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1 .  J O H D A N T O

Tämä korjausohjeisto koskee Kotkan kaupungin 37. kaupun-

ginosassa sijaitsevaa Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon 1936-

1954 suunnittelemaa Sunilan sulfaattiselluloosatehtaaseen 

liittyvää asuinaluetta sekä joitakin alueeseen kiinteästi liit-

tyviä, muiden suunnittelemia rakennuksia. Alueen maisemaa 

ja piha-alueita käsitellään erillisessä ympäristösuunnitelmas-

sa. Jäljempänä Sunilan asuinalueella tarkoitetaan tätä oheisen 

kartan esittämää kokonaisuutta ilman muita Sunila-nimisen 

kaupunginosan alueita.

Ohjeisto on tehty osana ”Sunila lentoon”-hanketta vuosi-

na 2006-2010. Hankkeen koordinaattorina toimi Pro Sunila 

ry. Ohjeiston ovat laatineet arkkitehdit Rurik Wasastjerna / 

Arkkitehtitoimisto Rurik Wasastjerna ja Tapani Mustonen / 

arkkitehdit mustonen oy.

Sunila lentoon-hankkeen kautta ohjeiston laatimista ra-

hoittivat Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, 

Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus, Cursor Oy, Kotka-Ha-

minan kehittämisrahasto, Sunila Oy sekä alueen taloyhtiöt ja 

kiinteistönomistajat. Hankkeen ohjausryhmässä korjausoh-

jeiston laadintaa ovat valvoneet Museovirastolta arkkitehti 

Sirkka-Liisa Jetsonen, Alvar Aalto-säätiöltä arkkitehdit Hanni 

Sippo ja Tuula Pöyhiä, Kymenlaakson maakuntamuseolta ra-

kennustutkija Timo Lievonen ja Kaakkois-Suomen Ympäris-

tökeskuksesta arkkitehti Tuija Stam.

Ohjeisto liittyy vuonna 2004 alkaneeseen Sunilan asemakaa-

van uudistamiseen ja sen tarkoituksena on toimia asemakaa-

vaa täydentävänä ja tarkentavana asiakirjana. Ohjeistolla py-

ritään ohjaamaan Sunilan rakennuskantaan kohdistuvia kor-

jaus- ja kehittämistoimenpiteitä alueen suojelutavoitteiden 

kannalta oikeaan suuntaan.
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toiminnassaan kohti konkreettisempia toimenpiteitä 

alueen hyväksi.

•   Vuosina 2001-2003 Sunila oli mukana valtakunnallisessa 

Lähiöuudistus 2000-ohjelmassa, joka toi mukanaan ta-

loudellista tukea mm. korjausavustusten muodossa se-

kä mahdollisuudet moninaisiin, alueen imagoa nostaviin 

hankkeisiin, mm. neljän eurooppalaisen funkisyhteisön 

esittelyyn ja vertailuun EU:n Kulttuuri 2000-ohjelman 

puitteissa (katso http://momoneco.kotka.fi)

•   Vuonna 2004 käynnistyi Sunilan asemakaavan uudista-

mistyö ja Sunila lentoon-hanke

•   Vuonna 2006 Sunila lentoon-hankkeelle myönnettiin ra-

hoitusta, joka mahdollisti mm. korjausohjeiston, ympä-

ristösuunnittelun, aluetietokanta- ja varaosapankkipro-

jektien käynnistämisen

2 .  H A N K K E E N  T A U S T A A

Sunilan asuinalueen rakennukset, lukuun ottamatta kansa-

koulua ja joitakin liikerakennuksia, omisti alun perin Suni-

la Oy.  Alueen toisen rakennusvaiheen EKAn (Etelä-Kymin 

Asuinrakennus Oy) osalta myös Ahlström Oy:n Karhulan 

tehtaat ja Kymi Oy:n Hallan tehtaat. Yhteiskunnalliset muu-

tokset ja Sunilan tehtaan taloudellinen kriisi johtivat 1980-lu-

vulla asuinalueen kiinteistökannan myyntiin. Nykyään raken-

nuskanta on lukuisten asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistön-

omistajien omistuksessa. Tämä omistajuuden pirstoutuminen 

on alueen suojelun kannalta tuottanut ongelmia epäyhtenäis-

ten korjauskäytäntöjen muodossa. Tämä ohjeisto pyrkii kor-

jaamaan ko. puutteen tarjoamalla yhtenäiset ohjeet alueen 

rakennusten korjaamiselle ja kehittämiselle.

Omistussuhteiden muutosten lisäksi Sunilan kohtaloihin 

vaikutti 1980-90 -luvulla seudun muuttotappio ja kaupallis-

ten palvelujen siirtyminen kauemmaksi kauppakeskuksiin. 

1960-luvulla alkaneet yhteiskunnalliset muutokset olivat jo 

murtaneet tehtaan ja asuinalueen elimellisen yhteyden.  Alun 

perin asumistason huippua edustaneet talot jäivät kehityk-

sessä jälkeen kun mm. kylpyhuoneettomia työläisasuntoja ei 

modernisoitu ja yleinen sauna lakkautettiin. Sosiaaliset on-

gelmat lisääntyivät ja Sunilan maine asumisympäristönä alkoi 

laskea. 

