis-
ta esimerkiksi eteläsivuilla, joissa aurin-
gon ultraviolettisäteily rasittaa eniten ik-
kunarakenteita. 

Mikäli perusteellinen kuntotutkimus 
osoittaa huoneistoikkunoiden uusimisen 

Liikesiipien ja -rakennus-
ten teräsprofiili-ikkunat 
Poutamäen puistikon vie-
rellä. 

olevan väistämätöntä, tulee uudet ikku-
nat suunnitella huolellisesti pyrkien mah-
dollisimman lähelle vanhojen ikkunoiden 
mittoja, värejä, heloitusta ja muita yksityis-
kohtia. Ikkunoiden korjausten ja uusimisen 
yhteydessä tulee varmistaa rakennusten 
riittävä ja hallittu ilmanvaihto.

Rakennusten yhteistilojen kuten kella-
reiden ja ullakoiden sekä porrashuoneiden 
ikkunoiden uusiminen energiataloudellisis-
ta syistä ei ole mielekästä, eikä niihin koh-
distu samanlaisia toiminnallisia vaatimuk-
sia kuin asuinhuoneiden ikkunoihin. Usein 
yhteistilojen ikkunat ovatkin säilyneet alku-
peräisinä, vaikka asuintilojen ikkunat olisi 
uusittu. Näiden ikkunoiden säilyttäminen 
on tärkeää, sillä niiden avulla saadaan säi-
lymään tiedot ikkunoiden alkuperäisistä 
yksityiskohdista.
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Alkuperäiset	puuikkunat	ja	-ikkunaovet	
tulisi	pyrkiä	säilyttämään	ja	kunnosta-
maan	uusimisen	sijaan.

Ikkunoita	uusittaessa	tulee	pyrkiä	mah-
dollisimman	lähelle	alkuperäisiä	yksi-
tyiskohtia	ja	materiaaleja.	

Vähintään	yhteistilojen	ikkunoiden	säi-
lyttäminen	on	tärkeää,	jotta	taloyhtiöis-
sä	saadaan	säilymään	tiedot	ikkunoiden	
alkuperäisistä	yksityiskohdista.

Ikkunoita	uusittaessa	tulee	varmistaa	
riittävä	ja	hallittu	ilmanvaihto.

Autotallien ja kellarien ovet
Myös alkuperäiset kellaritilojen ja autotal-
lien pystypaneeliovet ovat pääosin säily-
neet tai uusittu vanhan mallin mukaisina.

Teräsprofiiliovet 
1950-luvulla teräsprofiiliovet olivat harvinai-
sia, eikä niitä Pajamäen 1950-luvun raken-
nuksissa alun perin ollut kuin pääasiassa 
liiketiloissa, joissa alkuperäisiin teräspro-
fiilioviin liittyy viereinen teräsprofiiliraken-
teinen lasiseinä. Alkuperäisten sirojen te-
räsprofiiliovien säilyttäminen alkuperäisi-
ne vetimineen on tärkeää.

Ulko-ovet
Alkuperäiset porrashuoneiden puuraken-
teiset lasiovet tai paneloidut umpiovet ovat 
miltei kaikissa rakennuksissa säilyneet tai 
uusittu vanhan mallin mukaisina. Materi-
aalina on lakattu tammi tai peittomaalattu 
puu. Alkuperäiset ovet ovat detaljoinneil-
taan ja aukotuksiltaan harkittuja ja kauniita. 
Puurakenteiset ulko-ovet ovat tärkeä yksi-
tyiskohta alueen arkkitehtonisen ilmeen 
säilyttämisessä. Myös kauniit vetimet ovis-
sa ovat usein säilyneet. Ovien korjauksis-
sa onkin tärkeää vaalia yksityiskohtia, joi-
hin kuuluvat myös helat.

Alkuperäisinä	säilyneet	ulko-ovet	sekä	
kellarien	ja	autotallien	ovet	ovat	usein	
yksilöllisesti	rakennuksiin	suunniteltu-
ja.	Ovet	tulisi	säilyttää	ja	kunnostaa	al-
kuperäisine	heloineen.	

Aikakauden	teräsprofiilit	ovat	mittasuh-
teiltaan	huomattavasti	nykyisiä	vakio-
profiileja	sirompia	ja	ne	tulisi	säilyttää.	
Myös	alkuperäisen	heloituksen		säilyt-
täminen	on	alkuperäisen	ilmeen	säilyt-
tämisen	kannalta	tärkeää.

Ylempänä As Oy  Pajamäentie 14:n ja alempana As Oy 

Poutamäentie 11:n alkuperäiset puuikkunat.  Muuta-

massa taloyhtiössä Pajamäessä ikkunoiden väleissä 

on puuritilät. As Oy Pajamäentie 9:ssä aihe on säily-

tetty myös uusituissa ikkunoissa.

Ylimpänä As Oy Pajamäentie 11:n, keskellä As Oy Pa-

jamäentie 7:n ja alimpana As Oy Poutamäentie 5:n al-

kuperäisinä säilyneet ulko-ovet.

Pajamäentie 14:n liikesiiven teräsprofiiliovi. 

Pajamäentie 11:n autotallien ovet. 
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As Oy Pajamäentie 5, betonikaiteet on muutettu profiilipeltikaiteiksi.

5.3 Parvekkeet 
Parvekekorjauksissa on otettava huomi-
oon, että parvekkeet koostuvat eri raken-
neosista kuten laatoista, kaiteista ja pie-
listä, joiden rasitusolosuhteet ja käytetyt 
materiaalit sekä käytetyn materiaalin omi-
naisuudet vaihtelevat. Parvekekorjauksis-
sa voidaankin käyttää erilaisia korjaustapo-
ja eri rakenteisiin. Kullekin parvekkeen ra-
kenneosalle määritellään sovelias korjaus-
tapa kuntotutkimuksen avulla. Suurimman 
rasituksen parvekkeille aiheuttaa kosteus, 
joka on osallisena miltei kaikissa turmeltu-
misilmiöissä. Muita säärasituksia aiheutta-
vat pakkanen, lämpötilojen vaihtelu, ultra-
violettisäteily sekä ilmakehässä olevat ag-
gressiiviset aineet kuten hiilidioksidi, joka 
aiheuttaa betonin karbonatisoitumista ja 
sen kautta terästen korroosiota.

