
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

OLYMPIAKYLÄN 
KORJAUSTAPAOHJE

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2014



Olympiakylän korjaustapaohjeOlympiakylän korjaustapaohje

SISÄLTÖ

Lukijalle .............................................................................................................................................. 5 

Olympiakylä korjauskohteena ......................................................................................................... 5 
Korjaustapaohjeen tavoite ............................................................................................................... 5 
Kenelle ............................................................................................................................................. 5 
Korjaustapaohjeen rakenne............................................................................................................. 5 

Olympiakylä ...................................................................................................................................... 6

Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin valiokohde ............................................................................... 6                        
                                   

Ylläpito ja korjausprosessi .......................................................................................................... 8 

Ylläpidosta korjaukseen .................................................................................................................. 8 
Korjaustarpeen määrittely ............................................................................................................... 8 
Suunnittelijoiden ammattitaito ....................................................................................................... 8 
Toteuttaminen ................................................................................................................................. 9 
Dokumentointi ja ylläpito ................................................................................................................ 9 

Neuvonta ja ohjaus ......................................................................................................................... 9 
Luvanvaraisuus ................................................................................................................................ 9

Toimenpiteiden luvanvaraisuus .............................................................................................. 10

Korjaustapaohje ............................................................................................................................ 12 

Olympiakylän asuinrakennukset ................................................................................................... 13 
Julkisivut ........................................................................................................................... 14 
Sisäänkäynnit ja ulko-ovet ................................................................................................ 18 
Ikkunat ............................................................................................................................... 20  
Parvekkeet ......................................................................................................................... 24  
Vesikatot ............................................................................................................................ 28  
Yksityiskohdat .................................................................................................................... 32 
Porrashuoneet ................................................................................................................... 34
Väriohje.............................................................................................................................. 36   

Olympiakylän pihat ........................................................................................................................ 38 
Kasvillisuus ........................................................................................................................ 44 
Pintamateriaalit ................................................................................................................. 48 
Hulevesijärjestelmät .......................................................................................................... 50  
Piharakenteet, tukimuurit ja portaat ................................................................................. 52 
Kalusteet ja välineet .......................................................................................................... 54 
Valaistus ............................................................................................................................ 58 
Jätehuolto ......................................................................................................................... 60 
Mallipihat .......................................................................................................................... 62 

Lisätietoja ........................................................................................................................................ 68

© Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014

Tekijät: Riitta Salastie, Maria Karisto, Hertta Ahvenainen ja Niklas Lähteenmäki

Kannen kuva: Luca De Gol, Väinölänkatu 17

Graafinen suunnittelu, kuvitus ja taitto: Hertta Ahvenainen

Julkaisusarjan graafinen suunnittelu: Timo Kaasinen

OTK Työväenmuseo Werstas



4 5Olympiakylän korjaustapaohjeOlympiakylän korjaustapaohje

Olympiakylä korjauskohteena

Olympiakylä on määritelty valtakunnalli-
sesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi (www.rky.fi). Perustavoit-
teena RKY-alueilla pidetään rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen säilymistä hy-
vien korjaustapojen ja hallitun muutok-
sen avulla. Alue sisältyy myös Do.Co.
Mo.Mo.:n kansalliseen valikoimaan yh-
tenä suomalaisen modernin arkkitehtuu-
rin kärkikohteena yhdessä muun Helsin-
gin olympiarakentamisen kanssa (www.
docomomo-fi.com).

Asemakaavan muutoksen tavoittee-
na on ollut turvata alueen rakennusten, 
pihojen ja lähiympäristön muodostaman 
aluekokonaisuuden säilyminen. Asema-
kaava on yksityiskohtainen suojelumää-
räyksiltään sekä rakennusten että piho-
jen osalta. Asemakaava löytyy Helsingin 
kaupungin paikkatietopalvelusta, jonka  
ylläpitäjä on kiinteistöviraston kaupunki-
mittausosasto.

Korjaustapaohjeen tavoite

Korjaustapaohjeen tavoitteena on tukea 
alueen korjaamista asemakaavan suoje-
lumääräysten mukaisesti. Korjaukset tu-

lee tehdä rakennuksia ja ympäristöä vaa-
lien, niin että peruuttamattomilta muu-
toksilta vältytään ja rakennusten yksityis-
kohdat sekä talojen, pihojen ja asuinalu-
een alkuperäinen ilme ja arvot säilyvät. 
On myös tärkeää, että korjaukset teh-
dään koko alueella yhtenäisiä periaattei-
ta noudattaen riippumatta siitä, että talot 
jakaantuvat eri taloyhtiöihin.  

Kenelle 

Korjaustapaohje on suunnattu taloyhti-
öille ja asukkaille, korjaustöiden suun-
nittelijoille ja toteuttajille, pihasuunnit-
telijoille ja -rakentajille sekä rakennus-
valvontaviranomaisille. Korjaustapaohje 
koskee kaikkia Olympiakylän aluekoko-
naisuuteen kuuluvia asuinrakennuksia ja 
-ympäristöjä. Kortteli 840/8 ei sisälly ase-
makaavan muutoksen alueeseen, mut-
ta korjaustapaohjetta voidaan soveltaa 
myös tämän korttelin rakennuksissa.    

Lähteinä korjaustapaohjetta laaditta-
essa on käytetty mm. rakennusvalvonta-
viraston Arska-tietokantaa, Arkkitehtuu-
rimuseon piirustus- ja valokuva-arkistoa, 
sekä Olympiakylän Huolto Oy:ltä saatuja 
tietoja.  Korjaustapaohje on tehty yhteis-
työssä Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-

raston, rakennusvalvontaviraston ja kau-
punginmuseon kanssa. 

Korjaustapaohjeen rakenne

Korjaustapaohje koskee asuinrakennus-
ten ulkovaippaa eli julkisivuja, sisään-
käyntejä ja ulko-ovia, ikkunoita, parvek-
keita, vesikattoa sekä rakennusten yksi-
tyiskohtia. Sisätiloista ohjeistetaan por-
rashuoneiden korjaus. Korjaustapaoh-
jeen piiriin kuuluvat myös pihat ja niiden 
lähiympäristö. Lisäksi pihojen ja raken-
nusten valaistuksesta on oma korjaus-
ohjeensa. 

Korjaustapaohje ei koske asuntojen si-
säisiä muutoksia. Ullakoiden asuinkäyt-
töön ottaminen on mahdollista Olympia-
kylässä vain olemassa olevan asunnon 
yhteydessä. Asemakaavan muutoksen 
mukaan kattopintoihin ei saa avata uusia 
ikkuna-aukkoja. 

Rakennuslautakunta on hyväksynyt tä-
män korjaustapaohjeen x.x.2014. Hyväk-
syntä perustuu Helsingin kaupungin ra-
kennusjärjestyksen (22.9.2010) 2§:ään.

 

Lapset leikkimässä Olympiakylän avokallioilla. Olympiakylän Huolto Oy.                               
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Suomalaisen 
asuntoarkkitehtuurin valiokohde

Olympiakylän asuinrakennukset on sijoi-
tettu vapaasti kumpuilevaan maastoon 
metsäisen puuston keskelle. Arkkitehtien 
Alvar Aalto, Hilding Ekelund, Kaj Eng-
lund, Georg Jägerroos ja Martti Välikan-
gas muodostama työryhmä laati vuon-
na 1938 yleissuunnitelman korttelin nro 
849 rakentamiseksi. Vallitseva talotyyp-
pi oli kolmikerroksinen lamellitalo, sekä 
alueen korkeimmalla kohdalla 3–4-ker-
roksiset pistetalot. Olympiakylän ensim-
mäinen asemakaava vahvistettiin vuon-
na 1939.  Rakentaminen aloitettiin sama-
na vuonna Martti Välikankaan ja Hilding 
Ekelundin suunnitelmien mukaan. Alue 
rakennettiin kahdessa vaiheessa, vuosi-
na 1938–40 ja 1948–52.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 
tavallisin asuntotyyppi oli kolme huonet-
ta ja keittiö. Rakennusten päätyihin sijoi-
tettiin myös pienempiä asuntoja. Alueen 
yhteensä 600 asuntoon oli tarkoitus ma-
joittaa 3 000 olympialaisten urheilijaa.  
Ensimmäistä kertaa olympialaisten his-
toriassa majoitustiloiksi rakennettiin ker-
rostaloasuntoja, jotka oli tarkoitus kiso-
jen jälkeen ottaa asuinkäyttöön. Sotien 
jälkeen rakennuskustannusten noustua 
suurimmista asunnoista luovuttiin. Tyy-
pillisimmäksi asuntotyypiksi muodostui 

kaksi huonetta ja keittiö.
Olympiakylä rakennettiin yhtenäisen 

suunnitelman pohjalta osuuskunta Hel-
singin Asuntokeskuskunta HAKA:n toi-
mesta. Sinne rakennettiin myös liiketilo-
ja ja ravintoloita sekä Suomen ensimmäi-
nen kaukolämpöverkko ja sen lämpökes-
kus. Keskuksen piippu on myöhemmin 
purettu ja rakennus muutettu toiseen 
käyttöön.

Tavoitteena oli alusta alkaen hyvin 
suunniteltu ja laadukas arjen ympäris-
tö. Lamelleihin perustuva avoin kortteli-
rakenne, asuntopohjien selkeys sekä va-
loa ja näkymiä antavat asuntojen kulma-
ikkunat ja viistetyt nurkat viittaavat uu-
den, modernin ihanteisiin. Perinteisen ra-
kentamisen piirteitä ovat esimerkiksi har-
jakatto, räystäät, julkisivujen rauhallinen 
aukotus ja suhdemaailma. Asunnot ovat 
tilallisesti rikkaita, valoisia ja niistä avau-
tuu näkymiä eri suuntiin. 

Olympiakylä on julkisivukorjausten 
suhteen vaativa kohde alueen kulttuuri-
historiallisen arvon, alueellisen yhtenäi-
syyden sekä alueelle asetettujen suoje-
lutavoitteiden vuoksi. Alueella tehdyistä 
korjauksista huolimatta, Olympiakylä on 
säilynyt vielä hyvin alkuperäisasussaan.

OLYMPIAKYLÄ

A

C

D D DB

A. Olympiakylän nuoria asukkaita 1950-luvulla. Olym-

piakylän Huolto Oy 

B. Hilding Ekelundin piirrros Olympiakylästä. Arkkiteh-

tuurimuseo 

C. 1940-luvun arkkitehtuurille tyypilliset puistometsä-

pihat on sovitettu kauniisti maastoon. Olympiakylän 

Huolto Oy

D. Olympiakylän rakennuksia.

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Olympiakylässä tavoitteena oli alusta alkaen hyvin suunniteltu ja laadukas arjen ympäris-
tö. Avoin korttelirakenne, yksinkertaiset rakennusmassat ja hyvin suunnitellut asuntopohjat  olivat modernin arkkitehtuu-
rin keskeisiä ihanteita. Perinteisen rakentamisen piirteitä ovat harjakatto, julkisivujen rauhallinen aukotus ja harmoninen 
suhdemaailma. Vaaleat, maastoon vaihtelevasti taiten sijoitetut rakennukset nousevat mäntymetsän keskeltä. Olympia-
kylä on toteutunut tavoitteidensa mukaisesti korkealaatuiseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. Olympiakylän kokonaisuus on 
poikkeuksellisen hyvin säilynyt ja alue on säilyttänyt alkuperäisen tunnelman ja ilmeen.
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YLLÄPITO JA KORJAUSPROSESSI

Ylläpidosta korjaukseen

Korjausten läpivieminen kulttuurihistori-
allisesti arvokkaissa rakennuksissa vaatii 
erityisosaamista. Taloyhtiön ja hankkee-
seen ryhtyvän kannattaa palkata avuk-
seen pätevät asiantuntijat ja suunnitte-
lijat, joilla on kokemusta sekä perintei-
sestä rakentamisesta että modernin ra-
kennuskannan korjaustyöstä. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaan ”rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava 
siitä, että rakennus suunnitellaan ja ra-

kennetaan rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä myönnetyn 
luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hank-
keen vaativuus huomioon ottaen riittä-
vät edellytykset sen toteuttamiseen sekä 
käytettävissään pätevä henkilöstö” (MRL 
119 §). Säilyttämisen reunaehdot ja ta-
voitteet on määritelty kaupunkisuunnit-
telulautakunnan puoltamassa asemakaa-
van muutosehdotuksessa. 

Korjaustarpeen määrittely

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

laajuuden määrittelylle. Korjaustoimenpi-
teitä suunniteltaessa otetaan huomioon 
rakennusten kulttuurihistorialliset arvot. 

Suunnittelijoiden ammattitaito

Taloyhtiön on syytä varmistaa, että suun-
nittelijat ovat kokeneita korjausrakenta-
misen asiantuntijoita. Kaikissa Olympia-
kylään liittyvissä suunnittelutehtävissä 
on käytettävä suunnittelijoita, joilla on 
RakMK A2 mukainen pätevyys kohteesta 
riippuen joko AA- tai A-vaativuusluokan 
suunnittelutehtäviä varten. Myös pihojen 
suunnittelussa tulee käyttää ammattitai-
toista suunnittelijaa eli kulttuurihistorial-
listen ympäristöjen suunnitteluun pereh-
tynyttä maisema-arkkitehtia.

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

Koskelantie 40-42, 44 ja 46. Julkisivut Koskelantielle päin. 

Alkuperäiset julkisivupiirustukset rakennusvalvontaviras-

ton arkisto

Ajoissa tehdyt huolto- ja kun-
nostustoimenpiteet piden-
tävät rakennuksen elinikää. 
Energiatehokkuuden paran-
tamisvelvollisuus ei koske 
rakennuksia niiltä osin, kun 
ne on suojeltu ja määräys-
ten noudattaminen aiheuttai-
si suojeltuihin osiin muutok-
sia, joita ei voida pitää hyväk-
syttävinä.

ty Tilaajavastuu.fi –palvelu (www.tilaaja-
vastuu.fi)

Dokumentointi ja ylläpito

Suunnitelmalliseen ja hyvään kiinteistön-
hoitoon kuuluu huolto- ja korjaustöiden 
järjestelmällinen muistiin kirjaaminen tu-
levaisuuden ylläpidon tarpeita varten. Ra-
kennuslupaa vaativissa korjaus- ja muu-
tostöissä käyttö- ja huolto-ohjeen laatimi-
nen on velvoite ja siihen on olemassa val-
miita malleja ja käytäntöjä.

Neuvonta ja ohjaus

Rakennusvalvontavirasto neuvoo ja oh-
jaa uudis- ja korjausrakentamista. Lisäk-
si rakennusvalvontavirasto julkaisee oh-
jeita ja rakentamistapaohjeita. Viraston 
nettisivuilla on asiakasohjeita mm. ikku-
nakorjauksista, parvekelasituksista se-
kä mainoslaitteista. Korjauksia suunni-
teltaessa tulee ottaa yhteyttä rakennus-
valvontaviranomaisiin mahdollisimman 
varhain toimenpiteiden luvanvaraisuu-
den selvittämiseksi. Tavoitteena on, että 
hankkeen kannalta olennaiset kysymyk-
set ja asiat tulevat käydyksi läpi ajoissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi suojelumää-
räykset sekä kaupunkikuvalliset ja palo-
tekniset asiat. Suunnittelijoiden kelpoi-
suusvaatimusten toteutuminen edellyt-
tää, että hankkeen vaativuustaso määri-
tellään ennen suunnittelun aloittamista. 

Luvanvaraisuus

Asemakaava ei salli Olympiakylässä ra-
kennusten alkuperäisen ulkonäön, kuten 
rappauksen tyylin, värityksen, ikkunade-
taljien tai katemateriaalin muuttamista.  
Helsingin rakennusjärjestyksen (2010) 
mukaan toimenpidelupaa ei tarvitse ha-
kea esimerkiksi ilmalämpöpumpun tai 
aurinkokeräimen sijoittamiseen raken-
nukseen, rakennelmaan tai pihamaal-
le (21 §). Hyvään lopputulokseen pääse-
miseksi suojellussa ympäristössä laittei-
den sijoittamissuunnitelma tulee kuiten-
kin esittää rakennusvalvontaviraston hy-
väksyttäväksi. Kiinteistönomistajan tu-
lee huolehtia, ettei toimenpiteissä raken-
nusten arvoja tai kaupunkikuvaa turmel-
la. Lisätietoa eri toimenpiteiden luvanva-
raisuudesta saa  rakennusvalvontaviras-
ton nettisivuilta: http://www.rakvv.hel.fi 

Toteuttaminen 

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

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

JULKISIVUT 
Julkisivurappauksen muuttaminen on luvanvarainen toimenpide.  