Epäedullisen kehityksen vastavoimista voidaan mainita mm. 

seuraavia:

•   Alvar Aalto Kotkassa -näyttely ja seminaari 1997 kiin-

nitti huomiota alueen kulttuurihistoriallisiin ja raken-

nustaiteellisiin arvoihin

•  1997 perustettu korttelikoti Alvariska tarjosi tapaamis-

paikan alueen väelle ja korvasi osan hävinneistä palve-

luista

•  Rakennustaiteen seura esitti vuonna 1998 alueen suo-

jelua rakennussuojelulain nojalla. Päätöksessään Kaak-

kois-Suomen Ympäristökeskus torjui esityksen, mutta 

edellytti asemakaavan uudistamista niin että siinä ote-

taan huomioon Museoviraston lausunnossaan mainitse-

mat rakennussuojelunäkökohdat

•   Vuonna 2000 perustettu kaupunginosayhdistys Pro Su-

nila tekee työtä alueen rehabilitoimiseksi niin henkisel-

lä kuin fyysisellä tasolla. Lukuisten yhteistyökumppanien 

ja tukijoiden ansiosta Pro Sunila on pystynyt etenemään 
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3 .  K A A V A T I L A N N E

Sunilan asuinalueella ovat kirjoittamishetkellä voimassa seu-

raavat asemakaavat:

6/85 vahvistettu 7.10.1986. Käsittää Puistolan omakotialu-

een ja tämän ohjeiston ulkopuolelle jääviä alueita. Puistolan 

kohdalla on voimassa merkintä AO/s: Erillispientalojen kort-

telialue, jossa ympäristö säilytetään. Uudisrakennuksen tai 

olemassa olevaan rakennukseen tehtävien lisärakennusten 

ja muutosten sopeutumiseen ympäristöön on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Rakennusten julkisivut on rakennettava 

siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön rakennusten 

kanssa julkisivun rakennusaineen, kattokaltevuuden, mitta-

suhteiden, pintojen ja värityksien suhteen. Julkisivujen pinta-

materiaalina on käytettävä maalattua lautaa.

3/86 vahvistettu 8.3.1988. Käsittää mm. koko Aallon suunnit-

teleman alueen lukuunottamatta Puistolaa. Aallon suunnitte-

lemien rakennusten kohdalla korttelimerkinnät ovat yleen-

sä muotoa AK/s, AL/s jne., missä /s tarkoittaa aluetta, jolla 

ympäristö säilytetään. Kaikki Aallon suunnittelemat talot on 

lisäksi varustettu merkinnällä sr: Suojeltava rakennus. Raken-

nusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- 

ja lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesika-

ton rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä. Mi-

käli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toi-

menpiteitä on rakennukset korjaus- ja muutostöiden yhtey-

dessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

3/93 vahvistettu 20.12.1993. Muutoksella on muodostettu 

uusi kortteli 29 (Valliniemen lämpökeskus). Rantalan kohdal-

la AL-merkintä (asuin- ja liikerakennusten korttelialue) on 

muutettu AR-merkinnäksi (rivitalojen ja muiden kytkettyjen 

rakennusten korttelialue).
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4 .  S U N I L A N  S Y N T Y

4 . 1 .  S U N I L A N  S A H A

Sunilan historia liittyy kiinteästi Suomen teollistumisen his-

toriaan, jonka eräs tärkeimpiä näyttämöitä oli Kymijoen suis-

to. Kotkan seutu koki ennennäkemättömän teollistumisryn-

näkön kun vuosien 1871-76 välisenä aikana perustettiin yh-

deksän höyrysahaa. Niiden kapasiteetti oli runsas viidennes 

koko maan sahatavaran tuotannosta. 

Sunilan Sahalaitos Oy sai tuotannon vauhtiin 1875 tausta-

naan ruotsalainen pääoma. Syntyi patruunajohtoinen teolli-

suusyhdyskunta puisine asuinrakennuksineen, kansakoului-

neen ja kirjastoineen. 

Useiden omistajavaihdosten värittämä taival jatkui aina vuo-

teen 1928, jolloin solmitun kaupan myötä saha lopetti toi-

mintansa ja työväki, liki kolmesataa ihmistä, sanottiin irti. 

Alkoi lähes vuosikymmenen kestänyt hiljaiselo, jonka päätti 

vasta 1930-luvun taloudellinen nousukausi. 