Kaikissa parvekekorjauksissa tulee 
varmistua kosteusteknisestä toimivuu-
desta. Kosteusteknisesti toimivassa par-
vekkeessa parvekelaatan vedenpoisto-
järjestelmä on toimiva. Tämä edellyttää 
riittäviä kallistuksia parvekelaatassa, toi-
mivaa vedeneristystä laatan yläpinnas-
sa tai muuten estettyä veden pääsyä laa-
talle sekä veden hallittua poistoa laatal-
ta maahan asti.

Betonirakenteisten parvekkeiden kor-
jaustavat voidaan jaotella
n parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin
n osittain purkaviin korjauksiin
n parvekkeiden uusimiseen.

Säilyttävissä korjauksissa parvekkeen 
kosteusteknistä toimivuutta parannetaan 
pinnoituksilla, vedenpoistoa parantamalla 
ja huolehtimalla liitoskohtien toimivuudes-
ta. Säilyttävät korjaukset voidaan jakaa pin-
noitus- ja paikkaustyyppisiin korjauksiin se-
kä raskaampiin valukorjauksiin. Pinnoitus- 
ja paikkaustyyppisissä korjauksissa vanha 
rakenne säilyy ennallaan ja vaurioituminen 
pyritään pysäyttämään vauriokohtia paik-
kaamalla ja pinnoittamalla rakenne uudel-
leen. Valukorjauksissa parvekkeen betonio-
sia korjataan erilaisin valutekniikoin, jonka 
jälkeen rakenne pinnoitetaan pinnoitus-paik-
kauskorjausten periaatteiden mukaisesti. 
Parvekkeen lattia pinnoitetaan vesieristyk-
sellä, joka toimii samalla pintakäsittelynä, 
sekä uusitaan vedenpoistojärjestelmä.

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 rakennetaan 
uudet parvekkeet. Uusia parvekkeita ei tu-
lisi tehdä aikaisempia parvekkeita syvem-
miksi eikä vaihtaa kokonaan parvekekaitei-
den materiaalia ja detaljointia. Myös par-
vekkeiteiden korottamista tulisi välttää. Uu-
sien parvekkeiden tai materiaalien sovit-
taminen vanhaan rakennukseen tuottaa 
yleensä esteettisiä ongelmia, eikä niiltä ole 
Pajamäessäkään vältytty.

Parvekkeiden uusiminen on mielekästä 
jo niin pitkälle vaurioituneissa parvekkeis-
sa, etteivät muut korjaustavat ole tekni-
sesti tai taloudellisesti järkeviä. Esimerkik-
si pitkälle edenneet pakkasrapautumavau-
riot parvekelaatoissa tai -pielissä sekä ulo-
keparvekkeiden kannatusrakenteiden mer-
kittävät korroosiovauriot edellyttävät pur-
kamista. Pelkän kaiteen pitkällekään eden-
neet vauriot eivät vaadi koko parvekkeen 
purkamista, vaan kaide voidaan uusia erik-
seen. Mikäli parveke joudutaan uusimaan, 
olisi se tehtävä vanhan parvekkeen mal-
lin mukaisena materiaaleiltaan, mitoituk-
seltaan ja yksityiskohdiltaan.

Alkuperäisinä säilyneitä tai alkuperäi-
set materiaalit ja yksityiskohdat säilyttä-
en korjattuja parvekkeita on Pajamäessä 
noin puolessa taloyhtiöistä. 

As Oy Poutamäentie 14:n alun perin 
parvekkeettomiin päätyasuntoihin on ra-
kennettu ulokeparvekkeet, mikä luonnol-
lisesti muuttaa rakennuksen arkkitehtuu-
ria. Yhtiön kaikkien parvekkeiden kaidema-
teriaaliksi on vaihdettu alkuperäisen beto-
levyjen sijalle rapatut metallikasetit.

Muita huomattavia materiaalimuutoksia 
ovat As Oy Pajamäentie 1:n, 3:n ja 5:n be-
tonikaiteiden muutos profiilipeltikaiteiksi, 
As Oy Poutamäentie 16:n alkuperäiten lan-
kalasikaiteiden muutos levykaiteiksi sekä 
As Oy Poutamäentie 15:n tornitalon pro-
fiilipeltikaiteiden muutos Sapafront-järjes-
telmäkaiteiksi.

As Oy Helsingin Poutamäentie 14:n päätyyn rakenne-

tut kokonaan uudet parvekkeet.
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Parvekkeiden	korjauksissa	tulee	huo-
mioida:

n	 Kosteusteknisen	toimivuuden	var-
mistaminen	sekä	hallittu	ja	riittävä	
vedenpoisto.

n	 Parvekkeita	tai	kaiteita	uusittaes-
sa	alkuperäisen	mallin,	materiaali-
en,	mittojen	ja	yksityiskohtien	säi-
lyttäminen.

Parvekkeet	tulisi	lasittaa	kaikissa	ra-
kennuksen	parvekkeissa	yhdellä	kertaa.

Ulokeparvekkeiden	lasittamista	tuli-
si	välttää.

Parvekkeiden lasitus 
Miltei kaikki Pajamäen parvekkeet on 
1990-2000-luvuilla lasitettu. Lasitusta 
yleensä perustellaan parvekkeiden ja taus-
taseinien suojaamisella säärasitukselta se-
kä toisaalta asumismukavuuden lisäämi-
sellä. Osittain tai kokonaan sisäänvedet-
tyihin parvekkeisiin lasitukset on useim-
miten toteutettu varsin eleettömästi ke-
hyksettömin lasein. Parvekkeita on kuiten-
kin lasitettu osakkaiden halukkuuden mu-
kaan, mikä on johtanut oudon näköisiin ti-
lanteisiin muuten yhtenäisissä 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.