SISÄÄNKÄYNNIT JA ULKO-OVET 
Ulko-ovien muuttaminen vaatii rakennusvalvontaviraston luvan. Uuden katoksen rakentami-
nen on luvanvarainen toimenpide. Laajemmassa, useamman katoksen käsittävässä hank-
keessa rakennusvalvontavirasto voi edellyttää mallikatoksen rakentamista. 

IKKUNAT 
Ikkunoiden muuttaminen vaatii rakennusvalvontaviraston luvan. Rakennusvalvonta saattaa 
edellyttää malli-ikkunan tekemistä. Suunnitelma on aina syytä esittää rakennusvalvontavi-
rastolle.

PARVEKKEET 
Parvekkeen uusiminen on luvanvarainen toimenpide. Rakennusvalvontaviranomaiset saatta-
vat edellyttää malliparveketta. Mallilla varmistetaan, että uusittava parveke on alueen suoje-
lutavoitteiden mukainen.

VESIKATOT
Katon katemateriaalin ja värin muuttaminen suojelluissa rakennuksissa on luvanvaraista.

VÄRIOHJE
Rakennuksen värityksen muuttaminen on luvanvarainen toimenpide. On suositeltavaa, et-
tä jatkossa Olympiakylässä olisi käytettävissä koko aluetta koskeva yhtenäiseen tutkimuk-
seen ja värisuunnitelmaan perustuva rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon hyväk-
symä värikartta.

PIHAT 
Pihojen kunnostaminen on tehtävä asemakaavamääräysten  mukaisesti. Pihan järjestelyjä ei 
saa myönnetyn rakennusluvan mukaisesta tilanteesta muuttaa ilman lupaa. Esimerkiksi au-
topaikkoja ei saa lisätä. Pelastustien rakentaminen jälkeenpäin vaatii luvan.

KASVILLISUUS
Yksittäisenkin puun kaataminen edellyttää rakennusvalvontaviraston luvan.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT 
Maanpinnan korkeuksia tontilla ei saa olennaisesti muuttaa ilman lupaa. Kiinteistön salaojit-
taminen ja hulevesijärjestelmän uusiminen tai rakentaminen vaativat luvan. Hulevedet on  ra-
kennusjärjestyksen 16 §:n mukaan imeytettävä.

JÄTEHUOLTO 
Jätekatoksen rakentaminen tällä kaava-alueella edellyttää luvan hakemista.

TOIMENPITEIDEN LUVANVARAISUUS

T
O

IM
E
N

P
IT

E
ID

E
N

 L
U

V
A

N
V
A

R
A

IS
U

U
S



12 13Olympiakylän korjaustapaohjeOlympiakylän korjaustapaohje

OLYMPIAKYLÄN ALUEKOKONAISUUDEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYS, AK/s

• Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas maisemallinen 
kokonaisuus, jolla rakennukset pihapiireineen ja ympäristöineen säilytetään Olympiakylän aluekoko-
naisuuden osana. Rakennusten ja pihojen muutos- ja korjaustöistä tulee pyytää Helsingin kaupungin-
museon lausunto.

OLYMPIAKYLÄN ASUINRAKENNUKSIA KOSKEVAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET, sr-1

• Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus.

• Asuinrakennusten porrashuoneet ovat säilytettäviä sisätiloja.

• Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkiku-
vallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

• Mikäli rakennuksessa tai sen sisätiloissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne kysei-
siin rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa al-
kuperäistoteutuksen mukaisiksi.

• Rakennuksen alkuperäiset rakenteet, julkisivut, vesikatto, räystäät, ikkunat, ulko-ovet katoksineen, par-
vekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen tulee säilyttää, ja niiden tulee olla korjaustöi-
den lähtökohtana. 

• Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mu-
kaisesti. Mikäli puupuitteiset ikkunat joudutaan pakottavasta syystä uusimaan, tulee uusien ikkunoiden 
olla puupuitteisia. Tiilikattojen uusiminen tulee toteuttaa alkuperäistä vastaavalla kattotiilellä.

• Kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita.

• Hissiä ei saa sijoittaa porrassyöksyjen väliin eikä rakennusalan osoittaman alueen ulkopuolelle.

KORJAUSTAPAOHJE OLYMPIAKYLÄN ASUINRAKENNUKSET

Korjaustapaohje koostuu kuudesta osioista: 

ASEMAKAAVAN SUOJELUMÄÄRÄYKSEN MUKAAN
Rakennusosaa koskeva ohjeistus suojelumääräyksen mukaan.

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET
Rakennusosan erityiset arvot ja ominaispiirteet.

KUVAUS
Kuvaus rakennusosan ominaispiirteistä ja siinä tapahtuneista 
muutoksista ja korjauksista.

YLEISTÄ KORJAUKSESTA 
Tietoa rakennusosan korjauksesta.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS

OHJE 
Ohjeita rakennusosan korjaukseen.

OHJE
Ohjeita pihojen kunnostukseen.
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KUVAUS Ulkoseinät on alun perin muu-
rattu Rauhaniemen kennotiilistä, kanta-
vat sisäseinät ovat kalkkihiekkatiiltä tai 
tavallista seinätiiltä ja palkistot on suu-
rimmaksi osaksi tehty massiivilaattoina. 
Osassa julkisivuja ulkoseinärakenteena 
on suurikokoinen kevytbetonitiili kuten 
esimerkiksi Untamontie 10:ssä. Ulkorap-
paus on alunperin ollut kolmikerrosrap-
paus, jonka päällä oli kalkkimaalaus. 

Osa alueen julkisivuista on käsitelty 
1970-luvun lopulla Kenitex-pinnoitteel-
la, joka tehtiin olemassa olevan rappa-
uksen päälle. Kenitex-julkisivupinnoite 
on paksukalvoinen, alustan epätasaisuu-
det peittävä orgaaninen pinnoite. Asbes-
tia sisältänyt Kenitex-pinnoite oli suosittu 
korjaustapa erityisesti 1970- ja 1980-lu-
vuilla. Alkuperäinen rapattu julkisivupin-
ta on säilynyt useissa pohjoispuolen jul-
kisivuissa sekä Untamontie 4:ssä, jon-
ka julkisivujen rappauspinta ja vihreä vä-
ri ovat mahdollisesti alkuperäiset. Keni-
texillä käsitellyissä julkisivuissa pinta on 
paikoin rikkoutunut ja pinnan alla oleva 
rappauskerros rapautunut. Koko alueella 
on edessä julkisivujen peruskorjaus noin 
viiden vuoden sisällä. 

Olympiakylän asuinrakennusten sok-
kelit ovat valettua betonia. Alkuperäisva-
lokuvissa sokkelit näyttävät vaaleita julki-
sivuja vasten hyvin tummilta, lähes mus-
tilta. Osa sokkeleista on nykyään maalat-
tu, osa on säilynyt betonipintaisina.  

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset julkisi-
vut materiaaleineen ja väreineen 
tulee säilyttää ja niiden tulee olla 
korjaustöiden lähtökohtana.

A

JULKISIVUT

A

B

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Julkisivut olivat alun perin rapatut ja 
kalkkimaalilla helein sävyin maalatut. Tumma sokkeli sitoo rakennuk-
set maahan ja muodostaa vastakohtaa julkisivujen vaaleille pinnoille. 

A. Perinteiselle julkisivulle 

on tyypillistä, että rakenteen 

uloin pinta on toiminut pus-

kurikerroksena sään altistuk-

sia vastaan. Hyvin tehty rap-

pauspinta ikääntyy kauniisti 

eikä patinaa tule mieltää vau-

rioitumiseksi tai esteettiseksi 

haitaksi. Likaantunut ja epä-

tasaisesti patinoitunut pinta 

voidaan pestä uusintamaala-

uksen sijasta. Untamontie 4. 

B. Sokkeli on valettua beto-

nia, jossa muottilaidoituk-

sen jäljet ovat pinnassa nä-

kyvissä.  

C. Vaurioitunut Kenitex-pinta.

D. Olympiakylän rakennusten 

muurausta. Kuva työmaalta.

Rakennusliike Haka. 

 

C

D
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JULKISIVUT

YLEISTÄ KORJAUKSESTA

Julkisivukorjauksen suunnittelu 
vaatii aikakauteen ja sen rakennus-
tekniikkaan hyvin perehtynyttä suun-
nittelijaa. Julkisivuvaurioiden syyt tu-
lee selvittää huolella ennen korjaus-
töihin ryhtymistä ammattitaitoisesti 
tehdyllä kuntotutkimuksella. Vaurioi-
den kartoituksessa kiinnitetään huo-
miota vaurion syntymekanismiin. 
Paikallisiin vesivaurioihin voivat 
olla syynä esimerkiksi rikkoutuneet 
vesipellit, räystäskourut ja rännit. Jul-
kisivuvaurioita voi syntyä myös vir-
heellisesti tehtyjen julkisivun korjaus-
töiden seurauksena, esimerkiksi jos 
veden johtamiseen ei ole osattu kiin-
nittää huomiota rakenteiden suunnit-

telussa tai yksityiskohdat on toteutet-
tu huolimattomasti. Tyypillisiä paikal-
listen vaurioiden aiheuttajia ovat ik-
kunan karmien, parvekerakenteiden 
ja sisäänkäyntikatosten liittymäkoh-
dat seinään. 

Toisin kuin perinteinen kalkkimaali, 
väärin valittu, liian tiivis maalilaatu voi 
tuhota rappauksen nopeasti ja kaut-
taaltaan. Rappaukseen johtuu vettä 
ulkoapäin hienoisista halkeamista ja 
sisäilmasta seinän läpi siirtyvänä kos-
teutena. Maali muodostaa rappauk-
sen pinnalle tiiviin kalvon, eikä koste-
us pääse haihtumaan pois. Jatkuvasti 
kosteana pysyvä seinä on altis rapau-
tumaan esimerkiksi jäätymisen seu-

Olympiakylä rakennusvaiheessa. Rakennusliike Haka

rauksena. 
Joskus rappauspintaan syntyy ns. 

kopoja alueita, kun rappaus on irron-
nut alustastaan. Laajat irtonaiset koh-
dat etenkin silloin, kun pinta on halkei-
lut, vaativat paikkauksen - pahimmillaan 
koko rappauksen alas pudottamisen ja 
uusimisen. Voimakkaat sääolosuhteiden 
vaihtelut pahentavat ongelmaa. Olym-
piakylässä yhtiöt, joiden julkisivut on kä-
sitelty Kenitexillä, ovat tyypillinen esi-
merkki siitä mitä tapahtuu kun pinta on 
liian tiivis. Rappaus Kenitexin alla on mu-
rentunut ja muuttunut paikoin jauhoksi.   
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• Julkisivupinta suojaa seinärakennetta vaurioitumiselta, joten 
julkisivua tulee huoltaa säännöllisesti. Toisaalta pintojen pai-
kallista vaurioitumista ei tule pitää merkkinä rakenteen viois-
ta tai sen huonoudesta. 

• Rapatut pinnat korjataan ensisijaisesti paikaten. Paikkaus-
korjauksessa uudelleen rapattavaa alaa voidaan laajentaa 
järkevän kokoiseksi rakennusosien ja julkisivujäsentelyn ra-
jaamaksi vyöhykkeeksi, jotta paikkaus ei erotu häiritsevästi 
muusta pinnasta. Hengittävällä kalkkimaalilla maalatun rap-
pauksen korjaus on melko helppoa. Rappaus korjataan alku-
peräistä vastaavalla laastilla ja pinta maalataan kalkkimaalil-
la. Tätä varten tehdään laastianalyysi ja määritetään hiekan 
raekoko. Samalla selvitetään pinnan värisävy. On tärkeää, 
että rappauslaastin koostumus vastaa imukyvyltään vanhaa 
laastia. Kun paikkauskohdan reagointi kosteusoloihin on sa-
mantapainen kuin vanhan seinäpinnan, paikkauskohta erot-
tuu vanhasta pinnasta vähemmän.

• Yhtiöissä, joiden julkisivut 1970-luvulla on pinnoitettu Keni-
texillä, palataan rappauspintaan, joka tehdään alkuperäisin 
työmenetelmin. Rappaustöissä tulee käyttää kokeneita rap-
pareita, joilla on hyvä tuntuma erilaisiin laastityyppeihin ja 
perinteisiin rappaustapoihin. Julkisivujen alkuperäinen rap-
pauksen pintakäsittely ja pintakuvio (tekstuuri) selvitetään 
huolella ennen rappaustöihin ryhtymistä. Julkisivukorjauk-
sen ja rappauksen onnistuminen on syytä  aina varmistaa 
rappausmallin avulla. 

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Julkisivurappauksen muuttaminen 
on luvanvarainen toimenpide.  
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SISÄÄNKÄYNNIT JA ULKO-OVET 

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset ulko-
ovet katoksineen, materiaalei-
neen ja väreineen tulee säilyttää 
ja niiden tulee olla korjaustöiden 
lähtökohtana.

KUVAUS Ulko-ovet ovat tyypiltään la-
kattuja puulasiovia. Ne ovat kauttaal-
taan alkuperäiset lukuun ottamatta Kos-
kelantie 56:tta, jossa alkuperäiset puiset 
ulko-ovet on vaihdettu ja korvattu uusil-
la alumiinikehyksisillä lasiovilla. Kellari-
en ja autotallien ovina ovat puupaneeli-
ovet. Myös ne ovat alkuperäiset. Ulko-
ovien pintakäsittelynä on lakkaus; kella-
rin ja autotallien ovien osalta peittomaa-
laus.  Suurimmassa osassa yhtiöitä ulko-
ovet on korjattu yhdessä ikkunaremont-
tien kanssa 1990-luvulla.

Osassa kortteleita ei alunperin ollut  
lainkaan sisäänkäynnin yläpuolella ka-
toksia. Osa alkuperäisistä piirustuksista 
on katosten suhteen epäselviä, joten niis-
tä ei voi olla kaikilta osin aivan varma. Pii-
rustuksissa katokset on merkitty kapealla 
suorakulmaisella palkilla tai palkilla ja aal-
toviivalla, mikä viittaa alueella edelleen 
tavattavaan suoraan yksinkertaiseen be-
tonilippamalliin. 

Uusia sadekatoksia on myös tehty  
runsaasti. Uusi katostyyppi on poikki-
leikkaukseltaan kolmiomainen ja upotet-
tu seinärakenteeseen ilman ripustusta.  

  

A. Tammiset ulko-ovet on varovasti hiottu ja lakattu 

korjauksessa, niin että vanhan oven patina on säilynyt.  

Esimerkki hyvistä korjauskäytännöistä. 

B. Kellarinoven ja ulko-oven välissä oleva pyöristetty 

paneloitu nurkka on yksi Olympiakylälle tyypillisiä si-

säänkäyntien yksityiskohtia. Katos on myöhempää ker-

rostumaa. 

C. Alkuperäisasussaan ilman katosta säilynyt sisään-

käynti on eleettömän tyylikäs. Ulko-oven säilytettäviä 

yksityiskohtia ovat alkuperäiset ovihelat, vetimet, pinta-

käsittely sekä karmin, puitteiden ja listoitusten dimen-

siot. Puulasioven alaosassa on potkupelti. 

D. Hyvin säilynyt alkuperäinen kellarinovi vetimineen, 

heloineen ja muine yksityiskohtineen. Oven pintakäsit-

telynä on peittomaalaus, kapea pystypaneeli.

D

A

B

C

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Ulko-ovina ovat lakatut 
puulasiovet, kellarin- ja parvekkeen ovet ovat maalatut.  Si-
säänkäynnin lippa on eleettömän suora ja yksinkertainen.
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• Lähtökohtana ulko-ovien korjauksille ovat alkuperäiset säilyneet ul-
ko-ovet alkuperäisine yksityiskohtineen ja materiaaleineen, joiden 
säännöllisestä korjauksesta ja kunnostuksesta huolehditaan. Hyvin 
hoidettuina ja huollettuina tarvetta ulko-ovien uusimiseen ei ole.  

• Koskelantie 56: Kun ulko-ovien uusiminen tulee uudestaan ajan-
kohtaiseksi, ulko-ovet palautetaan alkuperäisen mallin mukaisiksi. 