Valistus Oy:n kouluplanssi vuodelta 1913. Etualalla Karhulan saha, taustalla Sunilan saha. Siitä oikealle Pyötisen saari ja laivoja redillä. Kymenlaakson mu-
seo.
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4 . 2 .  U U D E N  S U N I L A N  S Y N T Y

Sunilan saha alueineen siirtyi 1928 kymenlaaksolaisen met-

säteollisuuden omistukseen. Ostajina uraauurtavassa yhteis-

hankkeessa olivat osakeyhtiöt Enso-Gutzeit, Halla, Aktiebo-

lag Stockfors, Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Karhula sekä 

Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus. Alueen hankinta näyt-

tää tähdänneen puhtaasti tulevaisuuden strategisiin päämää-

riin. Metsäteollisuuden painopiste alkoi 1920-luvun puolivä-

lin tienoilla siirtyä sahatavaran valta-asemasta kohti sellun 

aikakautta. Omistajayhtiöt A. Ahlström, Enso-Gutzeit, Ky-

mi, Tampella ja Yhtyneet Paperitehtaat päättivät kesäkuussa 

1936 perustaa Sunilaan sulfaattiselluloosatehtaan, jonka tuo-

tantokyky olisi 80 000 tonnia vuodessa. 

Eräs Sunila Oy:n omistajayhtiö oli A. Ahlström Oy. Sen toimi-

tusjohtaja ja Sunila Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Harry 

Gullichsen, tunsi Alvar Aallon ja esitti hänet hankkeen arkki-

tehdiksi. Aaltoa ja Gullichsenia yhdisti kiinnostus modernei-

hin ajatuksiin taiteesta, arkkitehtuurista ja yhteiskunnallisesta 

edistyksestä. Lauri Kanto, läheisen Hallan sellutehtaan tek-

ninen johtaja, kutsuttiin rakennushankkeen vetäjäksi ja Aulis 

Kairamo sen tekniseksi johtajaksi. Nämä neljä miestä puhal-

sivat yhteen hiileen luodakseen teknisesti, arkkitehtonises-

ti ja sosiaalisesti korkeatasoisen tuotantolaitoksen ja yhdys-

kunnan.

Tehtaan suunnitteluvaiheet ja rakentaminen, kallioisen ra-

kennuspaikan louhinta Pyötisen saarella, maantie- ja rauta-

tieyhteyksien sekä satamalaiturin valmistuminen kestivät alle 

kaksi vuotta. Parhaimmillaan töitä tehtiin 1750 hengen voi-

min. Ensimmäistä sellupaalia päästiin juhlimaan 16.5.1938. Ta-

louden suhdanteet, kysynnän vaihtelut ja maailmantilanteen 

muutokset raskaine sotavuosineen kasasivat kuitenkin es-

teitä suotuisalle kehitykselle. Tavoitteeksi asetettuun tuotan-

tomäärään yllettiin vasta 1951. Asuntoalueen rakentaminen 

alkoi yhtaikaa ja edistyi samaan ripeään tahtiin tehdastyö-

maan kanssa. Ensimmäiset asunnot tehtaan johdolle, virkai-

lijoille, työnjohtajille ja osalle työväkeä valmistuivat vuoden 

1937 aikana. 

Sunilan tehtaan nousujohteisesta merijulkisivusta tuli Suo-

men puuteollisuuden lippulaiva ja kehittyvän, modernin teol-

lisuusvaltion symboli.

Asuinalueella Alvar Aalto sai vapaat kädet toteuttaa kan-

sainvälisestä modernismista Suomen luontoon ja ihmiskäsi-

tykseensä muokkaamiaan ihanteita. Syntyi Suomen ensim-

mäinen “metsäkaupunki”, joka viitoitti tietä sodanjälkeiselle 

asuinrakentamiselle.

Yhteisönä Sunila oli kulta-aikanaan 1930-60-luvuilla sekoitus 

perinteistä patruunavetoista ruukkiyhdyskuntaa selvine ar-

vojärjestyksineen ja modernia hyvinvointiyhteiskunnan pro-

totyyppiä.

Yhtiö huolehti väestään monin tavoin ja yksilöllisesti sairaus-

kassasta urheiluharrastuksiin, lasten päivähoidosta yhteisiin 

joulu- ja äitienpäiväjuhliin. Myös tätä puolta osattiin käyttää 

mainosmielessä, Sunilan urheilijat niittivät mainetta areenoil-

la, esimerkkinä soutajien olympiapronssi Helsingissä 1952.

Kuten muilla vastaavilla alueilla yhteiskunnalliset muutokset 

ajoivat tehtaan ja asuinalueen erilleen. Tänään Sunila on kot-

kalainen lähiö, joka etsii uutta olemisen tapaa. Voimakas sat-

saus ympäristötekniikkaan on muuttanut tehtaan ympäristö-

haitasta kiehtovaksi teknomaisemaksi asuinalueen kupeessa. 
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4 . 3 .  A S U M I N E N

Sunilan alue suunniteltiin alun perin itsenäiseksi yhdyskun-

naksi, johon asumisen oli määrä kuulua yhtenä osatekijänä. 

Yhtiö rakensi työväelleen asuntoja vaiheittain, ensimmäiset 

heti toiminnan alussa. Arkkitehti Alvar Aallon toimeksian-

to sisälsi sekä alueen kaavoituksen että rakennussuunnitte-

lun. Asuinkerrostalot sijoittuivat vapaasti, nousevaa maastoa 

myötäillen, ja matalampi rakentaminen osoitettiin rannan 

tuntumaan. Ratkaisussa on väljyyttä ja luonnonläheisyyttä, 

mutta siinä näkyy myös perinteinen teollisuusyhteisön hie-

rarkiamalli, jossa johtoportaan ja työväen asunnot olivat eril-

lään ja huoneiston pinta-ala korreloi asujan arvojärjestyk-

seen yhteisössä. 