Ulokeparvekkeiden lasittaminen arkki-
tehtonisesti tyydyttävällä tavalla on vaike-
aa. Muutosta korostaa lisäksi usein osak-
kaiden yhdenvertaisuuperiaatteen vuok-
si ylimpiin kerroksiin rakennetut katokset. 

5.4 Yläpohjat ja vesikatot 
Pajamäen rakennusten kaikki katot on alun 
perin päällystetty galvanoidulla ja maala-
tulla konesaumatulla pellillä. Kattomuoto-
na on yleensä loiva harjakatto, jota on va-
rioitu kattokulman muutoksin, taittein ja 
pulpettiosin. Alkuperäiset kattomuodot ja 
katemateriaalit ovat Pajamäessä säilyneet 
varsin hyvin. 

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 tu-
lee noudattaa alkuperäistoteutuksen mu-
kaisia detaljeja, mitoitusta ja väritystä. Ve-
sikourujen tulee olla alkuperäisen mallin 
mukaisia. Kattoja uusittaessa pitäisi pyr-
kiä järjestämään pääsy katoille sisäkaut-
ta ja asentaa katoille koko katon pituinen 
kattosilta katolla liikkumista helpottamaan.

Peltikatot
Metallikatteiden yleisimpiä vaurioita ovat 
korroosiovauriot, joita aiheuttavat liitoksiin 
ja saumoihin kertyvä vesi sekä katteen ala-
puolinen kosteus, jotka eivät pääse haih-
tumaan. Lika ja roskat lisäävät korroosio-
ta. Saumatun peltikaton kevyilläkin huol-
totoimilla voidaan katteen kestoikää piden-
tää. Syksyinen puhdistus roskista, pinta-
ruosteen poisto harjaamalla tai kaapimal-
la ja maalipintojen säännöllinen kunnossa-
pito kuuluvat normaaleihin ylläpitotoimiin.

Peltikaton korjauksissa tulee selvit-
tää paikkakorjauksen mahdollisuus, sillä 
1950-luvun peltikatteet ovat yleensä vielä 
saumauskelpoisia. Korjausten tai uusimi-
sen yhteydessä korjataan vuotokohdat ja 
tuuletus tarvittaessa.

As Oy Pajamäentie 2, osa parvekkeista on lasitettu ja ylimpien kerrosten parvekkeet katettu 2000-luvulla. 

Vesikattokorjauksissa	tulee	tavoitteena	
olla	alkuperäisen	kattomuodon,	materi-
aalien,	yksityiskohtien,	mitoituksen	ja	
värityksen	säilyttäminen.
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Alkuperäiset	sisäänkäyntikatokset		ja	
-syvennykset	tulee	säilyttää	ja	korjata	
alkuperäisine	rakennusosineen,	mate-
riaaleineen	ja	väreineen.

Uusia	sisäänkäyntikatoksia	ei	tule	ra-
kentaa	alkuperäisestä	arkkitehtuuris-
ta	piitttamatta.

Ulkovalaisimia	uusittaessa	niiden	ulko-
näön	tulee	olla	1950-luvun	arkkitehtuu-
riin	sopivia.

Tavoitteena	on	porrashuoneiden	alkupe-
räisen	1950-luvun			asun		säilyttäminen.	

Alkuperäiset	valaisimet	tulisi	säilyttää.	
Uusittujen	valaisinten	tulee	porrashuo-
neissa	olla	yksinkertaisia	opaalilasikuu-
tioita	tai	-lieriöitä.

Uudet	korjausten	yhteydessä	porras-
huoneisiin	tehtävät	asennukset	tulee	
sijoittaa	huomaamattomasti	olevien	
pilari-	ja	palkkirakenteiden	yhteyteen.	

5.6 Porrashuoneet 
Pajamäen asuinrakennuksissa porrashuo-
neet on 1950-luvulle tyypillisesti sijoitettu 
ulkoseinän yhteyteen, jolloin porrashuo-
neisiin on voitu sijoittaa ikkunat valoa tuo-
maan. Niukasti mitoitettujen porrashuonei-
den yleisin porrastyyppi on lamellitalois-
sa suora kaksivartinen porras ja tornitalo-
issa yksivartinen porras. Muutamassa ra-
kennuksessa portaat on kuitenkin tuollois-
ten määräysten vastaisesti sijoitettu kes-
kelle rakennusrunkoa, mutta porrastyyppi 
on näissä porrashuoneissa poikkeava, jo-
ko kierreporras tai valokuilulla varustettu 
väljempi suoravartinen porras. 

Porrasaskelmat on päällystetty kes-
tävällä mosaiikkibetonilla. Sisäänkäynti-
aulojen lattiat ja kerrostasot on päällystet-
ty mosaiikkibetonilla tai muovilaatoilla. Kai-

Yllä As Oy Pajamäentie 11:n 1950-luvun lamellitaloille 

tyypillinen niukasti mitoitettu porrashuone, jonka leve-

ys on 2 600 mm. 

5.5 Sisäänkäyntikatokset ja 
syvennykset
Sisäänkäynnit Pajamäen asuinrakennuk-
sissa ovat joko syvennyksessä, parveke-
linjan alapuolella tai katoksen suojissa. Si-
säänkäyntisyvennyksiin ei ole tehty muu-
toksia ja myös alkuperäiset yksinkertaiset 
sisäänkäyntikatokset ovat säilyneet mo-
nissa rakennuksissa. As Oy Pajamäentie 
1:n, 3:n ja 5:n alun perin katoksettomille 
sisäänkäynneille rakennetut puoliympyrän 
malliset katokset ja As Oy Helsingin Paja-
mäentie 6:n uusitut katokset ovat muoto-
kieleltään, materiaaleiltaan ja detaljoinneil-
taan 1950-luvun arkkitehtuurille vieraita.

Uusia katoksia ei tule rakentaa alku-
peräisestä arkkitehtuurista piittaamatta ja 
myös uusien valaisinten tulee olla 1950-lu-
vulle tyypillisiä yksinkertaisia opaalilasikuu-
tioita tai -lieriöitä. 

teet ovat valkoisia teräspinnakaiteita ja kä-
sijohteet tavallisimmin mustaa muovia, sa-
moin lattialistat.