• Porrashuoneiden alaovien uusia lukkoja ja kulunvalvontaa helpot-
tavia ovipuhelimien mallien valinnassa ja sijoituksessa kiinnitetään 
huomiota niiden istumiseen alkuperäiseen kokonaisuuteen.

• Sisäänkäyntikatosten pellitykset pidetään kunnossa ja huolehdi-
taan, ettei seinän ja pellityksen liittymäkohta aiheuta vesivaurioi-
ta julkisivuun. Uuden katoksen tulee noudattaa alkuperäistä yksin-
kertaista suoraa betonilippamallia ja se tulee upottaa seinäraken-
teeseen ilman ripustusrakenteita. 

• Sisäänkäynnin valaisimet ja valaistus on ohjeistettu valaistusta 
koskevan korjautapaohjeen yhteydessä. Ulkoportaita käsitellään 
pihan ohjeistuksen yhteydessä. 

Olympiakylän alkuperäinen siro ja elegantti lippakatos-

malli.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Ulko-ovien muuttaminen vaatii 
rakennusvalvontaviraston luvan. Uuden katoksen rakentaminen on lu-
vanvarainen toimenpide. Laajemmassa, useamman katoksen käsittä-
vässä hankkeessa rakennusvalvontavirasto voi edellyttää mallikatok-
sen rakentamista. 

Myöhempää kerrostumaa edustava lippakatos on ras-

kaampi ja tavanomaisempi.
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IKKUNAT

KUVAUS Alkuperäiset ikkunat ovat puit-
teiltaan huullettuja, kaksilasisia sisään - 
sisään -aukeavia puuikkunoita. Lasi on 
kiinnitetty ulkopuitteeseen perinteisesti 
kittaamalla ja sisäpuitteeseen puisella la-
silistalla. Joskus ulkopuitteen kittaus on 
tehty vain alareunaan ja muut reunat on 
listoitettu. Ikkunoissa käytetty puumate-
riaali on ollut tiheäsyistä ja nykyään saa-
tavaa puutavara kestävämpää. Laaduk-
kaasta puusta voitiin tehdä mitoiltaan 
ohut ja silti hyvin kestävä puite- ja kar-
mirakenne. Listojen muotoilu, lasin kiin-
nitys puitteeseen ja karmirakenteen liit-
tyminen seinään on vanhoissa ikkunois-
sa ratkaistu yksinkertaisesti ja siististi. Ik-
kunoiden alkuperäiset helat ovat materi-
aaliltaan kromattua messinkiä ja nykyisiä 
markkinoilla olevia heloja sirompia. Kro-
matun messingin ominaisuus on, että se 
kuluessaankin säilyttää lämpimän värisä-
vynsä.

Olympiakylässä on viime vuosina kor-
jattu ikkunoita useissa taloyhtiössä. Ikku-
noiden korjaamista varten on alunperin 
Ruotsissa kehitetty järjestelmä A13, jos-
sa asunnon puuikkuna viedään korjatta-
vaksi korjaamolle. Korjauksessa vanhan 
ikkunan toimivuutta ja tiiveyttä paranne-
taan. Ulkopuitteen vanhat ikkunalasit säi-
lytetään. Sisälasin lasivalinnoilla ja kor-
jausratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikku-

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Rakennuksen alkuperäiset ik-
kunat materiaaleineen ja vä-
reineen tulee säilyttää ja nii-
den tulee olla korjaustöiden 
lähtökohtana.

• Mikäli puupuitteiset ikkunat 
joudutaan pakottavasta syys-
tä uusimaan, tulee uusien ik-
kunoiden olla puupuitteisia.

nan ominaisuuksiin kuten  äänen ja läm-
mön eristävyyteen. Lahonneet tai vauri-
oituneet osat kuten tippanokka uusitaan 
tai korjataan. Ikkunoihin tehdään käyn-
tisovitus ja helat korjataan tai uusitaan 
alkuperäisiä heloja vastaaviin malleihin. 
Painovoimaisen ilmanvaihdon tehosta-
miseksi joissakin ylempien kerrosten 
asunnoissa on ikkunakorjauksen yhtey-
dessä ikkunoiden yläkarmiin lisätty uusi 
kapea korvausilma-aukko. 

Ikkunakorjausten tuloksena ikkunala-
si ei huurru enää, vesi ei valu seinäraken-
teisiin, ja asunnon vetoisuus on selväs-
ti vähentynyt.  Ikkunakorjauksista saadut 
kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. 
Olympiakylän ikkunoiden korjaushanke 
on kokonaisuudessaan hieno esimerkki 
hyvistä korjausrakentamisen käytännöis-
tä, jota on suositeltavaa soveltaa muual-
lakin suojelurakennuksissa.

 

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Kulmaikkunaratkaisut tai viistetyt maisemaik-
kunat tuovat valoa pieniin asuntoihin ja avaavat asunnon sisällä näkymiä eri 
suuntiin. Alkuperäisten puuikkunoiden säilyttäminen ja korjaaminen on itses-
sään arvo.
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A. Karmin ja seinän liitok-

sen mahdollisiin ilmanvuotoi-

hin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Lämmöneristävyy-

den parantamiseksi kulmaik-

kunoiden nurkkaan on lisätty 

korjauksen yhteydessä läm-

möneristys ja panelointi on 

uusittu täsmälleen alkuperäi-

sen mallin mukaan. 

B, C, D ja E Kuvian ikkunoi-

den korjauksesta. Ikkunat on 

paketoitu korjauksen ajaksi ja 

asunnon ikkunat on viety kor-

jattavaksi verstaalle. Asuk-

kaat säästyvät maalinhajul-

ta ja osalta korjausajan hai-

toista.

F. Esimerkki ikkunarakenteen 

lämpöteknisestä parantami-

sesta sisäpuolelle asennetul-

la selektiivilämpölasilla. On 

kuitenkin suositeltavaa, että 

välilista on puitteen värinen. 

A

B

C

D

E

F
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IKKUNAT

Olympiakylässä perinteisen rakentamisen piirteitä ovat esimerkiksi julkisivujen rauhallinen aukotus ja harmoninen suhdemaailma. Kuva OTK, Työväen museo Werstas, alku-

peräinen piirustus rakennusvalvontaviraston arkisto
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• Yhtiöissä, joiden ikkunoita ei ole vielä korjattu, jatketaan alu-
eella omaksuttua korjauslinjaa. Puuikkunoiden kunnostami-
nen on aina ensisijaista. 

• Ikkunoiden säännöllinen huolto sekä vaurioiden korjaaminen 
ajoissa pidentää ikkunoiden käyttöikää. 

• Sekä vanhojen että korjattujen ikkunoiden kuntoa ylläpide-
tään säännöllisellä huoltomaalauksella ja kittauksella. Ikku-
nan teknistä kuntoa ja toimivuutta myös seurataan säännöl-
lisesti, jotta vauriot voidaan huomata ja korjata ajoissa. Ikku-
nat tulee tarkastaa vähintään viiden vuoden välein ja tiivisteet 
vaihtaa 5-10 vuoden välein. Mahdolliset korjaustoimenpiteet 
suunnitellaan aina asiantuntijan suorittaman kuntotutkimuk-
sen perusteella.

• Ikkunoiden uusiminen on mahdollista vain erittäin perustel-
lusta syistä ja tulee asemakaavamääräyksen mukaan tehdä 
vanhan puuikkunan mallia soveltaen detaljit, kokonaismitoi-
tus ja materiaalit (puuikkuna) säilyttäen. Pintakäsittelynä on 
maalaus. Helojen tulee olla metallinväriset, kromatut - ei pul-
verimaalatut.

LISÄTIETOA Ikkunoiden korjaus. Korjauskortisto. Museovirasto
                     http://www.nba.fi/fi/korjauskortit

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Ikkunoiden muuttaminen vaatii 
rakennusvalvontaviraston luvan. Rakennusvalvonta saattaa edellyttää 
malli-ikkunan tekemistä. Suunnitelma on aina syytä esittää rakennus-
valvontavirastolle.
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PARVEKKEET

KUVAUS Olympiakylän rakennusten yk-
si tärkeä rakennustaiteellinen yksityis-
kohta ovat parvekkeet, jotka ovat joko 
ulokeparvekkeita tai ranskalaisia parvek-
keita. Puiset parvekekaiteet ovat pysty- 
tai vaakapaneloituja. Joissakin parvek-
keissa parvekekaidelevyt ovat tummaa 
vaakapuulaudoitusta. Puupaneeleiden 
leveys ja ladonta vaihtelee, paneeleiden 
tyypillinen  profiili on esimerkiksi S-pro-
fiili. Parvekkeiden kulmat ovat pyöristet-
tyjä tai suorakulmaisia. 

Puukaiteiden lisäksi alueella esiintyy 
metallirunkoisia parvekekaiteita ja kaitei-
ta joiden materiaalina on poimutettu pelti 
(Käpyläntie 2 a-b, 4 a-b). Osassa metalli-
runkoisia parvekkeita on markiisikankaal-
la suojattu kaide. Arkkitehtuurimuseolla 
olevien alkuperäispiirustusten mukaan 
(piirustusnrot 083/321, 314, 315) alku-
peräisen kaidelevyn materiaaliksi oli tar-
koitettu puu, ei metalli. 

 Parvekkeiden kaide-elementtien kä-
sijohteet ovat metallisia putkirakenteita. 
Moniin parvekkeisiin liittyy kaideraken-
teen osana kukkalaatikkotelineet. Tuule-
tusparvekkeet ovat metallisia vaakapin-
nakaideparvekkeita. Alueella on myös 
tuuletusparvekkeita, joissa on puinen 
kaidelevy.

Alueella on tehty runsaasti parveke-
korjauksia. Esimerkiksi yhtiössä Väinö-
länkatu 17 a-b puupaneelikaiteet on uu-
sittu alkuperäistä mallia noudattaen. Osa 
parvekkeista on huonossa kunnossa, 
erityisesti Käpyläntie 2:n ja 4:n yhtiöis-
sä, joiden poimutetut parvekekaidelevyt 
ovat rapistuneet. Väinölänkatu 3 a-b :ssä 
on todennäköisesti vielä alkuperäiset 
tummanruskeat vaakalaudoitetut kaiteet.   

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset par-
vekkeet materiaaleineen ja värei-
neen tulee säilyttää ja niiden tulee 
olla korjaustöiden lähtökohtana.

A

C

B

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Olympiakylässä esiintyy useita erilaisia 
parvekekaidetyyppejä vaaka- ja pystylaudoitetuista puukaiteista poimu-
peltikaiteisiin ja markiisikankaaseen. Oleellista on alkuperäismateriaalien 
ja yksityiskohtien säilyttäminen.

A. Alkuperäinen parveke. 

Vaakalaudoitettu  kaidelevy 

ei peitä parvekelaattaa. Olym-

piakylän Huolto Oy

B. ja C. Vaakalaudoitettu-

ja, tummanruskeiksi käsitel-

tyjä alkuperäisiä parvekkei-

ta. Olympiakylän Huolto Oy ja 

Arkkitehtuurimuseo

D. Markiisikankainen kaide, 

sekä erikoinen, kolmionmal-

linen parvekelaatta.

E. Olympiakylässä paljon 

esiintyvä, alueelle tyypillinen 

parvekedetalji on kaidelevy-

jen S-profilointi. 

F. Parvekkeiden yksilölliset 

piirteet ja yksityiskohdat on 

tärkeää pitää kunnossa ja säi-

lyttää. Kuvassa on pinnakai-

detyyppiä edustava siro tuu-

letusparveke.

G. Alkuperäisen parvekkeen 

mallin mukaan tehty parveke-

korjaus. Hieno esimerkki on-

nistuneesta korjauksesta ja 

Olympiakylässä sovelletuista 

korjausrakentamisen hyvistä 

käytännöistä.
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G
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Moniin parvekkeisiin liittyy kaiderakenteen osana kukkalaatikkotelineet, jotka edustavat aikansa suun-

nittelutapaa, jossa asumisen tarpeet pyrittiin ottamaan huomioon pienimpiä yksityiskohtia myöten. Tä-

män tapaiset yksilölliset piirteet ja yksityiskohdat on tärkeää pitää kunnossa ja säilyttää.  Arkkitehtuuri-

museon piirustus.  

PARVEKKEET

YLEISTÄ PARVEKELAATAN KORJAUKSESTA

Parvekkeiden kantavana rakenteena toimivat parvekelaatat ovat te-
räsbetonia. Rakenteen ongelmana on betonin karbonatisoituminen. 
Ruostuvan teräksen liittyminen betoniin muodostaa vaurioitumiselle 
alttiin kohdan. Lattiapinnan jäätyminen kiihdyttää betonin rapautumis-
ta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä, koska rapautuneen 
laatan avaaminen, terästen uusiminen ja laatan uudelleen pinnoitus 
on kallista. Mikäli parvekelaatta ei ole enää korjauskelpoinen, uusitta-
va parvekelaatta tulee tehdä tarkasti alkuperäisen mallin mukaiseksi. 
Parvekelaatan vedeneristyksen parantaminen tai laatan uusiminen ei 
saa paksuntaa laattaa ja sen mittoja. Paksumpi laatta kuormittaa myös 
seinä- ja välipohjarakennetta.

Nainen istuu parvekkeella neulomassa. Parvekkeen ovena 

on maalattu puupaneelilasiovi. Kuva vuodelta 1940, OTK, 

Työväenmuseo Werstas

Tuuletusparveke, jossa on puinen kaidelevy.

OHJE

• Parveketta tulee huoltaa säännöllisesti vaurioiden ehkäisemiseksi puh-
distamalla se roskista, lumesta ja jäästä. Erityisesti tulee huolehtia, et-
tä vedenpoisto parvekkeelta on tehokasta. Laattojen betonipinnat huol-
tomaalataan ja parvekkeiden kiinnitysteräkset tarkistetaan säännölli-
sesti. Myös parvekkeen teräsosien maalauksesta huolehditaan ruostu-
misen ehkäisemiseksi. Parvekkeiden markiisit puhdistetaan ja tarvitta-
essa uusitaan.

• Vanhan parvekkeen korjaaminen on aina ensisijaista. Parvekkeesta säi-
lytetään ja kunnostetaan kaikki ne alkuperäisosat, jotka voidaan kun-
nostaa korjaamalla.

• Uusittava parveke tehdään alkuperäisen parvekkeen mallin mukaan 
kaikkine yksityiskohtineen. Kaidelevyn poimupellin profiilin ja poimun 
etenemän ja syvyyden tulee olla sama kuin vanhassa kaiteessa. Pienikin 
muutos parvekelevyjen profiloinnissa muuttaa alkuperäistä vaikutelmaa. 
Alkuperäisen kaiteen materiaalia tai mallia ei saa vaihtaa. 

• Puukaide uusitaan puukaiteena alkuperäisin detaljein ja paneelin suun-
taa noudattaen.  Alkuperäinen teräsputkikaide ja kaidelevy voidaan 
yleensä säilyttää, vaikka itse betonilaatta jouduttaisiin uusimaan. Mikä-
li vanha teräsputkikaide joudutaan uusimaan, terästangoissa ja putkis-
sa on syytä määrittää halkaisija ja taivutussäteet ja suunnitella ne tarkal-
leen alkuperäisen kaiteen dimensioiden mukaisiksi. 

• Ainoa peruste poiketa alkuperäisistä yksityiskohdista ja mitoituksesta 
on selvän rakenteellisen virheen korjaaminen tai turvallisuuden paranta-
minen, esimerkiksi liian matalan kaiteen korottaminen. Ammattitaitoi-
sella ja paneutuvalla suunnittelulla nämä parannustoimenpiteet voidaan 
tehdä hienovaraisesti, vanhan parvekkeen ominaispiirteet ja luonne säi-
lyttäen ja siten, että muutoskohdan vaikutus rakennuksen julkisivuun jää 
mahdollisimman vähäiseksi. Betonirakenteiden vaurioiden korjaamises-
sa/uusimisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että alkuperäisen 
betonilaatan mitat ja yksityiskohdat säilyvät.
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TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Parvekkeen uusiminen on luvanvarai-
nen toimenpide. Rakennusvalvontaviranomaiset saattavat edellyttää malli-
parveketta. Mallilla varmistetaan, että uusittava parveke on alueen suojelu-
tavoitteiden mukainen.
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VESIKATOT

KUVAUS Olympiakylän rakennuksissa 
on perinteinen harjakatto, katoissa loi-
vat kattokulmat ja sirot ja kapeat avo-
räystäät. Katolle ryhmitellyt peltiset pii-
put ja ilmastointihormit ovat melko kor-
keita, koska hormin korkeudella on mer-
kitystä painovoimaisen ilmastoinnin te-
hokkuudelle. 