Aalto oli paneutunut asumisen kysymyksiin jo 1920-luvulla. 

Hän tunsi Stuttgartin ”Die Wohnung”-näyttelyn 1927 yhtey-

dessä esitellyn Weissenhof Siedlung -asuntoalueen ja osallis-

tui 1929 Frankfurtissa kansainväliseen uuden arkkitehtuurin 

kokoukseen, jonka teema oli ”Die Wohnung für das Exis-

tenzminimum.” Kokouksen järjestänyt CIAM, kansainvälinen 

arkkitehtiseura, pyrki edistämään uutta, rationaalista ja yh-

teiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävää arkkiteh-

tuuria. 

Aalto osallistui aktiivisesti asuntoreformitoimintaan. Hän toi 

keskieurooppalaisen mallin mukaisen minimiasuntoajatte-

lun Suomeen 1930 järjestämänsä pienasuntonäyttelyn avulla. 

Hänen aloitteestaan toteutettiin myös 1939 Helsingissä laaja 

asuntonäyttely, jossa esiteltiin tyyppiratkaisuihin perustuvaa 

sosiaalista asuntorakentamista. Suurelle yleisölle tarkoitettu 

näyttely kiinnitti huomiota asunto-olojen epäkohtiin ja nii-

den korjaamiseen rationalisoinnin sekä suunnittelun avulla. 

Pohjoismaisilla rakennuspäivillä 1932 Helsingissä esiteltiin 

rationaalisten pienten asuntojen suunnitteluperiaatteita ja 

tehtiin edelleen tunnetuksi eksistenssiminimin käsitettä. Tar-

koitus oli saada kohtuulliset asumisolosuhteet ja -kustannuk-

set yhä useamman ulottuville. Keinoina nähtiin tarkoituksen-

mukainen rakennustekniikka, asuntojen pohjapinta-alan pie-

nentäminen ja sisustaminen rationaalisilla huonekaluilla. 

Funktionalismi pyrki ulottamaan korkeatasoisen suunnitte-

lun kaikkeen, myös vähävaraisten asuntorakentamiseen. Sekä 

funktionalismi että puutarhakaupunkiaate painottivat ter-

veellisyyttä ja luonnonläheisen asumisen etuja ja korostivat 

Alvar Aalto, Sunilan arkkitehti

Lauri Kanto, Sunilan suunnittelutiimin 
vetäjä ja toimitusjohtaja 1936-1962

Harry Gullichsen, Ahlström Oy:n toi-
mitusjohtaja ja Sunila Oy:n johtokun-
nan puheenjohtaja

Aulis Kairamo, Sunilan tekninen pää-
suunnittelija ja tekninen johtaja
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asuntojen yhteyttä luontoon. Humaanit ajatussuunnat olivat 

Aallolle läheisiä. Lisäväriä niihin tuli Aino ja Alvar Aallon 1935 

tekemällä opintomatkalla Keski-Eurooppaan, jossa erityisesti 

sveitsiläiset arkkitehdit olivat etenemässä tiukasta rationalis-

mista ihmisläheisempään suuntaan. 

Sunilassa toimitusjohtajan edustustalo Kantola (450 m2) 

ja insinööriportaan viisihuoneistoinen (185, 200, 200, 220, 

280m2), kaksikerroksinen rivitalo Rantala edustavat vielä väl-

jää, ylellistäkin asuntosuunnittelua. Työnjohtajille tarkoitetus-

sa 14 asunnon Mäkelässä kunkin huoneiston tilat (85m2) on 

jaettu kahteen kerrokseen ja mitoitus on jo selvästi sääste-

liäämpää. Varsinaista tiukan mitoituksen ja huolellisen suun-

nittelun yhdistelmää Aalto pääsi kokeilemaan työvelle tarkoi-

tetuissa pienkerrostaloissa, Honkalassa ja Mäntylässä, jotka 

myös valmistuivat ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Huo-

neistoista 42 on kaksioita (45m2) ja 20 yksiöitä (30m2) keit-

tokomeroineen. Seuraavassa rakennusvaiheessa jatkuu sama 

kompakti linja. Alueen pohjoisosaan rakennettiin oman läm-

pökeskuksensa ympärille kolme kerrostaloa, Kontio, Kivelä 

ja Harjula sekä kaksi terassoitua kolmitasoista rivitaloa, Kar-

hu ja Päivölä, jälleen 30…45m2 kokoisia asuntoja. 

Asuntojen varustelutaso oli aikaansa nähden edistykselli-

nen. Kaikki talot kuuluivat keskuslämmityksen piiriin, kaikis-

sa asunnoissa oli sähköliesi, kylmän ja lämpimän veden vesi-

johto sekä WC. Saniteettitilojen pienuus selittynee sillä, että 

alueen yhteiskäyttöön oli rakennettu kaksi pesulaa ja suuri 

sauna kylpytiloineen. 