Porrashuoneet ovat varsin hyvin säily-
neet alkuperäisessä asussaan. Tavoitteena 
on porrashuoneiden alkuperäisen 1950-lu-
vun asun ja valaisinten säilyttäminen. Mo-
niväriset raidoilla tai boordeilla koristellut 
seinät tai modernit muovikupuiset valai-
simet eivät sovi alkuperäiseen arkkiteh-
tuuriin.

Porrashuoneisiin esimerkiksi talotek-
niikan korjausten yhteydessä asennetta-
vat uudet kotelot ja muut asennukset tu-
lee sijoittaa huomaamattomasti olemassa 
olevien pilari- ja palkkirakenteiden yhtey-
teen. Asennuksissa tulee noudattaa pois-
tumisteitä koskevia palomääräyksiä.

As Oy Poutamäentie 15:n tornitalon yksivartinen por-

ras ja punaiset vinyylilaatat  väljän ala-aulan lattiassa.

As Oy Pajamäentie 14:n sisäänkäyntikatos on elee-

tön ulokelippa.

Oikealla 1950-luvun seinäkiinnitteisiä ulkovalaisimia. 
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Hissit,	kartta	nykytilanteesta

Hissillinen 
rakennus

Hissitön
rakennus

Jälkiasennus-
hissit

Yllä Pajamäentie 7:n jälkiasennushissi. Tila kaitahissil-

le on otettu asuinhuoneistosta, jonka pinta-ala on pie-

nentynyt 3 m2.

Vasemmalla Maunulan Männikkötielle porrassyöksy-

jen väliin asennettu läpikuljettava hissi. 

5.7 Hissit
1950–60-luvuilla hissejä rakennettiin sääs-
tösyistä vain korkeimpiin rakennuksiin, sil-
lä säädöksiä hissien rakentamiseksi ei ol-
lut. Pajamäen pääosin nelikerroksisiin la-
mellitaloihin ei hissejä ajan tavan mukaan 
yleensä olekaan rakennettu. Ainoat alun 
perin hissilliset asuintalot alueella tornita-
lojen lisäksi ovat As Oy Poutamäentie 16 
ja As Oy Pajamäentie 14. As Oy Poutamä-
entie 16:ssa pääsy hisseille ei kuitenkaan 
ole esteetön ja As Oy Pajamäentie 14:ssa 
on hissi ainoastaan rakennuksen länsipää-
dyn porrashuoneessa. 

Kahteen vuokrataloyhtiöön As Oy Hel-
singin Pajamäentie 7:ään ja Pajamäentie 
6:een on rakennettu jälkiasennushissit. 
Molemmissa rakennuksissa tila hissikui-
luille on otettu asuinvyöhykkeeltä.

Jälkiasennushissien asentaminen var-
sin niukasti mitoitettuihin porrashuoneisiin 
ilman kajoamista asuinhuoneistoihin on 
haastavaa, mutta mahdollista. Oheisessa 
kaaviossa on esitetty Maunulan Männikkö-
tielle vastaavanlaiseen porrashuoneeseen 
toteutettu , kavennettujen porrassyöksy-
jen väliin asennettu jälkiasennushissi. Koh-
teessa on tutkittu myös paarikuljetuksen 
mahdollisuus porrashuoneessa.

Helsingin kaupungin hissiprojekti tarjo-
aa maksutonta neuvontaa taloyhtiöille his-
sien suunnitteluun ja rakentamiseen liiit-
tyvissä kysymyksissä. Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARA ja Helsingin kau-
punki tukevat hissien rakentamista vanhoi-
hin asuinkerrostaloihin. ARA:n avustusta 
voi saada 50 prosenttia ja kaupungilta sen 
lisäksi 10 prosenttia hyväksytyistä kustan-
nuksista.

Lisätiedot
n www.hel.fi/hissiprojekti
n Korjaus- ja energia-avustukset (www.

ara.fi)

Jälkiasennushissien	sijoittaminen	niukasti	
mitoitettuihin	porrashuoneisiin	tulee	rat-
kaista	tapauskohtaisesti.

Rakennusrungon	ulkopuolisia	hissi-	tai	
porrastorneja	ei	alueelle	tule	rakentaa.
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5.8 Pihat

Yleistä 
Pihanparannushankkeissa on syytä välttää 
ylirakentamista. Kunnostuksen tavoitteek-
si ei pidä asettaa pihan ilmeen kokonaisval-
taista muuttamista uusien pintamateriaa-
lien, rakenteiden ja modernien kasvilajien 
avulla. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakuvan kannalta mer-
kittäväksi luokitellulla alueella kunnostuk-
sen tavoitteena tulee olla alueen alkupe-
räisten piirteiden vahvistaminen rakenta-
misaikakauteen soveltuvin ratkaisuin. Laa-
dukkaimmat pihanparannukset toteute-
taan pääsääntöisesti hienovaraisesti kor-
jaten. Kokonaisvaltainen uudistaminen on 
yleensä harvoin edes tarpeellista. Pihan 
suunniteltua kunnostamista on syytä har-
kita erityisesti linjasaneerausten yhteydes-
sä, jolloin pihapintojen auki repiminen on 
joka tapauksessa edessä. Linjasaneera-
usten aiheuttamat työt pihoilla ovat usein 
ennalta arvaamattoman laajoja ja pihapin-
tojen korjausjäljet epätyydyttäviä tai täysin 
puutteellisia, ellei asiaa ole yhtiössä etu-
käteen suunniteltu ja valvottu.

Pihan korjaamiseen on syytä kiinnittää 
ammattitaitoinen suunnittelija, joka pystyy 
laatimaan korjaussuunnitelman alueen ar-
vokkaat ominaispiirteet säilyttäen ja niitä 
vahvistaen. Suunnittelijan kiinnittäminen 
hankkeeseen on perusteltua myös siksi, 
että asian käsittely yhtiössä on yleensä sil-
lä tavoin helpompaa kuin kunnostuksen 
suunnitteleminen asukkaiden omin voimin. 
Suunnitelma on hyvä laatia koko tonttia 
koskevana kokonaisuutena vaikka toteutus 
tehtäisiinkin pienemmissä osissa ja mah-
dollisella talkootyöllä. Oikein suunniteltu 
ja toteutettu pihanparannus nostaa kiin-
teistön arvoa eikä pelkästään korjaa esiin-
tyviä puutteita. 