Tonteilla 839, 840, 849 ja 850 sekä 
Joukolantie 3:ssa alkuperäisenä katto-
materiaalina olivat sementtiasbestilevyt, 
nk. korrugiitti, jotka 1990-luvulla korvat-
tiin peltikatoilla asbestiin liittyvien terve-
ysriskien vuoksi. Peltikatoille on viime 
vuosina tehty huoltomaalauksia, myös 
rännejä on uusittu. 

Joukolantie 3:ssa alkuperäisessä pii-
rustuksessa kattomateriaaliksi on mer-
kitty asbestisementtilevy. Rakennukses-
sa on nykyään punainen tiilikatto kuten 
myös korttelissa 842. 

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Rakennuksen alkuperäiset ve-
sikatto ja räystäät materiaalei-
neen ja väreineen tulee säilyt-
tää ja niiden tulee olla korjaus-
töiden lähtökohtana.

• Kattopintoihin ei saa avata ik-
kunoita.

• Tiilikattojen uusiminen tulee 
toteuttaa alkuperäistä vastaa-
valla kattotiilellä.

A. Yksi rakennusten hienostunut yksityiskohta ovat 

ohuet ja kapeat avoräystäät. 

B. Koskelantie 56:ssa oli alunperin  tiilikatot. Olympia-

kylän Huolto Oy.

A

B

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Korjausten lähtökohtana ovat alku-
peräisten sementtiasbestilevykattojen tilalle tulleet pelti- ja tiilika-
tot. Räystäät ovat elegantin kapeat ja ohuet.
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YLEISTÄ KORJAUKSESTA

Vesikattojen korjauksessa pätee 
yleinen periaate, että korjataan vain 
kunnostuksen tarpeessa olevat koh-
dat. Korjauksen ja uusimisen lähtö-
kohtina ovat katon ominaisuudet, 
muoto, materiaalit, värit, yksityis-
kohdat ja tekotapa, jotka selvitetään 
ennen katon korjausta. Korjaustyön 
suunnittelu kuuluu aikakauden eri-
tyispiirteet tuntevalle asiantuntijal-
le. Työn pätevä toteutus perustuu ai-
kakauden työtapojen tuntemiseen ja 
yksityiskohtien huolelliseen viimeis-
telyyn. 

Katon kunnostustarvetta arvi-
oitaessa selvitetään vauriot, niiden 
laajuus ja syyt. Vesikaton kunto tar-
kistetaan ainakin kerran vuodes-
sa ja katon alustan rakenteet vähin-
tään viiden vuoden välein. Ulkopuo-
lelta tarkistetaan kattopinnan lisäksi 
piippujen ja hormien läpiviennit sekä 
suojapellitykset, syöksytorvet ja kiin-
nitykset.

Tukkeutuneet tai vuotavat räystäs-
kourut ja syöksytorvet vaurioittavat 
julkisivupintaa sekä räystäslistaa ja 
alusrakenteita. Yleisenä hoitotoimen-
piteenä on pitää katot ja vesikourut 
puhtaina roskista. Talvella tarkkaillaan 
kourujen ja syöksytorvien jäätymistä 
sekä lumikuorman paksuutta. Tarvit-
taessa tilataan lumenpudotus. 

Katon alapinnalla on huolehditta-
va riittävästä tuuletuksesta, jotta sisäil-
man lämmin vesihöyry ei tiivisty kat-
teen kylmään alapintaan. Koska asuin-
kerrosten yläpuolelle jää hyvin tuulet-
tuva kylmä ullakko, tämä ei yleensä 
muodostu ongelmaksi. Jos asuinti-
la ulottuu yläpohjaan, tulee katteen 
alapuolelle jättää riittävä tuuletusväli. 
Tästä on huolehdittava erityisesti sil-
loin kun kattorakenteeseen lisätään 
lämmöneristettä. Lisälämmöneristet-
tä voidaan lisätä yläpohjaan vain ny-
kyisen kattokoron puitteissa.

Alunperin tontilla 849 rakennusten kattomateriaalina oli sementtiasbestilevyt. Rakennusliike Haka 
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Olympiakylän rakennuksissa on perintei-

sesti harjakatto ja loiva kattokulma. Kos-

kelantie 52:ssa oli alunperin kattomateri-

aalina sementtiasbestilevyt. Alkuperäinen 

piirustus rakennusvalvontaviraston arkisto

Olympiakylän rakennustyömaalta. ”Ku-

vassa on kaksi rakennustyöntekijää, jot-

ka asettavat paikoilleen sementtiasbes-

tilevyjä olympiakylän rakennuksen katol-

la. Työntekijät ovat miehiä, ja heillä on yl-

lään tummasävyiset haalarit, sekä vaale-

at lakit. Kuvan etualalla oleva mies mittaa 

kattopeltiä käsissään olevalla narulla. ”

OTK, Työväenmuseo Werstas

V
E
S

IK
A

T
O

T
 K

O
R

J
A

U
S

T
A

P
A

O
H

J
E

OHJE

• Katon säännöllinen puhtaanapito ja huolto ennaltaehkäisee korjaustarvet-
ta. Katto ja räystäät tulee säännöllisesti huoltaa ja korjata syksyisin ja ke-
väisin, samalla kun puhdistetaan sadevesikourut. Liian lähellä rakennuksia 
oleva kasvillisuus tulee poistaa, jos vaarana on, että kasvillisuus aiheuttaa 
vaurioita rakenteille. Erityisesti suurikokoiset puut voivat lehtien varistessa 
muodostua ongelmaksi tukkimalla rännit. Tiilikatto on tässä suhteessa eri-
tyisen vaativa ja sitä tulee huoltaa säännöllisesti. 

• Katon korjaamisen lähtökohtana on vesikaton alkuperäisen muodon ja ko-
ron, yksityiskohtien ja värin säilyttäminen. Korjauksen suunnittelun tulee 
perustua asiantuntevaan kuntoarvioon. Ensisijaisesti korjataan vain kunnos-
tuksen tarpeessa olevat kohdat. Uusiminen tulee kyseeseen vasta, kun ka-
te on tullut elinkaarensa loppuun.

• Olympiakylän kortteleissa tonteilla 839, 840, 849 ja 850 kattomateriaalin 
tulee olla konesaumattu pelti ja muualla tiili. 

• Ripustetut räystäskourut ja rännit tehdään sinkitystä pellistä alkuperäisen 
mallin mukaisesti.  Muoviset ja muovipinnoitetut tuotteet eivät ole Olympia-
kylän kulttuurihistoriallisen arvon mukaisia. Piippujen ym. läpivientien sekä 
kattoluukkujen pellitys toteutetaan vanhan mallin mukaisesti huolehtimalla 
kuitenkin riittävistä kallistuksista harjan puolella, ettei vettä pääse kulkeu-
tumaan rakenteisiin. Mahdolliset uudet läpiviennit toteutetaan vanhan kat-
torakenteen ehdoilla Rakennustieto (RT)-kortin ohjeita soveltaen. Myös tii-
likatoissa esiintyy pellityksiä mm. kattojen sisätaitteissa, piippujen ja hor-
mien läpivientien helmoissa ja lappeiden päädyissä. Vaatimukset kattotur-
vatuotteiden asentamisesta on otettava huomioon kattojen korjaustöiden 
yhteydessä. Tikkaat, kattosillat ja luukut pyritään säilyttämään. Uusittaes-
sa ne tehdään vanhan mallin mukaan ottaen kuitenkin viranomaismääräyk-
set huomioon.

• Energiapaneelien ja muiden teknisten laitteiden sijoittelun katolle tulee ol-
la suunnitelmallista ja yhtenäiseen alueellisen suunnitelmaan perustuvaa. 
Laitteiden sijoitteluun ja sopivuuteen ympäristöönsä ja kattomaisemaan ot-
taa kantaa rakennusvalvontavirasto.  

LISÄTIETOA Peltikaton korjaus, peltikaton maalaus, tiilikaton korjaus, Korjaus-
kortisto, Museovirasto. RT-kortisto, Rakennustieto (www.rakennustieto.fi) 

  

 

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Katon katemateriaalin ja värin muuttami-
nen suojelluissa rakennuksissa on luvanvaraista.
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YKSITYISKOHDAT

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN  MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset yksi-
tyiskohdat materiaaleineen ja vä-
reineen tulee säilyttää, ja niiden 
tulee olla korjaustöiden lähtökoh-
tana. Mikäli rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäis-
toteutuksen mukaisesti.

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Yk-
sityiskohdat ovat koruttomat, mutta 
niiden merkitys on rakennuksen ark-
kitehtuurille sitäkin suurempi. Pieni-
kin yksityiskohdan muutos voi muut-
taa kokonaisuuden ilmettä ja raken-
nuksen kulttuurihistoriallista arvoa 
ratkaisevalla tavalla.

A
Detaljipiirustus, parvekkeen pystyleikkaus. Arkkitehtuurimuseon piirustus.

Rakennusten säilyneet yksityiskohdat 

ovat tärkeä osa arkkitehtuuria ja niiden 

vaaliminen ja kunnossa pitäminen kes-

tävän kehityksen periaatteiden mukais-

ta ja kustannustehokasta.
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PORRASHUONEET

KUVAUS Olympiakylän porrashuoneet 
ovat hyvin säilyneitä, asemakaavalla suo-
jeltuja tiloja, joihin valoa tuovat suuret ik-
kunaseinämät. 
   Taloteknisten korjausten vaatimat uu-
det vedot ja johdot on pyritty sijoitta-
maan olemassa oleviin vanhoihin hor-
meihin ja kanaviin, jonka ansiosta por-
rashuoneet on voitu säilyttää ilman uu-
sia kotelointeja ja pintavetoja. 

Porrashuoneiden väritystä käsitellään 
väriohjeessa.

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Asuinrakennusten porras-
huoneet ovat säilytettäviä si-
sätiloja.

• Hissiä ei saa sijoittaa porras-
syöksyjen väliin eikä raken-
nusalan osoittaman alueen 
ulkopuolelle. 

A. Porrashuoneiden vaalittavia piirteitä ovat alkuperäi-

set värisävyt, porrastasanteiden ja askelmien alkupe-

räiset pinnat samoin kuin asuntojen alkuperäiset laka-

tut laakaovet. Kaide on metallinen ja siinä on puinen la-

kattu käsijohde. 

B. Pienikin poikkeama alkuperäisestä värisävystä voi 

muuttaa porrashuoneen alkuperäisen tunnelman rat-

kaisevalla tavalla. Vierasta vaikutelmaa korostavat ha-

logeenivalot.

A B

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Olympiakylän porrashuo-
neet ovat arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset ja niihin liit-
tyy monia korkeatasoisia yksityiskohtia. Porrashuoneiden 
väritys kertoo julkisivuvärin tavoin aikakauden ihanteista. 

OHJE

• Porrashuoneiden kunnostamista jatketaan Olympiakylässä 
omaksuttuja korjausperiaatteita noudattaen. Akustiset levyt 
tms. eivät sovi porrashuoneiden alkuperäiseen ilmeeseen ja nii-
den vaimentava vaikutus jää joka tapauksessa vähäiseksi. Por-
rashuoneiden alkuperäiset lakatut, vaneripintaiset asuntojen 
laakaovet alkuperäisine yksityiskohtineen sekä muut porras-
huoneen alkuperäiset yksityiskohdat ja materiaalit säilytetään. 

Porrashuoneiden sisäänkäynnit Koskelantien 40-42:ssa. Porrashuoneet ovat asemakaavalla suojeltuja sisätiloja.

Alkuperäinen piirustus rakennusvalvontaviraston arkisto
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Julkisivuvärityksen suunnitteluun tulee aina palkata konservaattori ja arkkitehtisuunnitte-
lija, jotka selvittää myös hankkeen luvanvaraisuuden rakennusvalvonnasta.

JULKISIVUT

Julkisivuille on Olympiakylässä määritelty yhteensä kuusi eri keltaisen sävyä, kolme eri 
harmaan sävyä, vaaleanpunainen, kaksi roosaa, ja kaksi eri vihreää. Untamontie 4:n vih-
reä värisävy on mahdollisesti alkuperäinen. Julkisivuvärityksen suunnittelussa tulee pin-
takerrostutkimuksen lisäksi huomioida talokohtainen maalaushistoria sekä Olympiakylän 
alueena muodostama kokonaisuus – Helsingin värikaava antaa vain yleispiirteisen kuvan 
eri tyylisuuntien ja ajanjaksojen julkisivuvärityksistä. 

IKKUNAT

Historiallisten valokuvien perusteella ikkunapuitteiden väritys ei kaikissa yhtiöissä ole ol-
lut valkoinen, joka on nykyään yleisin väri ikkunanpuitteissa. Ikkunan alkuperäinen väri 
tulee selvittää pintakerrostutkimuksella julkisivun muun väritutkimuksen yhteydessä. Tä-
män aikakauden taloissa ikkunan vesipelti on yleensä ollut vaalean harmaa.

PARVEKKEET

Parvekkeen väritys selvitetään konservaattorilla parvekekorjauksen yhteydessä. Esimerkik-
si Untamontie 12:ssa  (rakennukset 21,22 ja 23) parvekekaiteiden väri on värikaavan väri-
yhdistelmä nro 16 mukaan tumman ruskea Vinha 976. 1950-luvulta peräisin olevan mus-
tavalkovalokuvan mukaan alkuperäinen parvekaidelevyn väri on ollut kuitenkin lähempä-
nä vaaleaa maitokahvin väriä. 

VESIKATOT

Peltikattojen värinä vihreä, punainen ja harmaa ovat suositeltavia. Korttelissa 842 sekä 
Joukolantie 3:ssa katemateriaalin tulee olla punainen kattotiili. 

PORRASHUONEET

Kullekin porrashuoneelle ominaiset värisävyt eivät ole muoti tai makukysymys, vaan tär-
keä osa sisätilan alkuperäistä arkkitehtuuria ja porrashuoneiden kulttuurihistoriallista ar-
voa. Alkuperäisiä värisävyjä ei tule mielivaltaisesti muuttaa. Porrashuoneiden alkuperäiset 
värisävyt ja väritysperiaate säilytetään/palautetaan konservaattorin tekemään pintaväriker-
rostutkimukseen ja ohjeistukseen perustuen. 

LISÄTIETOA
Julkisivuväritykset ja -värimuutokset: http://www.hel.fi/static/rakvv/julkisivuvaritysohje.
pdf, Helsingin värikaava: http://www.hel.fi/static/rakvv/varikaava

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Rakennuksen värityksen muuttaminen on luvanva-
rainen toimenpide. On suositeltavaa, että jatkossa Olympiakylässä olisi käytettävissä ko-
ko aluetta koskeva yhtenäiseen tutkimukseen ja värisuunnitelmaan perustuva rakennus-
valvontaviraston ja kaupunginmuseon hyväksymä tarkistettu värikartta.

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset ra-
kenteet, julkisivut, vesikatto, 
räystäät, ikkunat, ulko-ovet ka-
toksineen, parvekkeet ja yksi-
tyiskohdat väreineen tulee säi-
lyttää ja niiden tulee olla korja-
ustöiden lähtökohtana.

KUVAUS Rakennusten värityksen 
lähtökohtana Olympiakylässä on täl-
lä hetkellä Helsingin värikaava, jonka 
laatijana on ollut rakennuskonservaatto-
ri Thorvald Lindquist vuonna 1981-1983. 
Värikaavassa on määritelty alueellinen 
värikartta  yhteensä kuudelle alueelle 
Helsingissä, joista yksi on Olympiakylä. 

Olympiakylän osalta värikaavassa esi-
tetään yhteensä 20 erilaista julkisivuvä-
rityksen väriyhdistelmää. Seinien lisäksi 
värikaavassa on määritelty värisävyt kat-
tolistoille, kattojuoksulle, ikkunapuitteil-
le, oville, vesikouru- ja peltiosille, parve-
kekaiteille ja sokkeleille. 