Työnjohtajien ja ylimpien virkailijoiden asunnoissa oli vielä-

pä amerikkalaisvalmisteiset jääkaapit. Ne olivat tuona aikana 

harvan ulottuvissa. ”Kyl se tietyst hienoo oli, kun vessat oli 

sisäs. Mut olihan se ens outoo kerrostaloo, kun ei kumpa-

kaa ollu asunut ni. Sisäs ves tuli, lämmin vesi oli, sauna vieres, 

pyykkitupa oli vieres.” 

Nykyajan mittapuun mukaan ei yksiötä voisi ajatellakaan 

perheasunnoksi, kaksiotakaan hädin tuskin. 1930-luvulla ne 

olivat kuitenkin melkoinen parannus työläisen keskimääräi-

seen asumistasoon, ja huoneet koettiin kookkaina, ilmavina 

ja valoisina. Nykyisin Sunila on tyypillistä yhden tai kahden 

hengen ruokakuntien aluetta. 

Ei ollut poikkeus, jos 45 neliön kaksiossa asui kuusihenkinen 

perhe. Toista huonetta pidettiin parempana puolena, siel-

lä saattoi olla pari nojatuolia, kirjahylly sekä sivustavedettä-

vä sänky, joka illalla levitettiin lasten nukkumasijaksi. Toisessa 

huoneessa olivat ruokapöytä ja vanhempien makuupaikka. 

”Ihan mukavasti oli olevinaan tilaa koska oli kaikki sen ajan 

mukavuudet, joita ei vielä ollut kuin hyvin harvoilla. Oli sisä-

veeseet ja vedet tuli ja meni. Yleensä ihmisillä jotka asui muu-

alla kuin Sunilan alueella niin oli kantovesi ja ulkoveesee. Kyl-

hän ne jotku sano että yksiössä saattaa asuu suurikin perhe 

kun sopu vaan säilyy.” 

Asuinkerrostalo Kuusela valmistui 1947 lievittämään sodan 

jälkeistä asuntopulaa, viimeiset Juurela ja Runkola aravara-

hoitteisina 1953. Huoneistojen pohjaratkaisut ja koot ovat 

jo hyvin vaihtelevia (18…105m2) mutta ne eivät varustelui-

neen sanottavasti poikenneet yleisestä tasosta. Uutta oli, että 

näissä taloissa asui sekä työläis- että virkailijaperheitä. 1700 

asukkaan tehdasyhdyskunnan raja-aidat olivat madaltuneet. 

Sunila Osakeyhtiön 1960-luvun suurista muutoksista yksi oli 

päätös luopua asuntokannan omistuksesta. Talvella 1970 al-

koi asuntojen myynti vähitellen, ensin yhtiön palveluksessa 

oleville, myöhemmin ulkopuolisillekin. Yhtiön uusi asuntopo-

litiikka painottui tukemaan työntekijöitä oman asunnon han-

kinnassa. Suunnitelmissa oli myös tehtaan omistamien yksiöi-

den ja kaksioiden yhdistäminen isommiksi asunnoiksi. 

Tehtaan työväen ja Sunilan asukasmäärän väheneminen sekä 

samaan aikaan nopeutunut yhteiskunnan muutos autoistu-

neeksi ja keskitettyjä palveluja tarjoavaksi johtivat tilantee-

seen, jossa alue alkoi hiipua. Kaupat sulkivat ovensa. Julkiset 

liikenneyhteydet vähenivät, palvelut niukkenivat. Alueen sosi-

aalinen arvo romahti. 

1990-luvulla alueen maine ja suosio asuntomarkkinoilla saa-

vutti aallonpohjan. Kehityksen käännekohtana voidaan pitää 

Alvar Aalto Kotkassa-näyttely ja -seminaari sekä kortteliko-

din perustaminen vuonna 1997.  Pro Sunila-liike perustet-

tiin vuonna 2000. Sen tavoitteita ovat alueen kaikinpuolinen 

kehittäminen, rakennusperinnön säilyminen ja yleisen tietoi-

suuden parantaminen niin Sunilasta kuin modernista arkki-

tehtuurista yleensä.
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5 .  R A K E N N U S R Y H M Ä T

Sunilan asuinalue voidaan hahmottaa rakennusvaiheiden ja 

rakennustyyppien mukaan esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Ensimmäinen rakennusvaihe, ns. Valliniemen alue, jakaantuu 

kahteen eriluonteiseen kokonaisuuteen:

1. Valliniemen eteläosa sijoittuu merenrannan ja aluetta itä-

länsisuunnassa halkovan Valliniemenkadun väliin. Siihen kuu-

luvat vuonna 1937 valmistuneet tehtaanjohtajan asunto Kan-

tola (nykyään kaupungin ja Sunila Oy:n yhteinen koulutus-, 

kokous- ja majoitustila), insinöörien rivitalo Rantala, työnjoh-

tajien rivitalo Mäkelä ja Valliniemen lämpökeskus. Tähän ryh-

mään kuuluu myös 1940-luvulla yhtiön piirustuskonttorissa 

suunniteltu ja 1950-luvulla laajennettu autotallirakennus.