Viimeistään pihakunnostusten yhtey-
dessä on syytä tarkistaa tontin pelastus-
reittien asianmukaisuus. Pelastusreitin ra-
kentaminen tontille jälkeenpäin vaatii lu-
van. Muutenkin on syytä muistaa, ettei 
pihan rakennusluvassa vahvistettuun ase-
mapiirrokseen merkittyjä järjestelyjä, ku-
ten esimerkiksi tonttiliittymän paikkaa tai 
autopaikkojen sijoitusta saa ilman lupaa 
muuttaa eikä niiden määrää lisätä. 

Pintamateriaalit ja hulevedet
Pihan kunnostamisessa tulisi käyttää alu-
eelle luonteenomaisia alkuperäisiä pinta-
materiaaleja. Pihakäytävien materiaaliksi 
soveltuu sora tai kivituhka, pienten piha-
polkujen pinnoitteeksi sekä pyykki- ja to-
mutustelineiden alustaksi sileät tai urite-
tut harmaat betonilaatat tai liuskekivilaa-
tat. Liuskekivet ovat pääsääntöisesti olleet 
väriltään mustia. Liikennöityjen ja kovalla 
kulutuksella olevien alueiden materiaalik-
si soveltuu yhä asfaltti. Päällystettyjen pin-
tojen rajaamista reunakivin tai laudoin tu-
lisi kaikin tavoin välttää, koska reunusten 
puuttuminen on yksi 50-luvun ominaispiir-
teistä. Asfalttialueilla voidaan reunuksina 
käyttää maltillisen korkuisia asfalttimakka-
roita, mikäli se on esimerkiksi pintavesien 
johtamisen kannalta välttämätöntä. Asfal-
tin määrää ei pihoilla tulisi enää nykyises-
tä lisätä. Harkinnan arvoista olisi jopa sen 
määrän vähentäminen, koska vettä läpäi-
semätön asfalttipinta heikentää pihapui-
den menestymismahdollisuuksia ja lisää 
hulevesien virtausta maan pintaa pitkin. 
Pintavirtauksen mukana lisääntyy myös 
haitta-aineiden huuhtoutuminen vesistöi-
hin. Asfaltin lisääminen tuottaa yleensä 
tarpeen lisätä pihalle myös kalliita hule-
vesikaivoja. Niiden liittäminen kaupungin 
hulevesiviemäriin puolestaan kuormittaa 
yleistä verkostoa, jonka kapasiteetti on jo 
nyt liian pieni. Sekä Helsingin rakennus-
järjestys että maankäyttö- ja rakennuslaki 
velvoittavatkin nykyisin hulevesien imeyt-
tämiseen tontilla ensisijaisena hulevesi-
en käsittelyratkaisuna. Läpäisevien pin-
tamateriaalien avulla hulevesien imeyttä-
minen helpottuu ja tarve niiden johtami-
seen muualle vähenee. Tonttien laajuudes-
ta ja moreenipitoisesta maaperästä joh-
tuen imeyttämiselle on Pajamäessä hy-
vät lähtökohdat. 

Pihojen	kunnostustöissä	tulee	välttää	
ylirakentamista.

Paras	tulos	saavutetaan	hienovaraises-
ti	kunnostamalla.

Pihan	kunnostamisen	suunnittelussa	tu-
lee	käyttää	ammattilaisen	apua

Hulevesiä ohjattaessa on syytä kiinnit-
tää huomiota maan pinnan oikeanlaisiin 
pintakallistuksiin erityisesti seinien vie-
rustoilla. Maan pinnan tulee aina kallistua 
seinästä poispäin. Joissakin yhtiöissä on-
gelmia on ratkottu seinustoille asennettu-
jen hulevesikourujen avulla. Ratkaisu on 
monilla tonteilla riittämätön ja tarpeetto-
man näkyvä. Rakennusten kuivana pysy-
misen kannalta paras lopputulos saavu-
tetaan pääsääntöisesti silloin kun maan 
pintaa muotoillaan laajemmalla alueella ja 
kokonaisuuteen liitetään myös perustus-
ten salaojituksen parantaminen. Maan pin-
ta rakennusten seinustoilla tulisi käsitellä 
maltillisesti esimerkiksi sorastuksen avul-
la laajojen mukulakivipintojen sijasta. So-
rastuksen leveydeksi riittää 300–400 mm 
ja se tulisi rajata nurmikosta mahdollisim-
man näkymättömällä rajauksella. Sorakais-
tojen reunuksina yleensä käytetyt laudat 
nousevat usein roudan vaikutuksesta ikä-
vällä tavalla näkyviin ja haittaavat myöhem-
min esimerkiksi nurmikon leikkaamista. 
Siisti ja toimiva keino seinän vierustoille 
on myös rivi huolellisesti asennettuja be-
toni- tai liuskekivilaattoja. 

Pelastusreittien	asianmukaisuus	tulee	tar-
kistaa	pihakorjausten	yhteydessä.

Hulevedet	tulee	pyrkiä	imeyttämään	nii-
den	syntypaikalla.