Värikaava on suuntaa antava ja vaatii 
tuekseen tarkempaa, paikan päällä teh-
tävän talokohtaisen tutkimuksen ja värin 
määrityksen. Luontevin ajankohta tehdä 
julkisivujen tarkempi väritutkimus ja uusi 
alueellinen ohjeistus Olympiakylässä oli-
si tulevan julkisivukorjauksen yhteydes-
sä.  Tässä yhteydessä määritellään julki-
sivuvärin lisäksi muiden julkisivun osien 
kuten räystään aluslautojen, parvekekai-
teiden, ikkunapuitteiden, ulko-ovien, ve-
sikouru- ja peltiosien, katon katteen sekä 
sokkelin värisävyt. 

Viime vuosina Olympiakylän porras-
huoneita on peruskorjattu ja niiden alku-
peräisiä värisävyjä palautettu. Porrashuo-
neet olivat alun perin maalattu funktio-
nalistiselle arkkitehtuurille tyypillisin vaa-
lein, hennon rosan, mintun tai punaisin 
värisävyin. Kunnostukset ovat perustu-

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Julkisivujen ja porrashuoneiden alkuperäi-
set värisävyt ovat keskeinen Olympiakylän vaalittava ominaispiirre.

neet konservaattorin tekemään pintaker-
rostutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn 
värien määrittelyyn. 
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OLYMPIAKYLÄN PIHAT

Puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch on 
laatinut Olympiakylän aluekokonaisuu-
delle suunnitelman sekä yksittäiset istu-
tussuunnitelmat pihoille vuosina 1939–
1941. Vuonna 1945 puutarha-arkkiteh-
ti Paul Olsson teki uudet suunnitelmat  
Untamontie 6, 10, ja 12 sekä Väinölän-
katu 17 pihoille. Olssonin suunnitelmat 
noudattelevat perusratkaisultaan pitkäl-
ti Kochin suunnitelmia, mutta pihoille oli 
esitetty selkeät rajatut hiekkapintaiset 
leikkialueet. Myös liuskekivipolkuja sekä 
rajaavia laajoja pensasryhmiä on suunni-
telmissa esitetty runsaammin. Olympia-
kylän puistomaista ilmettä voidaan kui-
tenkin pitää kokonaisuutena Elisabeth 
Kochin aikaansaannoksena.

Alkuperäisten suunnitelmien ja nykyti-
lanteen mukaan pihat on luokiteltu puis-
topihamaisiksi, metsäpihamaisiksi ja kal-
liopihamaisiksi alueiksi. Kaikille pihatyy-
peille on yhteistä, että ne muodostavat 
miljööltään yhtenäisen puoliavoimen pi-
hatilan yhtenäisine nurmialueineen. Ton-
teilla on säilytetty paljon luonnonpuus-
toa ja tehosteena istutuksissa on käytetty 
maisemasta poikkeavia erityiskasveja ku-
ten verivaahteroita, hopeapajuja, ja pop-
peleita. Elisabeth Koch suunnitteli joka 
pihaan jotain erityistä kuten esimerkik-
si kauniisti kukkivan pikkupuun tai pen-
saan. Olympiakylän erityispiirteenä olivat 
mittavat rakennuksia kehystävät peren-
naistutukset. Vastaavia laajoja perenna-
ryhmiä ei kerrostaloalueilla ole juurikaan 
käytetty.  

Huoltokäytävät ja leikkialueet olivat 
pääosin sorapintaisia. Pienet pihapolut 
ja huoltotoiminnot olivat nurmipintaan 
rajautuvia liuskekivipintaisia alueita. Var-
sinaista oleskelualuetta ei ollut, vaan las-
ten hiekkalaatikoiden läheisyyteen oli si-
joitettu muutama penkki.

Puistopiha-alue (kortteli 849 ja tont-
ti 850/7) on Olympiakylän vanhinta osaa, 
jolle on edellä mainitun lisäksi tyypillistä 
suorakulmaiset istutukset ja muotoon lei-
katut pensasaidat.

Metsäpiha-alue (kortteli 839 ja ton-
Elisabeth Kochin Olympiakylän istutussuunnitelma vuo-

delta 1942. Arkkitehtuurimuseo

tit 850/9, 11, 13 ja 15) muodostaa puo-
liavoimen metsäpihakokonaisuuden. 
Rinnemaastoon sijoittuvat tontit avautu-
vat puoliavoimesti Koskelantiehen. Alun 
perin pensasistutukset olivat yksittäisinä 
vapaamuotoisina ryhminä ja pensasaito-
ja käytettiin vain jätekatosten ympärillä. 
Pensasistutuksien ja päällysteiden osal-
ta ympäristö ei ole kovin hyvin säilynyt.

Kalliopihat (tontit 840/10, 12 ja 17 
sekä kortteli 842) sijaitsevat Olympiaky-
län korkeimmalla kohdalla sekä Käpylän-
tiestä nousevassa rinteessä. Pihoilla on 
puiden lisäksi säilynyt paljon luonnonkal-
lioita. Tontin 840/10 kallioisessa maas-
tossa mutkittelevat polut pihakäytävät 
ovat linjaukseltaan erityisen hyvin säily-
neet, mutta nykyisin monin paikoin alku-
peräisiä pihakäytäviä leveämpinä ja sora-
pinta on vaihdettu asfalttiin. 
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KUMPULAN
 SIIRTOLAPUUTARHA

OLYMPIAKYLÄ

s-1 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä puistopihamaisena 
säilytettävä alueen osa. 
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s-1

s-2 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä metsäpihamaisena 
säilytettävä alueen osa.

s-2

s-3 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja
kaupunkikuvallisesti merkittävä kalliopihamaisena 
säilytettävä alueen osa.

s-3

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Puutarha-arkkitehti Elisabeth Kochin suunnittelemat ja 
puutarha-arkkitehti Paul Olssonin täydentämät Olympiakylän vehreät pihat ovat kaupun-
kikuvallisesti ja puutarhahistoriallisesti merkittävä ympäristökokonaisuus. Pihojen arvok-
kaita säilyneitä ominaispiirteitä ovat alkuperäinen luonnonpuusto, näyttävä puutarhakas-
villisuus, liuskekivikäytävät ja luonnonkivirakenteet.
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A. Puutarhapiha-alueelle tyypillistä on suorakulmaiset istutukset ja muotoon leikatut pensasaidat. Rakennusten 

reunustoilla on säilynyt koristeellisia  pensas- ja perennaryhmiä. Elisabeth Kochin pihasuunnitelma vuodelta 1939. 

Suunnitelma Helsingin kaupunginarkisto. Kuva Olympiakylän Huolto Oy ja Arkkitehtuurimuseo.

B. Metsäpiha-alueilla on säilynyt paljon luonnonpuustoa ja tehosteena on käytetty jaloja lehtipuita. Elisabeth 

Kochin pihasuunnitelma vuodelta 1939. Suunnitelma Helsingin kaupunginarkisto. Kuva Olympiakylän Huolto Oy 

ja Arkkitehtuurimuseo.

C. Kalliopiha-alueet sijaitsevat Olympikylän korkeimmilla kohdilla. Elisabeth Kochin pihasuunnitelma vuodelta 1941 

(vasemmalla) ja Paul Olssonin suunnitelma vuodelta 1945 (oikealla). Pihoilla on luonnonpuuston lisäksi säilynyt 

paljon luonnonkalliota Elisabeth Kochin suunnitelman mukaisesti. Pensasaidoin rajatut pihakäytävät ja leikkialu-

eet ovat Paul Olssonin suunnitelman piirteitä, jotka ovat edelleen nähtävissä pihoilla. Suunnitelmat Helsingin kau-

punginarkisto ja Arkkitehtuurimuseo. Kuva Olympiakylän Huolto Oy ja Arkkitehtuurimuseo.

OLYMPIAKYLÄN PIHAT

A

B

C
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PIHA-ALUEIDEN SUOJELUMÄÄRÄYKSET (s-1, s-2 ja s-3) ASEMAKAAVAN MUKAAN

• Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta arvokas luonnonpuusto ja muut is-
tutukset on säilytettävä ja tarvittaessa uudistetteva siten, että alueen vehreä ominaisluonne säilyy. Raken-
nusten edustat istutuksineen on säilytettävä tai palautettava. Pihan asfaltoitu alue ei saa ulottua raken-
nuksiin asti.

• s-1 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja  kaupunkikuvallisesti merkittävä puistopihamaisena säi-
lytettävä alueen osa.

• s-2 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja kaupunkikuvallisesti merkittävä metsäpihamaisena säi-
lytettävä alueen osa.

• s-3 Olympiakylän aluekokonaisuuden kannalta ja kaupunkikuvallisesti merkittävä kalliopihamaisena säily-
tettävä alueen osa.

• Alueen osilla s-1, s-2, ja s-3 Alkuperäiset liuskivipinnat, portaat, tukimuurit, leikkivälineet ja muut arvokkaat 
piharakenteet ja -rakennelmat sekä pihojen puoliavoin rakenne tulee säilyttää ja/tai palauttaa. Pihat tulee 
kunnostaa Elisabeth Kochin ja Paul Olssonin toimiston alkuperäisten suunnitelmien periaatteita noudatta-
en. Rakennusten sisäänkäyntien yhteydessä tulee säilyttää tai palauttaa istutettava vyöhyke.

• Piha-alueet on kunnostettava  leikki- ja oleskelualueiksi ympäristöön ja alueen kulttuurihistoriaan sopivia  
materiaaleja, istutuksia ja pihakalusteita käyttäen. Pihat tulee säilyttää puoliavoimina ja nurmipintaisina. Is-
tutusten tulee olla vapaamuotoisesti ryhmiteltyjä ja niissä tulee suosia alkuperäistä kasvilajistoa.

• Piharakenteissa tulee käyttää luonnonkiveä. Pihakäytävien ja oleskelualueiden tulee olla liuskekivipintaisia.

• Huoltotietä lukuun ottamatta pihaa ei saa asfaltoida. Huoltotien enimmäisleveys on 3,5m. .

• Pihan eri osa-alueiden on liityttävä toisiinsa ilman rajaavia reunakiviä tai muita reunuksia.

• Tontteja ei saa aidata. 

• Pihojen suojaamisessa Koskelantietä vasten tulee käyttää vapaamuotoisia kerroksellisia puu- ja pensas-
ryhmiä.

AUTOPAIKAT

• Tonteille saa sijoittaa autopaikkoja vain asemakaavassa merkityille pysäköimispaikoille.

TALOUSRAKENNUKSET

• Tonteille on merkitty ympäristöön sopivan talousrakennuksen rakennusala (t) jätekatoksen rakentamista 
varten. Rakennusluvan myöntämisen ehtona on aluekohtainen yhtenäinen suunnitelma, jossa on huomi-
oitu pihojen maastonmuodot, puusto ja alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Talousrakennuksen enimmäis-
koko on 3,5 x 6 metriä ja -korkeus 3 metriä. Katemateriaalin tulee olla tumma ja sileä. Koskelantien varres-
sa, kortteleissa 849–850 jätekatos tulee suunnitella alkuperäisen jätekatoksen mallia soveltaen.

OLYMPIAKYLÄN PIHAT
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OHJEITA KOKO ALUEELLE

• Pihojen korjausten ja muutosten yhteydessä tulee laatia asiantuntijalla pihako-
konaisuutta koskeva suunnitelma, jossa otetaan kantaa eri aikana tarvittaviin 
toimenpiteisiin sekä kasvillisuuden hoitoon ja uusimistarpeeseen. Suunnitel-
man laatimisen lähtökohtana ovat alueiden alkuperäiset pihasuunnitelmat, joi-
den tavoitteita ja periaatteita tulee pihojen korjaussuunnitelmissa noudattaa.

• Olympiakylän luonnonpuuston uudistamista tulee hoitaa yhtenäisen kortte-
likohtaisen puustonhoitosuunnitelman mukaisesti. Puuston uudistamisessa 
kaadettavat puut korvataan samalla lajilla ja istutetaan alkuperäistä periaa-
tetta noudattaen.

• Pihat tulee säilyttää puoliavoimina pihoina, missä tontit liittyvät saumatta toi-
siinsa ja alueen yhtenäisyys säilyy. 

• Yhtenäisiä, tontteja rajaavia uusia pensasaitoja ei tule rakentaa. Koskelantien 
puoleisten pihojen oleskelu- ja leikkialueet voidaan suojata vapaamuotoisilla 
pensasryhmillä. Pihojen suojausperiaate on esitetty mallipihoissa. 

• Alueelle tulee suunnitella kuhunkin pihaan luontevasti sopiva oleskelualue.

• Pyykinkuivaus- ja tomutustelineitä olisi hyvä säilyttää ainakin suurilla kort-
telipihoilla. Pienillä pihoilla pyykinkuivausalueita voi hyödyntää myös osana 
oleskelualuetta.

• Olympiakylän pihakalusteet ja välineet uusitaan yhtenäisellä periaatteella. 
Vanhoja pihapenkkejä tulee kunnostaa korjaamalla.

• Valaistus ja valaisintyypit valitaan yhtenäisellä periaatteella. 

• Pihoille ei saa sijoittaa kiinteitä grillikalusteita tai muita uusia rakenteita.

• Pihakorjausten yhteydessä taloyhtiöiden tulee kiinnittää huomiota myös pe-
lastusteiden kuntoon ja käyttökelpoisuuteen pelastuslaitoksen ohjeistuksen 
mukaisesti.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Pihojen kunnostaminen on tehtävä asemakaava-
määräysten  mukaisesti. Pihan järjestelyjä ei saa myönnetyn rakennusluvan mukai-
sesta tilanteesta muuttaa ilman lupaa (esimerkiksi autopaikkoja ei saa lisätä). Pelas-
tustien rakentaminen jälkeenpäin vaatii luvan.
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KASVILLISUUS 

KUVAUS Olympiakylän pihat ovat säi-
lyttäneet puoliavoimen tilarakenteensa 
ja alkuperäisen ilmeensä kohtalaisen hy-
vin. Vehreää ominaisluonnetta alueelle 
luovat, kaupunkikuvallisesti ja ympäris-
tökokonaisuuden kannalta arvokas puus-
to ja vapaasti ryhmitellyt istutukset. Piho-
jen peruspintana on nurmikkoa tai siihen 
saumattomasti liittyvää kalliomaastoa 
luonnonkasveineen. Rakennusten reu-
nustoille ja erityisesti sisäänkäyntien yh-
teyteen suunnitellut monilajiset pensas- 
ja perennaryhmät ovat yksi Olympiakylän 
pihojen tunnusomaisista piirteistä. 

Olympiakylässä kasvillisuuden perus-
tan muodostaa alueella säilynyt arvokas 
luonnonpuusto. Mäntyvaltaista metsä-
puustoa täydennettiin Elisabeth Kochin 

suunnitelmien mukaisesti nopeasti kas-
vavilla, näyttävillä ja usein lehvästöltään 
maisemasta erottuvalla puutarhakasvilli-
suudella kuten poppeleilla, hopeapajuil-
la, verivaahteroilla ja hevoskastanjoilla.  
Yksittäiset puu- ja pensasryhmät nurmi-
alueella loivat pihoille viihtyisän tunnel-
man. Matalia leikattuja pensasaitarajauk-
sia käytettiin vain tontin rajauksessa ka-
tuja vasten ja jätekatosten ympärillä.

Rakennuksia reunustavat loistokkaas-
ti kukkivat monilajiset perennaistutuk-
set toivat puutarhamaisuutta muutoin 
puistometsämäiseen ympäristöön. Ra-
kennusten etupuutarhoissa onkin säily-
nyt monin paikoin vanhoja kestäviä pe-
rennalajeja kuten harmaamalvikkia, suo-
payrttiä, kultapalloa ja pioneja. Osa istu-
tusalueista on kaventunut tai kadonnut 
kokonaan pihakäytävien leventyessä as-
faltoinnin yhteydessä. Ajan saatossa osa 
istutusalueiden lajistosta on myös muut-
tunut ja yksipuolistunut tai ne on korvat-
tu nurmikolla tai asfaltilla.

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Piha-alueet on kunnostettava  
ympäristöön ja alueen kult-
tuurihistoriaan sopivia istu-
tuksia käyttäen.

• Arvokas luonnonpuusto ja 
muut istutukset on säilytettä-
vä ja tarvittaessa uudistettava 
siten, että alueen vehreä omi-
naisluonnen säilyy.

• Istutusten tulee olla vapaa-
muotoisesti ryhmiteltyjä ja 
niissä tulee suosia alkupe-
räistä kasvilajistoa.