2. Valliniemen alueen pohjoisosa sijoittuu Valliniemenkadun 

pohjoispuolelle, urheilukentän etelä- ja itälaidalle. Siihen kuu-

luvat  ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetut, 1937 

valmistuneet työväen ”ketjutalot” Mäntylä ja Honkala, sau-

na-, pesula- ja postirakennus sekä sodan jälkeen 1947-53 ra-

kennetut kerrostalot Kuusela, Juurela ja Runkola.

3. Kolmannen osa-alueen muodostaa Etelä-Kymin Asuinra-

kennus Oy EKA. Tämä Sunilan toinen rakennusvaihe syntyi 

ensimmäisestä poikkeavalla tavalla. Sunila Oy:n lisäksi sen ra-

kennuttajia olivat Ahlströmin Karhulan tehtaat ja Kymi Oy:n 

Hallan tehtaat. Talojen nimet paljastavat, minkä osakasyhti-

ön työntekijöitä asui missäkin talossa. Nimet Karhu ja Kon-

tio viittaavat Karhulan tehtaisiin. Alue koostuu kerrostaloista 

Harjula, Kivelä ja Kontio, terassitaloista Karhu ja Päivölä sekä 

yhteisestä huoltorakennuksesta.

4. Neljäs alue, Puistola, koostuu kahdestatoista pienestä Ahl-

strömin Varkauden tehtaan C2- ja C3-tyypin esivalmisteises-

ta yhdenperheentalosta.

5. Sunilan seurantalo Pirtti on oma yksilönsä. Se on Suni-

lan sahayhdyskunnan ainoa säilynyt rakennus, onneksi ehkä 

niistä tärkein. Se vihittiin käyttöönsä alunperin vuonna 1901 

Sunilan sahan palokunnantalona. Sellutehtaan rakentamisen 

yhteydessä Aino ja Alvar Aallolta tilattiin sisustus- ja laajen-

nussuunnitelmat,, joiden mukaan talosta tehtiin tehtaalaisten 

yhteinen kokoontumis- juhla- ja harrastuspaikka.

Sunilalaisen asumisen kuvia. Sunila Oy:n arkis-
to ja Paavo Alava.
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Sunilan asuinalueen rakennusryhmiä: 1. Valliniemen eteläosa, 2. Valliniemen pohjoisosa, 3. EKA 4. Puistola, 5. Pirtti.
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6 .  S U N I L A N  A R V O T

Sunila on kansainvälisesti tärkeä modernin arkkitehtuurin 

ja yhdyskuntarakentamisen mestarinäyte. Se on myös Alvar 

Aallon merkittävin ja parhaiten toteutunut kaupunkisuunnit-

telu- ja teollisuusrakentamiskohde. Sunila esiintyy modernin 

arkkitehtuurin muistomerkkinä ja aluekokonaisuutena mm. 

seuraavilla listoilla:

• DOCOMOMO (International Working Party for 

the Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 

Neighbourhoods of the Modern Movement, kansainvälinen 

modernin arkkitehtuurin suojelujärjestö)

• Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 

ympäristöt 1993 –luettelon mukaan Sunilan teollisuusyhdys-

kunta lukeutuu kansainvälisestikin funktionalismin kauden 

merkittävimpiin saavutuksiin.

6 . 1 .  M A I S E M A N  J A 
R A K E N N U S T E N  V U O R O P U H E L U

Sunilan asuinalue rakennettiin vanhan peltoaukean ympäril-

le. Kerrostalot rakennettiin länsirinteille aukean itäpuolelle. 

Tunnusomaista Sunilan asemakaavalle on se, että rakennuk-

set eivät tiukasti noudata mitään tiettyä suuntaa tai koordi-

naatistoa, vaan rakennusmassat muodostavat maaston muo-

toa seuraavia ja säestäviä, viuhkamaisia, ryhmiä. Rakennusten 

sijoittelu on väljää niin, että niiden välissä virtaava maisema 

hallitsee näkymiä. Rakennusten pihat eivät juurikaan erotu 

yleisestä puistomaisemasta.

Laakean painanteen pohjalla sijaitseva urheilukenttä on alu-

een keskipiste, jonka ympärille rakennukset ryhmittyvät. 

Idässä metsään ja lännessä Sunilantiehen rajautuva laaja puis-

topiha muodostaa turvallisen ja virikkeellisen ympäristön 

esim. lasten leikeille. 

Sunila on kaupunkisuunnittelun edelläkävijä. Ennen sotaa ei 

Suomeen rakennettu toista Sunilan kaltaista kaupunginosaa. 

Vasta 1950-luvulla tapa sijoittaa rakennukset vapaasti maas-

ton muotoja myötäillen yleistyi. Esimerkiksi monet ko. suun-

nitteluperiaatetta noudattavat helsinkiläiset lähiöt ovat ase-

makaavasuojelun kohteina.