Tonttien	aitaamista	tulee	välttää.
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Rakenteet
Piharakenteet kuten portaat ja tukimuurit 
tehtiin 1950-luvulla pääsääntöisesti beto-
nista paikalla valaen. Pajamäessä osa be-
tonirunkoisista pihaportaikoista päällystet-
tiin mustilla liuskekivillä, mutta vastaavasti 
pinnoitettuja tukimuureja ei alueelta juuri-
kaan löydy. Pihoilla on myös joitakin luon-
nonkivipaasista ladottuja alkuperäisiä por-
taita. Betoniset tukimuurit ovat yleensä ol-
leet pinnoittamattomia ja betoninharmai-
ta. Tukimuureihin ja portaisiin liittyvät kai-
teet ja käsijohteet tehtiin joko pyöreästä 
tai neliömäisestä metalliputkesta paikalla 
ja maalattiin muiden pihavarusteiden kans-
sa saman sävyisiksi. Yleisimmin värisävy 
oli vaalea harmaa. Tämä toteutustapa on 
edelleen suositeltava. Esimerkiksi paine-
kyllästetyt puukaiteet ja nykyaikaiset ladot-
tavat betonimuurikivet ovat alueelle täysin 
sopimattomia. Koska rakentamisaikakau-
teen ei kuulunut tonttien aitaaminen, tuli-
si aitaamista nykyäänkin välttää.

Alkuperäiset	alueelle	sopivat	pintama-
teriaalit	ovat:

n	 sora

n	 asfaltti	(liikennöitävillä	alueilla)

n	 liuskekivi	(musta)

n	 betonilaatat.

Kalusteet ja leikkivälineet
Rakennusvaiheessa pihoille sijoitettiin 
muutamia yksinkertaisia leikkivälineitä, 
kuten keinuja ja hiekkalaatikoita. Pihoil-
la saattoi olla myös yksinkertaisia kiipei-
lykaaria ja rekkitankoja. Leikkivälineet, to-
mutus- ja kuivatustelineet sekä penkit oli-
vat pääsääntöisesti putkirunkoisia ja maa-
lattuja. Penkkimallina yleinen oli Lehtovuo-
ri Oy:n putkirunkoinen penkki. Osa varus-
teista kuten esimerkiksi tomutustelineet 
saatettiin tehdä paikalla. 

Leikkipaikkojen kunnostamisessa on 
suositeltavaa käyttää mahdollisimman 
yksinkertaisia metallirunkoisia välineitä ja 
maalata ne kaikki mahdollisten kaiteiden 
sekä valaisinpylväiden kanssa samanvä-
risiksi. Puurunkoisia ja värillisiä muovio-
sia sisältäviä leikkivälineitä tulisi välttää. 

Valaisimet
1950-luvulla käytetyt pihavalaisimet ovat 
yleisesti olleet yksinkertaisia opaalilasisia 
lieriöitä, jotka on asennettu kohtuullisen 
matalaan pylvääseen. Pajamäessä piha-
valaisinten pylväät ovat usein olleet mallil-
taan olakkeellisia ja ne on maalattu kaitei-
den ja rakennuksessa käytettyjen metal-
liosien kanssa samanvärisiksi. Pihavalais-
tusta parannettaessa tulisi valaisimet va-
lita samoin periaattein, ellei vanhoja valai-
simia voida enää korjaten hyödyntää. Piho-
jen ylivalaisemista tulisi välttää. Hillitty va-
lotaso on perusteltua jo pelkästään ener-
gian säästämisenkin vuoksi, mutta myös 
siksi että pihojen yleisvalaistus on harvoin 
edes tarpeellista. Valonlähteiden keskit-
täminen kulkureittien ja oleskelupaikko-
jen yhteyteen tuo usein riittävää lisäystä 
myös turvallisuuteen.

Lehtovuori Oy:n klassikkopenkkiä valmistetaan yhä. 

Sarjaan on myös saatavilla uusia täydentäviä osia.

Jätesuojat
1950-luvulla jätehuolto perustui pääsään-
töisesti omassa kiinteistössä sijainneen 
jätteenpolttouunin varaan, eikä jätteiden 
säilyttämiselle erillisissä tiloissa ollut tar-
vetta. Nykyinen jätehuolto perustuu kauka-
na sijaitsevien jätehuoltolaitosten toimin-
taan ja lajitteluun, mistä johtuen lähes kaik-
ki taloyhtiöt ovat joutuneet rakentamaan 
jätteiden säilyttämistä varten pihoilleen jo-
ko erillisen jätekatoksen tai jätesuojan ra-
kennuksen yhteyteen. Jätesuojan ei kos-
kaan pitäisi olla pihan pääaihe eikä suoja 
saisi kilpailla arkkitehtuurissa itse raken-
nuksen kanssa. Parhaimmillaan jätesuo-
ja on silloin, kun se sijoitetaan pihassa si-
vummalle ja suojan arkkitehtuuri sovite-
taan ympäristöönsä maanläheisin värein. 
Jätesuojan ympäristön käsittely istutuk-
sin on niin ikään tärkeätä. Hyvä vaihtoeh-
to suuren jätesuojan rakentamiselle ovat 
maahan upotetut neliömäiset syväjäteas-
tiat, jotka ympäröidään istutuksin.

Vain hiekkalaatikot ovat tyypillisesti olleet 
puusta rakennettuja, nekin yksinkertaisia 
paksusta lankusta tehtyjä rakenteita ilman 
tehostevärejä. Leikkivälineiden putoamis-
alustana tulisi maisemakuvallisista syistä 
johtuen käyttää turvasoraa kumialustojen 
sijasta. Leikkipaikkoja ei tulisi tarpeetto-
masti rajata pihan erillisiksi osiksi esimer-
kiksi istutuksin tai pysyvin aidoin. Alkupe-
räiset leikkipaikat ovat pääsääntöisesti aina 
sijainneet pihapuiden katveessa nurmella 
ilman tilaa muodostavia rajauksia kuten ai-
toja tai pensasistutuksia. Pensailla rajatta-
essa pihan läpinäkyvyys häviää ja usein 
syntyy myös tarve suojata taimia väliai-
kaisin rakentein. Valitettavan usein suojaa-
minen tehdään raskailla painekyllästetyil-
lä aidoilla, jotka hyvin helposti jäävät piho-
jen pysyviksi rasitteiksi. Mikäli istutusten 
suojaaminen on tarpeellista, se tulisi teh-
dä mieluummin pysyvällä ja yksinkertai-
sella rakenteella kuten maalatulla metal-
liputkikaiteella.

Pihakalusteissa,	kaiteissa,	käsijoh-
teissa	ja	valaisimissa	tulisi	käyttää	
yhtenäistä	väriä.