• Rakennusten edustat istutuk-
sineen on säilytettävä tai pa-
lautettava. Rakennusten si-
säänkäyntien yhteydessä tu-
lee säilyttää tai palauttaa is-
tutettava vyöhyke.

• Pihat tulee säilyttää puo-
liavoimina ja nurmipintaisina. 

A. Rakennusten  reunustoilla olevat perennaistutukset 

ovat Olympiakylän pihojen tunnusomainen piirre. Lajei-

na kuunlilja ja päivänlilja 

B. Etupuutarhat ovat arvokas pihan säilytettävä piirre, 

lajina esimerkiksi syreeni. 

C. Säilynyt luonnonpuusto on pihojen arvokas ominais-

piirre. 

D. Elisabeth Koch täydensi metsäpuustoa puutarhakas-

villisuudella, esimerkiksi verivaahteroilla. 

A

B

C

D

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Vehreää ominaisluonnetta Olympiakylän 
pihoille luovat arvokas luonnonpuusto, rakennuksia kehystävät laajat pe-
rennaistutukset ja maisemasta poikkeavat erityiskasvit. Pihojen peruspin-
tana suosittiin luonnonmukaista kalliomaastoa tai nurmipintaa.

OHJE

• Pihoja kunnostettaessa on ensisijaisesti hoidettava ja ylläpidettävä 
olemassa olevaa alkuperäistä monilajista kasvillisuutta. Jos kasvil-
lisuutta joudutaan poistamaan pihoilta, tulee tavoitteena olla alku-
peräisen kasvillisuuden korvaaminen vastaavalla lajilla noudattaen 
alkuperäisiä istutusperiaatteita.

• Pihojen puusto alkaa olla monin paikoin vanhaa ja uudistamisen tar-
peessa. Puustoa uudistettaessa tulee säilyttää alkuperäinen puis-
tometsämäinen ilme, pihojen alkuperäinen kasvilajisto ja katutilo-
jen luonteeseen vaikuttava kadun varren reunapuusto. Olympiaky-
lään on suositeltavaa laatia korttelikohtainen puuston hoito- ja uu-
distamissuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on ohjata hallitus-
ti puuston uudistamista ja turvata kaupunkikuvallisesti arvokkaan 
puuston jatkuvuus.

• Olympiakylän istutuksissa aikoinaan käytetty paljon lajistoltaan 
mielenkiintoista ja nykyisin harvinaista kasvilajistoa. Pihojen kasvil-
lisuus tulisi ennen uudistustöitä inventoida kasviasiantuntijan toi-
mesta. Istutuksia uudistettaessa tulee käyttää vastaavia kasvilajeja.

• Pihojen puoliavoin puistomainen ilme tulee säilyttää ja pihojen pe-
ruspintana tulee suosia luonnonmukaista kalliomaastoa tai nurmi-
pintaa.

• Rakennusten reunustoilla ja sisäänkäyntien yhteydessä tulee säilyt-
tää ja/tai palauttaa alkuperäistä periaatetta vastaava kukkiva pensas 
- ja perennavyöhyke. Istutuksissa tulisi suosia vanhoja perennalaje-
ja ja noudattaa alkuperäisiä ryhmittelyperiaatteita.

• Tontteja ei saa rajata aidoilla tai korkealla kasvillisuusvyöhykkeellä. 
Mahdolliseen suojaustarpeeseen tulee käyttää katuja vasten mata-
laa, alle 1,6 metriä korkeaa, leikattua pensasaitaa tai vapaamuotoi-
sesti ryhmiteltyä  kerroksellista puu- ja pensasryhmää. Puoliavoin 
näkymä pihoille tulee säilyttää.

• Pensasistutuksia voi suojata yksinkertaisin suoja-aidoin. Aidan tu-
lee olla kevyt, puurakenteinen, yhdestä vaakasuuntaisesta laudasta 
rakennettu ja enintään 40 cm korkea. Kun istutukset ovat täysikas-
vuisia, suojaavat aidat tulee poistaa.
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TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Yksittäisenkin puun kaataminen 
edellyttää rakennusvalvontaviraston luvan.
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KASVILLISUUS

A.R.Wendelin ehdotus perennaryhmäksi vuodelta 1954. Monilajisessa suunnitelmassa on huomioitu perennalajin korkeus, kukan väri sekä kukinta-aika. Istutuksen ryhmit-

telyperiaatteita tulisi noudattaa istutusalueita palautettaessa. Helsingin kaupunginarkisto

Olympiakylän pihoilla on säilynyt vanhoja kestäviä perennalajeja. A. Särkynyt sydän B. Pioni C. Ruskolilja

A B C
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SUOSITELTAVIA PERENNALAJEJA 
RAKENNUSTEN REUNUSTOILLA
JA SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ

Aconitum napellu ssubsp.lucitanicom, 
aitoukonhattu
Aruncus dioicus, isotöyhtöangervo
Aster amellus, elokuunasteri
Astilbe arendsii, jaloangervo
Campanula sp. kello 
Cerastium tomentosum, hopeahärkki
Dicentra formosa, kesäpikkusydän
Digitalis purpurea, rohtosormustinkukka 
Euphorbia polychroma, kultatyräkki
Hemerocallis fulva, rusopäivänlilja
Hosta sp. kuunlilja, eri lajikkeita
Iris sibirica, siperiankurjenmiekka

Elisabeth Kochin suunnittelma perennaistutus Kä-

pyläntie 2:een. Maastossa istutusta ei ole enää ha-

vaittavissa. Olympiakylän pihoille tyypillinen piir-

re on rehevät ja monilajiset perennaistutukset si-

säänkäyntien yhteydessä. Elisabeth Kochin istu-

tusten ryhmittelyperiaatteita tulisi noudattaa myös 

istutusalueita palautettaessa. Helsingin kaupun-

ginarkisto

Lavatera thuringiata, harmaamalvikki
Lamprocapnos spectabilis (Dicentra 
spectabilis), särkynytsydän
Lilium bulbiferum, ruskolilja
Lilium martagon, varjolilja
Lycnis chalcedonica, palavarakkaus
Lysimachia punctata, tarha-alpi
Paeonia lactiflora, kiinanpioni
Papaver orientale, idänunikko
Phlox paniculata, syysleimu
Rudbeckia laciniata, syyspäivänhattu
Saponnaria officinalis, rohtosuopayrtti
Solidago sp. tarhakultapiisku
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PINTAMATERIAALIT

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Piha-alueet on kunnostettava 
ympäristöön ja  alueen kulttuu-
rihistoriaan sopivia materiaale-
ja käyttäen.

• Alkuperäiset liuskekivipinnat 
tulee säilyttää ja/tai palauttaa.

• Huoltotietä lukuun ottamatta 
pihaa ei saa asfaltoida. Huolto-
tien enimmäisleveys on 3,5 m. 
Pihan asfaltoitu alue ei saa ulot-
tua rakennuksiin asti.

• Piharakenteissa tulee käyttää 
luonnonkiveä. Pihakäytävien ja 
oleskelualueiden tulee olla lius-
kekivipintaisia.

• Pihan eri osa-alueiden on lii-
tyttävä toisiinsa ilman rajaavia 
reunakiviä tai muita reunuksia.

KUVAUS Olympiakylän pihoille on tyy-
pillistä sorapintaiset pihatiet ja leikkialu-
eet sekä kapeat kaareutuvat liuskekivi-
pintaiset pihapolut ja sisääntulokäytä-
vät. Myös huoltotoiminnot, kuten pyy-
kinkuivaus- ja tomutusalueet olivat usein 
liuskekivipintaisia. Pihojen kulkuväyliä ei 
ollut tapana rajata reunakivin, vaan ne 
liittyivät välittömästi maastoon tai nur-
meen. Erityisesti kallioisilla pihoilla on 
edelleen näkyvissä avokalliota, jotka yh-
tyvät saumattomasti istutettuihin nurmi-
pintoihin.  Pihakäytävien linjaukset nou-
dattelevat pääpiirteissään alkuperäisiä 
suunnitelmia, mutta käytävien materi-
aaleja on muutettu vuosien myötä. Osa 
hiekka- ja sorapintaisista alueista ja käy-
tävistä on asfaltoitu. Sisäänkäyntien lius-
kekivilaatoituksia ja vapaamuotoisesti 
polveilevia liuskekivisiä laattapolkuja on 
kuitenkin säilynyt jonkun verran.

G

D

E

F

A

B

C

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Sorapintaiset pihatiet ja leikkialueet se-
kä liuskekivipintaiset sisääntulokäytävät ja pihapolut olivat olennainen 
osa 1930- ja 1940-luvun pihaympäristöjä Olympiakylässä.

A. Liuskekiveystä Olympiakylässä. B. Sisäänkäynnille johtava liuskekivetty polku. C. Avokalliota on edelleen näkyvissä 

Olympiakylän pihoilla.  D. Liuskivettyjen polkujen ulkoreunat olivat usein suorat. E. Joitakin pihateitä on säilynyt tai pa-

lautettu sorapintaisiksi. F. Myös huoltoalueille johtaa usein liuskekivetty polku. G. Liuskekivetyt polut olivat merkittävä 

osa pihasuunnitelmaa ja niiden säilyminen osana pihaympäristöä on tärkeää. Olympiakylän Huolto Oy.

OHJE

• Piha-alueiden pintamateriaaleina tulee säilyttää tai korjauksissa 
palauttaa alkuperäisiä pintamateriaaleja tai suosia alkuperäistä 
materiaalia vastaavaa valikoimaa.

• Pihakäytävillä tulee suosia sora- tai kivituhkapinnoitetta, ainoas-
taan huoltotiet saa asfaltoida. Asfaltin pinta ei saa kohota porras-
kiveystä tai alkuperäispinnoitteita, kuten liuskekiveystä korkeam-
malle. Alueita ei pidä rajata reunakivillä tai muilla materiaaleilla.

• Olympiakylän pihapoluilla ja sisääntulokäytävillä tulee suosia alku-
peräisen suunnitelmien mukaisesti nurmipintaan rajautuvia liuske-
kiveyksiä. Liuskekivenä käytetään Oriveden mustaa kivilaatua tai 
Altan vaaleampaa, tasaisen harmaata liuskekiveä. Betonikiviä tai 
betonilaattoja ei alueella saa käyttää.

• Tomutus- ja pyykinkuivauspaikoilla tulee suosia luonnonmaastoa, 
nurmea, liuskekiveyksiä tai sorapinnoitetta. 

• Leikkivälineiden alla tulee käyttää turvasoraa putoamisalustana, 
kumirouhealusta ei sovi alueelle.
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HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Seinustaistutusten mitoitus suhteessa pihakäytävään. Leventyneitä pihakäytäviä on varaa kaventaa ja ottaa tilaa sekä salaojitukselle että istutuksille. Hulevesien käsittelyn 

kannalta edullisin pihakäytävien pintamateriaali on sora tai hiekka, mutta asfaltti on huoltotien pintamateriaalina sallittu.

Erilaisia tapoja käsitellä hulevesiä. A. Pihoilla tulisi suosia sorapäällysteitä. Asfaltoituja pihakäytäviä tulisi palauttaa sorapäällysteisiksi. B. Mahdollisesti alkuperäinen kivipe-

sä rännin alla. C. Rakennusten reunoille  jätettävän vettä imevän salaojavyöhykkeen tulisi olla huomaamaton. Singelin tulisi olla sokkelin kanssa samanväristä. Reunakiviä ei 

tule käyttää.

A B C

SINGELI 30CMRAKENNUS ISTUTUSVYÖHYKE 70CM PIHAKÄYTÄVÄ LEVEYDELTÄÄN ENINTÄÄN 3,5 M HIEKKA, SORA (TAI ASFALTTI)

EI REUNAKIVIÄ

KAATO SEINÄSTÄ POISPÄIN 1:20

OHJE

• Olympiakylän hulevesien käsittelyn kannalta olisi suositeltavaa 
laatia koko alueen kattava hulevesisuunnitelma. Suunnitelmas-
sa huomioidaan laajemmat valuma-alueet sekä hulevesiviemä-
riverkosto. Lisäksi hulevesijärjestelyjä tulee tarkastella pihakoh-
taisesti kattovesien purkupisteet, pinnoitteet ja maastonmuodot 
ym. huomioiden.

• Pihoilla tulee pyrkiä hulevesien luonnolliseen käsittelyyn, jotta 
hulevedet saadaan kasvillisuuden käyttöön. Olympiakylän pihoil-
la hulevesien käsittely on tehtävä mahdollisimman huomaamat-
tomasti. Hulevesien imeyttäviä rakenteita tulisi lisätä pihoille hie-
novaraisesti esimerkiksi lisäten kivipesät kattovesille ja imeyty-
misalueet pihan luontaisiin painanteisiin. 

• Kovat läpäisemättömät pintamateriaalit olisi hyvä kunnostustöi-
den yhteydessä uusia vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla. Asfal-
toitujen pintojen määrä on pihoilla kasvanut tarpeettoman suu-
reksi ja se vaikuttaa kokoa alueen hulevesitasapainoon. Pihoilla 
tulisikin suosia sorapäällysteitä ja jos mahdollista olisi pyrittävä 
palauttamaan jälkeenpäin asfaltoituja pihakäytäviä ja pysäköinti-
paikkoja sorapäällysteisiksi. 

• Hulevesien ohjaamiseen käytäväpinnoilla ei suositella betonisia 
kouruja. Rännien alla tulisi käyttää graniittista kourua. Käytävä-
laatoituksia tulisi muuttaa niin, että myöhemmin niille asennetut 
betonikourut voidaan poistaa. Liuskekivestä tulee suunnitella hie-
novaraisempi syvennys hulevesien ohjaamiseen. Käytävien kuiva-
tus voidaan hoitaa esim. eri pintamateriaalien saumakohdasta tai 
laatoilla voidaan muodostaa huomaamaton taite.

• Rakennusten seinustoille on jätettävä 30 cm levyinen vettä imevä 
vyöhyke. Salaojavyöhykkeen tulee saumattomasti liittyä istutet-
tavaan alueeseen. Salaojan pintamateriaalina käytetään pyöreä-
tä tummaa luonnonkiveä (singeliä), joka on mahdollisimman sa-
manvärinen rakennuksen sokkelin kanssa. Näkyvää reunakiveä 
tai puureunusta ei tule käyttää.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Maanpinnan korkeuksia tontilla ei 
saa olennaisesti muuttaa ilman lupaa. Kiinteistön salaojittaminen ja hu-
levesijärjestelmän uusiminen tai rakentaminen vaativat luvan. Hulevedet 
on  rakennusjärjestyksen 16 §:n mukaan imeytettävä.
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PIHARAKENTEET, 
TUKIMUURIT JA PORTAAT

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Piha-alueet on kunnostettava  
ympäristöön ja alueen kulttuu-
rihistoriaan sopivia  materiaa-
leja käyttäen.

• Alkuperäiset liuskekivipinnat, 
portaat, tukimuurit ja muut ar-
vokkaat piharakenteet ja -ra-
kennelmat tulee säilyttää ja/
tai palauttaa.

• Piharakenteissa tulee käyttää 
luonnonkiveä.

• Pihan eri osa-alueiden on lii-
tyttävä toisiinsa ilman rajaavia 
reunakiviä tai muita reunuksia. 
Tontteja ei saa aidata.

KUVAUS Olympiakylän pihoille on tyy-
pillistä hienovarainen maastorakentami-
nen. Tukimuureilla ja terassoinneilla on 
ratkaistu maaston tasoeroja ja korostettu 
maaston muotoja. Piharakenteet kuten 
portaat ja tukimuurit on alun perin yleen-
sä valettu paikalla betonista ja päällys-
tetty pihapoluissakin käytetyllä mustalla 
liuskekivellä. Alueella on säilynyt paljon 
myös alkuperäisiä luonnonkiviportaita ja 
-tukimuureja. Liuskekivetyt ja luonnonki-
vestä tehdyt tukimuurit ja portaat ovat ol-
leet olennainen ja arvokas osa pihaympä-
ristöjä. Matalammat tasoerot on ratkaistu 
nurmipintaisilla luiskilla. Rakenteisiin liit-
tyvät käsijohteet ja kaiteet ovat olleet yk-
sinkertaisia putkirakenteita.

A. Alkuperäisenä säilyneet luonnonkiviaskelmat ovat 

arvokas osa pihaympäristöä. 

B. Luonnonkivistä tehty tukimuuri. 

C. Alkuperäiset kiviportaat. 

D. Väinölänkuja 3:ssa säilyneet alkuperäiset portaat si-

säänkäynnin yhteydessä. 