6 . 2 .  M A T E R I A A L I E N  J A 
M U O T O J E N  H A R M O N I A A

Sunilan asuinalueen yhtenäisyys ja elävyys perustuu mm. 

hienovaraiseen variointiin suppean materiaalivalikoiman ja 

yksinkertaisten massoitteluperiaatteiden puitteissa. Julkisi-

vujen päämateriaali on ohutrapattu ja valkoiseksi kalkkimaa-

lattu tiili tai harkko. Sen vastapainona on käytetty puuta, jota 

esiintyy joissakin erikoisrakennuksissa sekä asuintalojen ik-

kunanauhojen umpiosissa ja parvekekaiteissa sekä luonnol-

lisesti ikkunoissa ja ovissa. Valkoiseksi maalattua betonipin-

taa on parvekkeissa ja katoksissa. Sokkelit ovat yleensä har-

maaksi maalattua lautamuottiin valettua betonia. Paikallisina 

korostuksina esiintyy lohkottua punaista graniittia, punatiiltä 

ja keltatiiltä. 

Tiettyjä paikkoja on tahdottu korostaa materiaalieroilla tai 

runsaammalla materiaalinkäytöllä. Valliniemen lämpökeskuk-

sen piippu on koko alueen tärkein maamerkki. Sen huippu 

on tehty puhtaaksi muuratusta keltatiilestä. Samoin alueen 

hierarkian huippukohta: Kantolan sisäänkäynti. Valliniemen 

lämpökeskuksen asuinsiipi sekä saunarakennuksen postisiipi 

on muista poiketen tehty puusta. Saunan sokkelissa ja muu-

reissa on käytetty lohkottua punagraniittia, joka jatkuu pitkä-

nä tukimuurina maastossa asuinkerrostalojen editse, samoin 

EKAn lämpökeskuksessa. Näin alueen yhteiset huoltoraken-

nukset on kuvaannollisesti juurrutettu kallioperään. Erityi-

sesti mäentöyräällä sijaitseva EKAn lämpökeskus muodos-

taa alueelle arkkitehtonisen huipentuman, jossa on käytetty 

lähes kaikkia alueella esiintyviä materiaaleja. Myös monimuo-

toisempi massoittelu erottaa sen muusta rakennuskannasta. 

Juurelan ja EKAn lämpökeskuksen piiput ovat ainoat paikat, 

missä on käytetty puhtaaksi muurattua punatiiltä ikään kuin 

kaikuna tehtaan massiivisesta punatiiliarkkitehtuurista. Näin 

slammattu tiili/harkkopinta ja puu muodostaa pääteeman, jo-

ta paikoitellen rytmittävät muut materiaalit.

Samoin kuin materiaalimaailmaa, myös muotomaailmaa lei-

maa hallittu teemojen variointi yhtenäisyyden puitteissa. 

Muotoilun perusrungon muodostaa 1930-luvun funkiksen 

”laatikkoarkkitehtuuri”, jonka jyrkkyyttä pehmentää ohut 

slammaus, jonka alta kuultaa muurarien kädenjälki. Funkik-

sen tasakattoihanne on toteutettu joko aitona tasakattona 

sisäpuolisine sadevesiviemäreineen (EKAn talot) tai loivana 

pulpettikattona reunakouruineen ja syöksytorvineen (Män-
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tylä ja Honkala). Muita kansainvälisen funktionalismin vakio-

aiheita on isojen ikkunoiden yhdistäminen vaakanauhoiksi.

Paikan ja suomalaisen luonnon herkkää huomioonottoa pi-

detään Alvar Aallon arkkitehtuurin tunnusomaisena piirtee-

nä. Sunilassa se näkyy rakennusmassojen sijoitteluna ja jäsen-

telynä. Talojen viuhkamainen sijoittelu maaston muotoja seu-

raten on Sunilan tavaramerkki, joka on ollut esikuvana lukui-

sille sodanjälkeisille asuinalueille. Itse rakennusmassojen kä-

sittely vaihtelee rakennusten iän ja funktion mukaan. Raken-

nusmassoja on porrastettu maaston mukaan sekä pysty- että 

vaakasuunnassa, mikä vähentää pituusvaikutusta ja monoto-

nisuutta (esim. Mäntylä ja Honkala). Sama vaikutus on ulos-

työntyvillä asuntojen välisillä seinillä, jotka jakavat rakennuk-

sen lyhyempiin osiin (kaikki 1930-luvun asuinrakennukset)

Julkisivuja jalostavat sirot, betoniset parvekelaatat ja katok-

set.

Näiden piirteiden yhteisvaikutuksena on visuaalinen valoi-

suus ja keveys. Kuten rakennusten tasolla poikkiseinät ja 

porrastukset muodostavat vaakasuuntaisen pääsommittelun 

vastateeman, toimivat aluetasolla muutamat vertikaaliset ak-

sentit, mm. Valliniemen lämpökeskuksen piippu ja EKAn läm-

pökeskuksen veistoksellinen massa savupiippuineen, jotka 

ikään kuin naulaavat alueen paikoilleen.