Jätesuoja	ei	saisi	olla	pihan	pääaihe.	
Syväjäteastioiden	ympärillä	tulee	aina	
olla	istutuksia	tai	aitaus	rakennusjär-
jestyksen	mukaisesti.	Käytettävän	sy-
väjäteastian	tulee	olla	malliltaan	ne-
liömäinen.	



40

Kasvillisuus
Säilynyt alkuperäinen metsäpuusto on yk-
si Pajamäen arvotekijöistä. Alkuperäinen 
puusto on kuitenkin paikoin ikääntynyttä 
tai se on kärsinyt kiinteistöhuollon aiheut-
tamista vaurioista tai asfaltoinnin aiheutta-
masta hapen ja veden puutteesta. On tär-
keätä, että taloyhtiöt kiinnittävät huomi-
ota pihapuuston kuntoon ja varmistavat 
uudisistutusten avulla pihojen säilymisen 
puustoisina. Pihojen peruspuina ovat ta-
valliset metsäpuut, erityisesti mänty, koi-
vu ja pihlajat. Niiden sekaan on istutettu 
täydennykseksi yksittäispuita, kuten pih-
takuusia, poppeleita ja jalavia. Pajamäelle 
erityisen tyypillisiä täydennyslajeja ovat li-
säksi vaahteran punalehtiset muodot. Pi-
hapuustoa tulisi uusia samanlaisella pe-
riaatteella jotta eri puulajien välinen suh-
de säilyy. 

Pensaita ja perennoja uusittaessa tai li-
sättäessä tulisi käyttää 1950-luvulle tyypil-
lisiä kasvilajeja. Istutusten suunnittelussa 
on hyvä käyttää ammattiapua ja ne tulisi 
toteuttaa rakentamisaikakaudelle tyypilli-
seen tapaan ilman näkyviä rajauksia ja laa-

Pihapuuston	kuntoa	tulisi	tarkkailla	ja	
uusia	tarvittaessa	ikääntyneet	ja	huo-
nokuntoiset	puut	saman	lajin	taimilla.	

Istutuksissa	tulisi	käyttää	1950-lu-
vulle	tyypillisiä	lajeja	ja	istutustapaa.

5.9 Toimenpiteiden luvanvaraisuus
Jo korjausten suunnitteluvaiheessa on tär-
keää olla yhteydessä viranomaisiin toimen-
piteiden luvanvaraisuuden, asemakaava-
määräysten ja muiden reunaehtojen sel-
vittämiseksi. 

Rakennusvalvontaviraston julkaisemas-
sa Toimenpidelupa-ohjeessa on lueteltu 
julkisivutoimenpiteet, jotka vaativat luvan 
hakemisen. Luvanvaraisia ovat kaikki ra-
kennusten ulkonäköön vaikuttavat toimen-
piteet. Tällaisia toimenpiteitä ovat julkisi-
vujen muuttaminen, vesikaton kattomuo-
don, vesikatteen tai värityksen muutok-
set, ulkoverhouksen rakennusaineen tai 
värityksen muutokset sekä ikkunoiden ik-
kunajaon tai värityksen muutokset. Julki-
sivua muuttavia toimenpiteitä ovat mate-
riaali- tai värimuutosten lisäksi kokonaan 
tai osittain ulkonevien parvekkeiden lasit-
taminen tai uusien ikkuna- tai ulko-oviauk-
kojen tekeminen. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien ra-
kennusten lupakäsittelyä nopeuttaa, jos ta-
losta on laadittu jo ennakkoon rakennus-
historiaselvitys, jossa on esitetty raken-
nuksen suunnittelija, rakentamisajankoh-
ta ja alkuperäinen rakennustapa yksityis-
kohtineen.

Asemapiirrokseen merkittyjä pihajär-
jestelyjä, kuten autopaikkoja, tonttiliitty-
män paikkaa tai maanpinnan korkeusase-
mia ei saa olennaisesti muuttaa rakennus-
luvan mukaisista järjestelyistä ilman lupaa. 
Tonttia ei myöskään saa käyttää niin, että 
sen rakennusluvassa istutettaviksi osoite-
tut alueet, leikkipaikat tai muut asumisviih-
tyvyyteen vaikuttavat alueet supistuvat.

Erillisiä ohjeita on laadittu muun mu-
assa koskien ikkunakorjauksia ja -muu-
toksia, parvekelasituksia, julkisivuvärityk-
siä ja -muutoksia, pihan ja lähiympäristön 
suunnittelua, jätesuojien rakentamista tai 
puiden kaatamista tonteilla. Osoitteesta 
www.rakvv.hel.fi  > Määräykset ja ohjeet 
löytyvät kaikki rakennusvalvontaviraston 
ohjeet. Raportin lopusta löytyvässä kirjalli-
suusluettelossa on lueteltu tärkeimpiä kor-
jausrakentamiseen liittyviä ohjeita.

joja katealueita. Istutuspaikkojen valinnas-
sa on hyvä huomioida pihan hoito. Joilla-
kin pihoilla ajan mittaan lisätyt yksittäispen-
saat ja perennapenkit täyttävät pääosan 
nurmikosta, mikä tekee sekä nurmen leik-
kaamisen työlääksi että muuttaa avoimen 
pihan tukkoiseksi. Pensas- ja perennaistu-
tuksia onkin alun perin tehty pääasiassa 
asukkaiden toimesta mm. avokallioiden 
laidoille tai muihin sellaisiin luonteviin koh-
tiin, joissa puutarhakasvit tuovat pihalle li-
säarvoa ja jossa nurmikon leikkaaminen 
olisi työlästä. Tätä sijoitteluperiaatetta oli-
si hyvä noudattaa jatkossakin.
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5.10 Energiatehokkuus 
korjaushankkeissa
Rakennetulla ympäristöllä ja erityisesti ra-
kennusten käytöllä on keskeinen merkitys 
ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästö-
jen syntymisessä, sillä noin 40 prosent-
tia kaikesta käyttämästämme energiasta 
kuluu rakennuksiin. Suomi ja suomalaiset 
ovat sitoutuneet useiden kansainvälisten 
sopimusten kautta vähentämään energi-
ankulutusta ja lisäämään uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttöä. 