E. Koskelantien puolella olevat luonnonkiviportaat, jot-

ka on ympäröity kasvillisuudella. 

D

E

A

B

C

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Olympiakylässä liuskekivetyt ja luonnon-
kivestä tehdyt tukimuurit ja portaat ovat arvokkaiden pihaympäristöjen 
tärkeä osa.

OHJE

• Pihojen kunnostustöiden yhteydessä portaat, tukimuurit ja 
muut pihan kiinteät rakenteet tulee säilyttää tai korjata al-
kuperäistä rakentamistapaa noudattaen. 

• Piharakenteissa tulee suosia alkuperäisiä materiaaleja. Mo-
derneja betonisia muurikiviä ja porraselementtejä ei saa 
käyttää. 

• Kaiteet ja käsijohteet tulee tehdä yksinkertaisina maalat-
tuina putkirakenteina metallista vastaamaan alkuperäistä 
mallia.

• Pihan eri osa-alueet tulee liittyä toisiinsa ilman rajaavia reu-
nuksia.

Elisabeth Kochin detaljipiirustus Olympiakylään suunnitelluista luonnonkiviportaista vuodelta 1939. Piirustusten mu-

kaisia luonnonkiviportaita on edelleen käytössä Koskelantien varrella Olympiakylässä. Helsingin kaupunginarkisto
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KUVAUS Pihojen alkuperäiset kalusteet 
ja välineet ovat kiinteä osa Olympiaky-
län pihakokonaisuutta. Pihojen varustus 
noudattaa samaa niukkailmeistä ja ratio-
naalista linjaa kuin rakennusten suunnit-
telukin. Pihojen kalusteet ja välineet ovat 
yleensä uniikkeja ratkaisuja, jotka on teh-
ty erottamattomana osana rakennusten 
ja pihojen suunnittelua. Monet pihan al-
kuperäiset välineet ovat edelleen käyttö-
kelpoisia. Nämä arkiset mutta arvokkaat 
pihan säilyneet yksityiskohdat kannattaa 
jatkossakin säilyttää.

Olympiakylän leikkipaikoille sijoitettiin 
tyypillisesti keinutelineitä, hiekkalaatikoi-
ta ja kiipeilykaaria. Alkuperäiset leikkiväli-
neet olivat metallirunkoisia, tyyliltään yk-
sinkertaisia ja sopeutuivat hyvin ympäris-
töönsä. Alkuperäiset hiekkalaatikot olivat 
betonirakenteisia ja niissä oli puinen ke-
hys. Leikkivälineet sijoitettiin vähäelei-
sesti hiekka- tai nurmipinnoille. Vuosien 
varrella leikkivälineitä on kuitenkin uusit-
tu ja pihoille on lisätty värikkäitä ja mas-
siivisia puisia leikkivälineitä.

Pihan alkuperäisiin metallirakentei-
siin varusteisiin kuuluvat myös tomutus- 
ja pyykinkuivaustelineet sekä pyöräteli-
neet ja portaiden ja luiskien kaiteet. Nä-
mä yksinkertaiset telineet olivat alun pe-
rin ohuita metallisia putkirakenteita. Me-
tallirakenteeseen on myös toisinaan yh-
distetty puuta ja joskus esimerkiksi pyy-

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN  MUKAAN

• Alkuperäiset leikkivälineet ja 
muut arvokkaat piharakenteet 
ja -rakennelmat tulee säilyttää 
ja/tai palauttaa.

• Piha-alueet on kunnostettava 
leikki- ja oleskelualueiksi ym-
päristöön ja alueen kulttuuri-
historiaan sopivia materiaale-
ja ja pihakalusteita käyttäen.

A

B

C

D

E

F

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Pihojen yksinkertaiset ja edelleen käy-
tössä olevat välineet suunniteltiin osaksi pihakokonaisuutta. Nämä ar-
kiset mutta arvokkaat pihan säilyneet yksityiskohdat kannattaa jatkos-
sakin säilyttää.

KALUSTEET JA 
VÄLINEET

kinkuivaustelineiden rakenteiden mitoi-
tus oli järeämpää. 

Alkuperäiseen pihavälineistöön kuu-
luivat myös kalusteet. Alkuperäiset pen-
kit olivat metallirunkoisia puisin istuino-
sin ja selkänojin. Penkit sijoitettiin leikki-
alueiden läheisyyteen, koska varsinaisia 
oleskelualueita ei pihoilla ollut. Nykyisin 
pihoilla on varsin monenkirjava valikoi-
ma erilaisia penkkejä ja muita kalusteita.

Pihoille on lisätty myös uutta välineis-
töä, kuten pihagrillejä, viljelylaatikoita, 
leikkivälinelaatikoita ja pihakeinuja. Uu-
den välineistön tyyliä, väriä ja niiden si-
joittamista pihoille tulee suunnitella tark-
kaan, koska ne eivät ole alun perinkään 

kuuluneet pihan varusteisiin ja tuovat pi-
hoihin tyylillistä kirjavuutta. 

A. Monilla pihoilla on säilynyt alkuperäisiä penkkejä.  

B. Alkuperäiset pyykinkuivaustelineet ovat edelleen 

asukkaiden käytössä. 

C. Mahdollisesti alkuperäinen voimistelutanko.  

D. Pyykinkuivaustelineitä avokalliolla. 

E. Ilmeisesti alkuperäinen matontamppausteline. 

F. Alkuperäiset keinut olivat luultavasti metallirunkoi-

sia. 

G. Pihoille ei alunperin suunniteltu oleskelualueita, 

vaan muutamia penkkejä sijoitettiin leikkialueiden lä-

heisyyteen. Arkkitehtuurimuseo
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Keinu, Leikkiturva Oy, K112

Viljelylaatikko, Kekkilä

Puutarhakeinu, Lappset Oy,  PARK IMSE (21314)

Puistonpenkki, Leikkiturva Oy, IPPT12

Hiekkalaatikko, Leikkiturva Oy, LKR1

Roskakori, Lehtovuori Oy, ASKIPyykinkuivausteline, Finture, 111L

Tomutusteline, Lehtovuori Oy, TREO

Kieppirekki, Finture, 102

KALUSTEET JA VÄLINEET

Esimerkkejä uusista kalusteista ja välineistä, jotka sopivat Olympiakylän pihoille. 

Pihagrilli, Lappset Oy, PARK GRILL ASTRID

Pöytä, Leikkiturva Oy, IPPS03

Polkupyöräteline, Lehtovuori Oy, Klassikko

Kiipeilyteline, Pirkanmaan keskusmyynti Oy, Finture

OHJE

• Pihoja kunnostustöiden yhteydessä tulee selvittää leikkiväli-
neiden turvallisuus. Alkuperäisiä leikkivälineitä tulee mahdolli-
suuksien mukaan säilyttää ja korjata. Jos alkuperäistä välineis-
töä ei ole turvallisuussyistä mahdollisuus säilyttää, tulee ne kor-
vata alkuperäistä vastaavalla uudella välineellä. Uusissa väli-
neissä suositaan metalliputkisia yksinkertaisia malleja, joissa ei 
ole kirkasvärisiä muoviosia. Leikkivälineiden putoamisalustana 
käytetään turvasoraa. Sen rajaamista reunalaudoin tai muunlai-
sin reunuksin pitää välttää. Putoamissuojana ei tule käyttää ku-
mirouhealustoja, sillä ne eivät sovi ympäristöön. 

• Vanhoja ja uusia pihakalusteita ja välineitä voi käyttää pihoilla 
rinnakkain pyrkien kuitenkin hillityn tyylikkääseen kokonaisuu-
teen. Alueelle sopivia leikkivälineitä ja muita mahdollisia piha-
kalusteita on esimerkiksi Lehtovuori Oy:n mallistossa.

• Pihojen pyykinkuivaustelineet olisi hyvä säilyttää pihan histori-
asta kertovina piirteinä. Pihoilla, joilla pyykinkuivausalueet ovat 
hyvin suuria verrattuna pihan kokoon, voidaan osa pyykinkui-
vausalueesta hyödyntää oleskelualueena.

• Kiinteitä grillikatoksia ei saa rakentaa pihoille, vaan suosia ke-
veitä siirreltäviä grillejä. Kaupunkiviljelyssä tulisi suosia kevyi-
tä ja siirrettäviä viljelylaatikoita. Viljelylaatikoiden sijoittelu tulee 
ratkaista yhteisillä taloyhtiökohtaisilla suunnitelmilla. Polkupyö-
rien, leikkikalujen ja lastenvaunujen säilyttämiselle tulisi osoit-
taa yhteinen säilytyspaikka, esimerkiksi jätekatosten tai huol-
tokäytävien yhteydessä.

Vanhat ja uudet pihan välineet voivat luoda yhtenäisen kokonaisuuden.
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VALAISTUS

KUVAUS Olympiakylän ulkovalaistus 
perustuu pääosin julkisivuihin asennet-
tuihin kuutio- tai lieriövalaisimiin. Kella-
rien ovien päällä on ollut lisäksi emaloi-
tuja varjostimellisia varrellisia seinävalai-
simia. Alkuperäiseen valaisinratkaisuun 
saattaa liittyä lampun päällinen lippa, jot-
ka tulee säilyttää tärkeänä ympäristöön 
kuuluvana yksityiskohtana. Alun perin pi-
ha-alueilla ei ole ollut erillisiä valaisimia. 
Suurin osa paikalla olevista alkuperäisistä 
valaisimista on edelleen käytössä ja va-
laistus vastaa melko hyvin alkuperäistä 
tilannetta.

ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

Rakennuksen alkuperäiset yk-
sityiskohdat materiaaleineen 
ja väreineen tulee säilyttää, ja 
niiden tulee olla korjaustöiden 
lähtökohtana.

 H

A. Alkuperäinen kuutiovalaisin. 

B. Vastaava uusi kuutiovalaisin, esimerkiksi Bega Cube. 

C. Alkuperäinen lieriövalaisin. 

D. Vastaava uusi lieriövalaisin, esimerkiksi Bega Circle. 

E. Alkuperäinen varrellinen seinävalaisin. 

F. Vastaava uusi valaisin, esimerkiksi Bega 6492. 

G. Jätekatosten yhdeydessä voidaan käyttää litteitä va-

laisimia, esimerkiksi Bega Square (tai Bega Circle D). 

H. Ulkoportaiden yhteydessä voidaan käyttää matalia, 

alle 50 cm korkeita pylväsvalaisimia, esimerkiksi Be-

ga 8657.

I. Pihojen oleskelualue voidaan tarvittaessa valaista 

matalilla, alle 4 metrisillä pylväsvalaisimilla, esimerkik-

si Bega 7141.

A

B

C

D

E

F

G

H

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Valaistus oli pihoilla alun perin niukkaa 
ja perustui pääosin sisäänkäyntien yläpuolelle asennettuihin kuutio- ja 
lieriölasivalaisimiin. Pihojen hämärä perusilme on syytä säilyttää vaik-
ka paikoin valaistuksen määrää lisättäisiinkin pihoilla.

OHJE

• Valaistusta uusittaessa tulee ensisijaisesti pyrkiä kun-
nostamaan alkuperäisiä valaisimia, jotka ovat osa säi-
lytettävää julkisivua ja ympäristöä. Uusittaessa valai-
simia, tulee kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen 
yhtenäisyyteen. Koko Olympiakylän alueella tulisi käyt-
tää samoja valaisinmalleja ja pihan valaistusperiaattei-
ta yhtiöstä riippumatta.  Mikäli julkisivuvalaisin rikkou-
tuu, se tulee korvata uudella vastaavalla, ja samalla uu-
sitaan saman julkisivuosan kaikki valaisimet. Ehjät al-
kuperäisvalaisimet otetaan talteen ja käytetään tarvit-
taessa muilla julkisivuilla. Muut kuin alkuperäiset tai tä-
män ohjeen periaatteiden mukaiset valaisimet on muu-
tostöiden yhteydessä poistettava tai vaihdettava koko-
naisuuteen sopiviksi. Valaisimien valoteho ja valon sä-
vy määritellään valaistussuunnitelmassa.

• Valaisinmalli: Olympiakylän valaisimet ovat pääpiirteis-
sään yksinkertaisia ja kappalemaisia. Suunniteltaes-
sa piha-alueiden ja kulkureittien lisävalaistusta, suosi-
taan yksinkertaisen geometrisia ja kappalemaisia valai-
simia. Oleskelualueita voidaan tarvittaessa valaista yh-
dellä matalalla pylväsvalaisimella (h<4 m). Kulkureittien 
turvallisuuteen ja riittävään valotasoon pimeällä liikut-
taessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisävalaistuk-
sen määrä tulee pitää mahdollisimman vähäisenä, jol-
loin pääosaan jäävät edelleen julkisivuun kiinnitettävät 
lieriö- tai kuutiovalaisimet. Valaistusta uusittaessa van-
hoja johtoreittejä tulee hyödyntää ja julkisivun läpivien-
tien määrä minimoida. Mikäli valaistus tehdään uppo-
asennuksina, valaistuksen uusiminen olisi luontevinta 
tehdä rappauspinnan muun uusimisen yhteydessä, sil-
lä pinnan rikkominen on aina riskialtista ja saattaa joh-
taa julkisivun kosteusongelma. 

• Pallovalaisimet autotien kohdalla säilytetään.

• Pihavalaistuksen tulee olla tarkoituksenmukaista. Tur-
haa valaisemista ja ylivalaisemista tulee energiansääs-
tösyistäkin välttää. Oikealla valaisinten sijoittelulla, so-
pivalla valaisinmallilla sekä miellyttävän sävyistä valoa 
luovalla valaisinlähteellä valaistus saadaan asettumaan 
luontevaksi kokonaisuuden osaksi. 
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ASEMAKAAVAN SUOJELU-
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN

• Asemakaavassa tonteille on 
merkitty ympäristöön sopi-
van talousrakennuksen ra-
kennusala (t) jätekatoksen 
rakentamista varten.

• Jätekatoksen rakennuslu-
van myöntämisen ehtona 
on aluekohtainen yhtenäi-
nen suunnitelma, jossa on 
huomioitu pihojen maaston 
muodot, puusto ja alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo.

• Talousrakennuksen enim-
mäiskoko on 3,5 m x 6 m ja 
korkeus 3 m. Katemateriaa-
lin tulee olla tumma ja sileä.

• Koskelantien varressa, kort-
teleissa 849-850 jätekatos 
tulee suunnitella alkuperäi-
sen jätekatoksen mallia so-
veltaen.

KUVAUS Olympiakylän alkuperäiset jä-
tekatokset ovat olleet kooltaan suhteel-
lisen pieniä, malliltaan yksinkertaisia ja 
väriltään ympäristöönsä sopivia. Alku-
peräinen katos oli tummanruskeista pys-
tyrimoista rakennettu ja sen alkuperäis-
piirustus löytyy Arkkitehtuurimuseolta.  
Jätekatokset sijoittuivat pihan reunoil-
le ja ympäröitiin istutuksin. Ne asettui-
vat suhteellisen luontevasti pihamaise-
maan ja olivat käyttötarkoituksensa mu-
kaisesti muulle ympäristölle selvästi alis-
teinen osa. 

Jätekatoksia on viime vuosina uusit-
tu jätteiden kierrätyksen ja lajittelun vaa-
tiessa enemmän tilaa (esim. Untamon-
tie 15, 1989; Untamontie 10, 1995; Un-
tamontie 12, 2001; Koskelantie 56; Käpy-
läntie 2; Joukolantie 3, 2003; Untamon-
tie 1, 2003). Suurin osa uusista jätekatok-

sista on kooltaan liian suuria, niissä käy-
tetyt materiaalit ovat sopimattomia alu-
eelle ja katosten alkuperäiset paikat ovat 
muuttuneet. 

Koskelantien varressa olevissa kort-
teleissa on säilynyt muutamia alkuperäi-
siä jätekatoksia alkuperäisillä paikoillaan. 
Alueelle on rakennettu myös uusia jäte-
katoksia alkuperäisen mallin mukaisesti, 
mutta alkuperäisestä poikkeavaan paik-
kaan.  

JÄTEHUOLTO

A. Olympiakylän alkuperäinen jätekatos on tyyliltään pi-

hoille sopiva, mutta nykyisiin vaatimuksiin nähden kool-

taan liian pieni. 