6 . 3 .  A J A L L I S E T  K E R R O S T U M A T

Sunilan asuinalue rakentui verraten lyhyen ajanjakson aika-

na, pääosin vuosina 1937-39. Sodan jälkeen valmistuivat ker-

rostalot Kuusela (1947) sekä Juurela ja Runkola (1954), joita 

ilman aluekokonaisuus olisi jäänyt torsoksi ja asemakaavan 

pääteema, maastoa mukaileva viuhkamuodostelma, ollut vai-

keasti havaittavissa. Tässäkin lyhyessä ajassa voidaan kuiten-

kin selvästi erottaa kolme eri aikakautta, joista kukin edustaa 

oman aikansa yhteiskuntaa, elintason kehitystä, suunnittelu-

konventioita ja rakentamistapaa. Lisäksi voidaan sotaa edel-

tävän, arkkitehtonisesti yhtenäisen jakson sisällä, seurata Al-

var Aallon pyrkimyksiä optimoida työväen asunto- ja asumis-

ympäristöratkaisuja niukkojen voimavarojen puitteissa.

Vuosina 1937-39 rakennetuissa taloissa kansainvälisen funk-

tionalismin piirteet ovat selvästi näkyvissä. Yhtä selvästi niis-

sä näkyy kuitenkin myös Aallon arkkitehtuurin kehitys koh-

ti vapaampaa ja orgaanisempaa arkkitehtuuria. Klassises-

sa funktionalismissa rakennus on valiomuotoinen kappale 

tai valiomuodoista koostuva, epäsymmetrinen, dynaaminen 

sommitelma. Seinät ovat hohtavan valkoiset ja mahdollisim-

man sileät, rakennuksesta tulee abstrakti volyymi. Samalla 

kun, funktionalismin ihanteiden mukaisesti, maisema, ilma ja 

auringonvalo virtaavat rakennusten lomitse ja lävitse, itse ra-

kennuskappale erottuu jyrkästi, ideaalisena, kiteisenä, puhtaa-

na artefaktina ympäristöstään. Aalto otti jo varhain etäisyyttä 

tähän doktriiniin ja pyrki läheisempään vuoropuheluun ra-

kennusten ja luonnon välillä. Hän etsi suomalaisen, pienipiir-

teisen ja vaihtelevan luonnon ja funktionalismin parhaiden 

sosiaalisten ja rationaalisten periaatteiden välistä synteesiä. 

Sunila on tärkeä merkkipaalu tällä Aallon elämänmittaisella 

tutkimusmatkalla.

Sodan jälkeen arkkitehtuurin valtasuunta muuttui, osittain 

välttämättömyyden pakosta, osittain henkisistä syistä. Pu-

la tietystä rakennusmateriaaleista pakotti palaamaan perin-

teisempiin rakennusmenetelmiin. Mm. tasakatto oli kielletty 

ja ikkunoiden kokoa rajoitettiin. Syntyi sodan jälkeinen niin 

sanottu pehmeä funktionalismi, jossa funkiksen varsinainen 

ydin, yksinkertaisuus ja tarkoituksenmukaisuus, kuitenkin säi-

lyi muuttumattomana. Siihen tuli uutena piirteenä mukaan 

kansallisuus, kodikkuus ja tietty pehmeä aistillisuus, joka nä-

kyy erityisesti ihmistä lähellä olevissa yksityiskohdissa kuten 

sisäänkäynneissä, ovenkahvoissa ja kaiteissa. Sunilassa erin-

omainen esimerkki tästä on 1947 valmistunut Kuusela. Sen 

jykevät pyöröparruista tehdyt parvekekaiteet, puunrunkojen 

lailla kallistelevat sisäänkäyntikatosten kannatinriu’ut ja si-

säänkäyntitasojen rosoinen graniittipäällyste vievät ajatukset 

jopa 1900-luvun alun kansallisromantiikkaan.

Sunilan viimeiset asuinrakennukset, 1954 valmistuneet Juure-

la ja Runkola, jatkavat tuttuja teemoja, tuoden samalla uusia 

piirteitä, esim. länsisivujen parvekenauhat joissa on nähtävis-

sä orastavaa elementtituotantoa. Betoniset kaide-elementit 

on valettu maassa ja nostettu lattialaatoissa olevien ulokkei-

den varaan. Juurelassa ja Runkolassa lähes kaikilla asunnoil-

la on oma, ajan mittapuulla mitattuna hyvin tilava parveke. 

Sama huolellinen detaljityö kuin muissa rakennuksissa nä-

kyy esim. sisäänkäyntien graniittilaatoituksissa ja –muureissa, 

ulko-ovissa ja porraskaiteissa. Ullakkokerroksen (nyttemmin 

valitettavasti pellitetty) kalteva ikkunanauha korostaa edel-

leen rakennusten horisontalisuutta, jonka Juurelassa sijaitse-

van lämpökeskuksen savupiippu pysäyttää.