Rakennusten energiankulutusta voi-
daan hillitä rakenteellisilla parannuksilla, 
talotekniikan uudistamisella ja käyttötottu-
musten muutoksilla. Haasteena on ener-
giatavoitteiden soveltaminen viisaasti si-
ten, että samalla tunnistetaan rakennus-
ten arvokkaat ominaispiirteet ja vältetään 
kallis ylikorjaaminen. Ennakoiva ja pitkä-
jänteinen kiinteistönpito on erityisen tär-
keää. Hyvin suunnitellulla ja oikein ajoite-
tulla korjaamisella säästetään kustannuk-
sia ja voidaan parantaa sekä viihtyvyyttä 
että energiatehokkuutta.

Rakennusten energiatehokkuutta voi-
daan vertailla energiatodistusten avulla. 
Energiatodistus tarvitaan esimerkiksi kiin-
teistöä myytäessä tai vuokrattaessa. Ke-
sällä 2013 uudistuneen energiatodistuslain 
mukaisesti laskelmissa otetaan huomion 
myös energialähteiden laatu. Tavoitteena 
on säästää sähköä, joten rakennuksen E-
lukua laskettaessa pienin ja paras kerroin 

on rakennuksessa käytettävillä uusiutuvil-
la energialähteillä (0,5) ja suurin sähköllä 
(1,7). Laskennallinen E-luku määrittää ra-
kennuksen energiatehokkuusluokan vä-
lille A-G. Uudisrakennusten on oltava vä-
hintään C-luokkaa, mutta olemassa olevat 
rakennukset asettuvat usein välille D–G. 

Luvanvaraisia korjaus- ja muutostoi-
menpiteitä koskevat energiamääräykset 
tulivat voimaan syyskuussa 2013 (ympäris-
töministeriön asetus 4/13 ja maankäyttö- ja 
rakennuslain muutos 958/2012). Energia-
vaatimukset eivät koske esimerkiksi lailla 
tai asemakaavalla suojeltuja rakennuksia, 
joita Suomessa on kuitenkin melko vähän. 
Lukumääräisesti paljon enemmän meillä 
on rakennuksia ja alueita, jotka erilaisissa 
tutkimuksissa ja selvityksissä on arvioitu 
rakennustaiteellisesti tai historiallisesti ar-
vokkaiksi. Energiatavoitteiden viisas sovel-
taminen edellyttää aina rakennuskohteen 
kokonaisvaltaista tarkastelua ja ammatti-
taitoista suunnittelua. 

Rakennusten energiakorjausten tulee 
olla myös taloudellisesti, toiminnallisesti 
ja teknisesti järkeviä. Asuinrakennuksis-
sa taloudellisuuden tarkastelussa käyte-
tään yleensä 30 vuoden takaisinmaksuai-
kaa. Kannattavuus paranee huomattavas-
ti kun energiaparannukset tehdään muun 
korjauksen yhteydessä. Kiinteistön pitkän 
tähtäimen suunnitelmaan kannattaa sisäl-
lyttää suunniteltujen lisäksi myös kaikki jo 
tehdyt energiatehokkuustoimet, sillä nii-

tä voidaan hyödyntää lupavaiheessa tar-
vittavan energiaselvityksen laatimisessa. 

Talon energiankulutukseen vaikuttavat 
ikkunoiden ja rakenteiden lisäksi talotek-
niikka, lämmitys ja ilmastointi. Useat ener-
giansäästöön ja asumismukavuuteen liitty-
vät parannukset, kuten koneellinen ilman-
vaihto tai lämpöpumput lisäävät sähkönku-
lutusta. Suunnitteluvaiheessa onkin hyvä 
varmistaa, että toimenpiteet myös oikeas-
ti vähentävät energian tarvetta tai energi-
antuotannosta aiheutuvia päästöjä. Ener-
giansäästön kannalta on erityisen tärke-
ää myös käyttää rakennusta ja asuntoa oi-
kein, sähköä ja lämmintä vettä säästäen. 

Kaupunki kannustaa asukkaita ja taloyh-
tiöitä uusiutuvien energialähteiden hyödyn-
tämiseen. Rakennusvalvontaviraston oh-
jeen mukaisesti asennettuna aurinkokeräi-
men, ilmalämpöpumpun tai jäähdytyslait-
teen ulkoyksikön asentaminen ei vaadi toi-
menpidelupaa rakennusvalvontavirastosta. 
Laitteet on kuitenkin sijoitettava siten, et-
teivät ne rumenna kaupunkikuvaa tai vahin-
goita rakennusta. Myös maaperää voidaan 
käyttää energialähteenä. Energiakaivon po-
raaminen edellyttää toimenpideluvan ha-
kemista, jonka yhteydessä varmistetaan, 
ettei kaivon tekeminen vahingoita maan-
alaisia rakenteita tai pilaa pohjavesialuetta. 

Helsingin rakennusvalvonta on julkais-
sut korjausrakentamisen energiamääräys-
ten soveltamisesta asiakasohjeen ja ener-
giaselvityslomakkeen.

Teksti: Pirjo Pekkarinen-Kanerva

As Oy Pajamäentie 9:n julkisivut on eristerapattu ja puurakenteiset ikkunat ja parvekekovet vaihdettu puu-alu-

miinirakenteisiksi vuonna 2013. Julkisivujen väritys ja ikkunoiden detaljointi on tehty alkuperäistä arkkitehtuu-

ria kunnioittaen, mutta sileä ruiskutettu rappaus on alkuperäistä käsityönä tehtyä roiskerappausta huomattavas-

ti elottomampi. Korjauksessa on säilytetty ikkunoiden ulkopinnan suhde julkisivupintaan. Julkisivukorjaukset on-

kin hyvä ajoittaa samanaikaiseksi ikkunoiden mahdollisen vaihdon kanssa, jolloin vältetään ikkunoiden joutumi-

nen syvälle julkisivupinnasta.
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