B. Olympiakylän alueella on pääosin säilynyt alkuperäi-

nen tapa kehystää jätekatokset kolmelta sivulta pensa-

saidanteella tai vapaamuotoisilla puilla ja pensasryh-

millä. Istutuksissa on usein käytetty unkarinsyreeniä. 

Kuvan katos ei ole alkuperäinen.

A

B

ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Olympiakylän alkuperäiset, yksinkertai-
set ja puiset jätekatokset asettuivat suhteellisen hyvin pihamaisemaan 
ja olivat muulle ympäristölle alisteinen osa. 
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• Uudet jätekatokset tulee suunnitella alueen ilmeeseen sopiviksi 
selkeästi asuinrakennuksiin nähden alisteisiksi ja sijoittaa ase-
makaavassa niille osoitettuihin paikkoihin. Pihoille sopii alkupe-
räisen kaltainen puuverhottu jätekatos, joka ei kilpaile asuinra-
kennuksen kanssa. Jätekatokset tulee suunnitella yhtenäisin pe-
riaattein ja ne tulisi ympäröidä istutuksin alkuperäisen tavan mu-
kaisesti. Suojaistutuksessa tulisi käyttää alkuperäislajistoa. Kos-
kelantien varressa olevissa yhtiöissä noudatetaan yhtiön vuonna 
2012 teettämää ja rakennusvalvontaviraston kanssa yhteistyös-
sä kehitettyä alkuperäisen malliin perustuvaa jätekatosmallia.

• Jätekatoksen tulee olla väritykseltään tummanruskea, kuulto-
maalattu. Katoksessa tulee olla loiva harjakatto; Koskelantien 
varren kortteleissa taitekatto. Asemakaavan mukaisella jäteka-
toksen korkeudella (3m) tarkoitetaan tässä tapauksessa harjan 
korkeutta tai rakennelman korkeinta pistettä (Koskelantie). Ra-
kennelman alin piste mitataan olemassa olevasta maanpinnas-
ta. Suositeltava oven korkeus on 1900mm.

• Vaihtoehtoisessa jäteratkaisussa suositellaan räätälöityä paik-
kaan istutettua ratkaisua, joka on katokseton ja jonka sijoitte-
lussa käytetään hyväksi maaston korkeuseroa. Syväkeräysastiat 
eivät ole mahdollisia Koskelantien varren kortteleissa.

Koskelantien varressa olevissa yhtiöissä tulee käyttää joko arkkitehti Jarmo Saaren (Arkkitehdit D4 Oy) suunnit-

telemaa jätekatosta, joka noudattaa yksityiskohdiltaan Hilding Ekelundin suunnittelemaa alkuperäistä jätekatosta 

tai tehdä täysin alkuperäisen suunnitelman mukainen jätekatos, jonka mitoitus on pienempi ja lopputulos sirompi.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Jätekatoksen rakentaminen 
tällä kaava-alueella edellyttää luvan hakemista.



62 63Olympiakylän korjaustapaohjeOlympiakylän korjaustapaohje
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lLIUSKEKIVIPOLKU TULEE PALAUTTAA.

MALLI PUUTARHAPIHA

Mallipihasuunnitelma on periaatepiirros, jossa on 
ohjeita ja perusperiaatteita pihan suunnitteluun. 
Mallia ei tule käyttää pihasuunnitelmana, vaan 
jokainen piha tulisi suunnitella erikseen. Ammat-
titaitoisen pihasuunnittelijan tulisi vastata piha-
suunnittelusta.

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT ISTUTUSVYÖHYKEET TALOJEN 
REUNUSTOILLA.

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT PENSASAIDAT

SÄILYTETTÄVÄ  TAI PALAUTETTAVA PUUSTO

ISTUTETTAVA SUOJAKASVILLISUUS

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT LIUSKEKIVIPOLUT

Elisabet Kochin alkuperäinen pihasuunnitelma (Helsingin kaupunginarkisto), johon on lisätty säilytettävät piirteet, uudet välineet ja suojaistutukset.
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OHJEITA PUUTARHAPIHOILLE

• Pihan alkuperäiset sommitteluperiaatteet ja kasvilajisto tulee säilyttää. Suojaistu-
tuksina voi käyttää vapaamuotoisia puu- ja pensasistutuksia.

• Istutettavat vyöhykkeet rakennusten reunustoilla tulee säilyttää tai palauttaa.

• Pihaa rajaavat pensasaidat säilytetään. Niiden tulee olla leikattuja orapihlaja-aito-
ja, jotka ovat enintään 1,6 metriä korkeita. Puoliavoin näkymä pihoille säilytetään 
tai palautetaan.

• Pihakäytävät tulee säilyttää hiekka- tai sorapintaisina ja pihapolut liuskekivipntai-
sina.

• Oleskelualueiden tulee olla hiekka-, nurmi- tai liuskekivipintaisia.

• Pihan säilyneitä välineitä, kuten tomutusteline, pyykinkuivausteline ja kiipeilykaa-
ri, tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai korvata ne vastaavilla uusilla väli-
neillä. Pihalle voi sijoittaa uusia istuskeluryhmiä, penkkejä ja pihakeinun. Esimerk-
kejä pihalle sopivista välineistä ja kalusteista sivulla 56.

• Pyykinkuivaustelineitä voi pienentää ja pyykinkuivausaluetta hyödyntää oleskelu-
alueena. Tomutustelineen paikkaa voi siirtää, jos kyseinen paikka sopii paremmin 
johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi oleskeluun.

• Hiekkalaatikkoa uusittaessa uusi hiekkalaatikko tulee sijoittaa alkuperäiselle pai-
kalleen.

• Pihalle voidaan sijoittaa valaisin oleskelu- ja leikkialueiden yhteyteen.

• Jätekatos tulee säilyttää alkuperäisellä paikallaan ja kehystää alkuperäisen tavan 
mukaisesti unkarinsyreeni-istutuksilla.

• Polkupyörät tulee sijoittaa huoltokäytävien tai jätekatoksen yhteyteen.

Periaatepiirros puutarhapihojen suojaamisesta Koskelantien puolella. Pihatilaa rajaa pensasaita, joka on enintään 1,6 metriä korkea.
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SÄILYTETTÄVÄT ALKUPERÄISET
LUONNONKIVIPORTAAT.

ALUE TULEE PALAUTTAA HIEKKA- TAI NURMIPINTAISEKSI
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MALLI METSÄPIHA

Mallipihasuunnitelma on periaatepiirros, jossa on 
ohjeita ja perusperiaatteita pihan suunnitteluun. 
Mallia ei tule käyttää tarkkana pihasuunnitelma-
na, vaan jokainen piha tulisi suunnitella erikseen. 
Ammattitaitoisen pihasuunnittelijan tulisi vastata 
pihasuunnittelusta.

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT ISTUTUSVYÖHYKEET TALOJEN 
REUNUSTOILLA.

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT PENSASAIDAT

SÄILYTETTÄVÄ  TAI PALAUTETTAVA PUUSTO

ISTUTETTAVA SUOJAKASVILLISUUS

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT LIUSKEKIVIPOLUT

Elisabet Kochin alkuperäinen pihasuunnitelma (Helsingin kaupunginarkisto), johon on lisätty säilytettävät piirteet, uudet välineet ja suojaistutukset.
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Periaatepiirros metsäpihojen suojaamisesta Koskelantien puolella. Suojaamiseen tulee käyttää vapaamuotoisia kerroksellisia puu- ja pensasryhmiä.

OHJEITA METSÄPIHOILLE

• Pihan alkuperäiset vapaamuotoiset puu- ja pensasistutukset tulee säilyttää. 
Alkuperäislajisto tulisi palauttaa tai säilyttää.

• Istutettavat vyöhykkeet rakennusten reunustoilla tulee säilyttää tai palauttaa.

• Pihaa ei saa rajata yhtenäisellä pensasaidalla. Pihan suojaamisessa tulee 
käyttää vapaamuotoisia kerroksellisia puu- ja pensasryhmiä. Istutuksissa tu-
lee käyttää alkuperäislajistoa.

• Alkuperäiset luonnonkiviportaat tulee säilyttää.

• Pihakäytävät tulee palauttaa hiekka- tai sorapintaisiksi.

• Liuskekivipolut tulee säilyttää tai palauttaa.

• Oleskelualueiden tulee olla hiekka-, nurmi- tai liuskekivipintaisia.

• Pyykinkuivaustelineitä voi pienentää ja pyykinkuivausaluetta hyödyntää oles-
kelualueena. Tomutustelineen paikkaa voi siirtää, jos kyseinen paikka sopii 
paremmin johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi oleskeluun.

• Pihan säilyneitä välineitä, kuten tomutusteline ja kiipeilykaari, tulee mahdol-
lisuuksien mukaan säilyttää tai korvata ne vastaavilla uusilla välineillä. Pihal-
le voi sijoittaa uusia istuskeluryhmiä, penkkejä ja keinun. Esimerkkejä pihal-
le sopivista välineistä ja kalusteista sivulla 56.

• Pihalle voidaan sijoittaa valaisin oleskelu- ja leikkialueiden yhteyteen.

• Jätekatos tulisi säilyttää alkuperäisellä paikallaan ja kehystää alkuperäisen 
tavan mukaisesti unkarinsyreeni-istutuksilla. 

• Polkupyörät tulee sijoittaa huoltokäytävien tai jätekatoksen yhteyteen.
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MALLI KALLIOPIHA
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Elisabet Kochin alkuperäinen pihasuunnitelma  vuodelta 1941 (Helsingin kaupunginarkisto). Suunnitelman säilytettäviä ominaispiirteitä on korostettu väreillä.

Mallipihasuunnitelma on periaatepiirros, jossa on 
ohjeita ja perusperiaatteita pihan suunnitteluun. 
Mallia ei tule käyttää tarkkana pihasuunnitelma-
na, vaan jokainen piha tulisi suunnitella erikseen. 
Ammattitaitoisen pihasuunnittelijan tulisi vasta-
ta pihasuunnittelusta. Laajoihin pihatöihin, kuten 
maaston

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT ISTUTUSVYÖHYKEET TALOJEN 
REUNUSTOILLA.

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT PENSASAIDAT

SÄILYTETTÄVÄ  TAI PALAUTETTAVA PUUSTO

SÄILYTETTÄVÄ TAI PALAUTETTAVA KALLIOMAASTO

SÄILYTETTÄVÄT  TAI PALAUTETTAVAT LIUSKEKIVIPOLUT

Puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch on laatinut Olympiakylän aluekokonaisuudel-
le suunnitelman sekä yksittäiset istutussuunnitelmat pihoille vuosina 1939–1941.  
Kochin suunnitelmissa on säilytetty paljon luonnonpuustoa ja -kalliota ja tehosteena 
on istutuksissa käytetty erityiskasveja. Koch suunnitteli Olympiakylän pihoille myös 
erityispiirteenä rakennuksia kehystävät perennaistutukset. Vuonna 1945 Paul Olsso-
nin toimisto teki uudet täydentävät suunnitelmat kalliopihoista ja yhdestä metsäpihas-
ta. Olssonin toimiston suunnitelmat noudattelevat perusratkaisultaan pitkälti Kochin 
suunnitelmia, mutta pihoille oli esitetty selkeät rajatut hiekkapintaiset leikkialueet. 
Myös liuskekivipolkuja sekä rajaavia laajoja pensasryhmiä on suunnitelmissa esitet-
ty runsaammin. 

Olympiakylän puistomaista ilmettä voidaan pitää kokonaisuutena Elisabeth Kochin ai-
kaansaannoksena. Kalliopihoja tulee kunnostaa Elisabeth Kochin periaatteiden mukai-
sesti. Kunnostuksen tavoitteena on säilyttää tai palauttaa pihojen puoliavoin luonne. 
Kalliopihoilla voi soveltaa myös metsäpihojen ohjeistuksia.

OHJEITA KALLIOPIHOILLE

• Alkuperäiset avokallioalueet ja luonnonmaasto kallioiden ympäristössä tulee säi-
lyttää tai palauttaa. Maastoa ei saa terassoida, pengertää eikä rajata. Laajoihin 
maastotöihin tarvitaan aina lupa.

• Pihan alkuperäiset vapaamuotoiset puu- ja pensasistutukset tulee säilyttää. Alku-
peräislajisto tulisi palauttaa tai säilyttää. Istutettavat vyöhykkeet (perennaistutuk-
set) rakennusten reunustoilla tulee säilyttää tai palauttaa. Pensasistutuksissa tu-
lee suosia kalliomaastoon sopivia lajeja ja pensasistutusten ei tule olla liian laajo-
ja (enimmillään 5-7 pensasta ryhmässä).

• Hiekka- tai sorapintaisia sorakäytäviä tulee suosia. Liuskekivipolut tulee säilyt-
tää tai palauttaa. Alkuperäiset luonnonkiviportaat tulee säilyttää. Oleskelualuei-
den tulee olla hiekka-, nurmi- tai liuskekivipintaisia. Paul Olssonin toimiston suun-
nitelmien mukaisia hiekkapintaisia oleskelualueita voidaan säilyttää tai palauttaa.

• Pyykinkuivaustelineitä voi pienentää ja pyykinkuivausaluetta hyödyntää oleskelu-
alueena. Tomutustelineen paikkaa voi siirtää, jos kyseinen paikka sopii paremmin 
johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi oleskeluun.

• Pihan säilyneitä välineitä, kuten tomutusteline ja kiipeilykaari, tulee mahdollisuuk-
sien mukaan säilyttää tai korvata ne vastaavilla uusilla välineillä. Pihalle voi sijoit-
taa uusia istuskeluryhmiä, penkkejä ja keinun. Esimerkkejä pihalle sopivista väli-
neistä ja kalusteista sivulla 56.

• Pihalle voidaan sijoittaa valaisin oleskelu- ja leikkialueiden yhteyteen.

• Jätekatos tulisi säilyttää alkuperäisellä paikallaan ja kehystää alkuperäisen tavan 
mukaisesti unkarinsyreeni-istutuksilla.

• Pihoille voi sijoittaa viljelylaatikoita hiekkapintaisten oleskelupaikkojen yhteyteen. 
Viljelylaatikoiden sijoittelu tulee ratkaista yhteisillä taloyhtiökohtaisilla suunnitel-
milla. 

• Polkupyörät tulee sijoittaa huoltokäytävien tai jätekatoksen yhteyteen.
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Arkkitehtuurimuseon MFA piirustus- ja valokuva-arkisto 
Osuustukkukaupan kuva-arkisto OTK, Työväenmuseo Werstas
Olympiakylän Huolto Oy:n arkisto
Helsingin kaupunginarkisto HKA
Helsingin kaupunginmuseon valokuva-arkisto
Rakennusvalvontaviraston lupa-arkisto ARSKA
Rakennusvalvontaviraston asiakasohjeet, esimerkiksi:
Ikkunakorjaus- ja muutoshankkeen, menettelytapaohje
Julkisivuväritykset- ja värimuutokset, menettelytapaohje

Timo Tuomi, toim., Hilding Ekelund (1893-1984), arkkitehti, arkitekt, archi-
tect. Suomen Rakennustaiteen Museon monografia sarja, Helsinki 1997
Jaana Tegelberg. Olympiakylän viisi vuosikymmentä - Olympiakylä ja 
Olympiakylän huolto Oy 1939-1989
HAKA, rakentavasti 50 vuotta
Kim Björklund, Italia la bella, Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds rese-
dagbok 1921-1922. Svenska Litteratursällskap i Finland, Helsingfors 2004. 
Riitta Nikula, toim., Sankaruus ja Arki, Suomen 1950-luvun miljöö. Suo-
men Rakennustaiteen Museo 1994
do.co.mo.mo - Architectural masterpieces of Finnish Modernism - Mo-
dernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, 
do.co.mo.mo - Suomi Finland, Suomen  Arkktiehtuurimuseo.  

Olympiakylän korjaustapaohjeen tekijät
Riitta Salastie, Maria Karisto, Hertta Ahvenainen ja Niklas Lähteenmäki
Lähtömateriaali: Leena Buller ja Luca De Gol

Ohjausryhmä
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin rakennusvalvontavirasto
Helsingin kaupunginmuseo

Graafinen suunnittelu, kuvitus ja taitto
Hertta Ahvenainen

Sarjan ulkoasu
Timo Kaasinen, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kuvalähteet
Kuvalähteet merkitty kuvien yhteyteen, muut kuvat tekijöiden.

Olympiakylän Huolto Oy

Ol
ym

pi
ak

yl
än

 H
uo

lto
 O

y


