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7 .  KO R J A U S O H J E E T

Korjausohjeet on ryhmitelty rakennusosittain edeten ulko-

puolisista rakenteista runko-, julkisivu- ja vesikattorakentei-

den kautta sisäosiin. Kunkin rakennusosan kohdalla käydään 

läpi Sunilassa esiintyvät yleisimmät ratkaisut, tehdyt muu-

tokset ja korjaukset sekä yleisimmät vauriot, minkä jälkeen 

siirrytään itse korjausohjeisiin. Myös ylläpitoa on pyritty oh-

jeistamaan, koska se on tärkein edellytys rakennusosan säi-

lymiselle.

7 . 1 .  Y L E I S T Ä

Sunilan asuinalueen rakentamistapa on melko yhtenäinen. 

Kunto ja korjaushistoria sen sijaan vaihtelevat huomattavas-

ti talosta toiseen. Monet rakennusosat ovat toisissa taloissa 

vielä alkuperäisiä, toisissa niitä on korjattu tai uusittu hiljat-

tain. Äskettäinkin uusittu tai korjattu rakennusosa tulee jos-

kus korjausikään ja korjausrakentamisen menetelmät kehit-

tyvät jatkuvasti. Korjausohje ei siksi koskaan voi olla valmis 

suunnitelma vaan ainoastaan suunnannäyttäjä. Jokainen huol-

to- ja korjaustoimenpide tulee suunnitella ja toteuttaa kysei-

sen rakennuksen ja rakennusosan senhetkistä tilannetta ja 

yksilöllisiä ominaisuuksia huomioiden, parasta saatavissa ole-

vaa asiantuntemusta käyttäen.

Rakennussuojelu käsitetään usein pelkän ulkonäön suojeluk-

si: kunhan näyttää samalta, ainakin matkan päästä, se riittää. 

Tämä on väärinkäsitys, joka johtuu osittain siitä, että kulttuu-

rimme ylikorostaa voimakkaiden ja nopeasti vaihtuvien nä-

köaistimusten merkitystä hitaasti tajuntaan imeytyvien, hie-

novaraisten aistihavaintojen kustannuksella. Tunto- haju- ja 

kuuloaisti ovat yhtä tärkeitä rakennetun ympäristön havain-

nointielimiä kuin näkö. Halpa ja näyttävän näköinen lami-

naattilattia kopisee onttouttaan verrattuna alkuperäiseen 

lattiamateriaaliin, betonilaatan päälle liimattuun linoleumiin. 

Uusi, sileä, tehdasmaalattu pahvikenno-ovi on vieras vanho-

jen käsinmaalattujen, raskaiden puuovien joukossa. Helposti 

käy niin, että jokin rakennusosa tulee uusittua koska se tun-

tuu sillä hetkellä järkevältä ja taloudelliselta: ”kun kerran kal-

liilla remontoidaan niin pitäähän sen näkyäkin”. Vasta jälkeen-

päin huomaa miten tärkeä rooli niillä vanhoilla keittiökalus-

teilla tai ikkunoilla olikaan talon olemuksessa ja tunnelmassa.

Rakennussuojelussa on siis kyse muustakin kuin talojen ul-

koasun säilyttämisestä. Rakennus koostuu aineesta ja työs-

tä. Rakennuksen arvo piilee paitsi ulkoasussa myös vanhois-

sa rakennusaineissa ja työtavoissa. Siksi ei ole syytä uusia 

mitään vain uusimisen vuoksi. Tämä on myös taloudellisesti 

järkevää. Vanhat rakenteet ja työtavat harvinaistuvat luonnol-

lisenkin poistuman kautta jolloin niiden arvo jatkuvasti nou-

see. Vanhoissa rakenteissa ja työtavoissa on usein sellaista 

laatua, jota ei nykytuotannosta löydy hakemallakaan.

On toki alueita, joilla kohonnut vaatimustaso kestävyyden, 

energiansäästön tai asumismukavuuden suhteen ajaa vanhan 

säilyttämisen ohi. Näitä ovat esim. märkätilojen taso ja teko-

tapa, tasakattojen rakenneratkaisut tai ikkunoiden ja ulko-

ovien lämmöneristävyyden parantaminen korjauksen yhte-

ydessä. Näissä tapauksissa parannukset on tehtävä niin, että 

vanhoihin rakenteisiin ja ratkaisuihin kajotaan mahdollisim-

man vähän. Se vaatii huolellista suunnittelua, joka onkin ra-

kennussuojelun a ja o.

Korjaamisen perusperiaatteet ovat:

- Vältä korjaustarve jatkuvalla huollolla. Se tulee halvem-

maksi ja säästää alkuperäistä materiaalia ja työn jälkeä.

- Jos rakennusosa on päässyt huonoon kuntoon, tutki vau-

rio perusteellisesti ennen toimenpiteiden suunnittelua. Pyri 

aina ensisijaisesti korjaamaan vanha osa.

- Jos rakennusosa osoittautuu korjauskelvottomaksi, do-

kumentoi se ensin tarkasti ja teetä uusi osa vanhan mal-

lin mukaan. Jos osaan kohdistuu perusteltuja, alkuperäisestä 

poikkeavia vaatimuksia (esim. 2000-luvun kohtuullisia läm-

möneristys- tai asumismukavuusvaatimuksia), tutki miten ne 

ovat toteutettavissa muuttamatta ko. osan perusrakennetta 

ja ulkonäköä.

- Käytä aina päteviä asiantuntijoita rakennusosien kunto-

selvityksissä, korjaussuunnitelmien laatimisessa ja korjaus-

työn toteutuksessa.

- Kunnioita alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja, käytä ai-

na samoja kun se on mahdollista, niiden yhteensopivuus on 

käytännössä testattu ja luotettava.
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Juurelan ja Runkolan parvekkeiden esillepiikattuja raudoituksia hiekkapu-
halletaan. Kuva: RW.

Arkkitehti ja kunnostaja tarkastelevat Mäntylän ja Honkalan sisäoven 
puhdistettua pintaa. Kuva: RW.
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7 . 2 .  S U N I L A N  M A T E R I A A L I T

Ohjeisto etenee rakennusosittain. Eri rakennusten erilaiset 

ratkaisut ja korjaustilanteet on pyritty huomioimaan mah-

dollisuuksien puitteissa. Korjaustavan määräävät rakennus-

osan tehtävä, käytetty rakenneratkaisu, materiaalit ja työ-

tavat. Alla yhteenveto Sunilan alkuperäisistä materiaaleista 

rakennusosittain:

Ulkopor taat ,  u lkolaatoitukset

- Lohkottu punainen graniitti: Kuuselan sisäänkäyntien 

edustat ja niitä yhdistävät polut.

- Ristipäähakattu punainen graniitti: Porraskivet

- Liuskekivi: Kantolan, Rantalan ja Mäkelän pihapolut

- Betoni: Mäkelän ulkoportaat, kellariportaat

Perusmuurit , sokkel i t , tuk imuurit , a idat

- Lohkottu punainen graniitti: Kantolan aita, osa Vallinie-

men saunan ja EKAn lämpökeskuksen sokkelista, saunan 

polttopuupihojen aidat, väestönsuojaan johtavan luiskan si-

vumuurit, maastomuurit

- Puhtaaksi muurattu kellertävä klinkkeri: Kantolan ja Ran-

talan pihamuurien portinpielet.

- Lautamuottiin valettu betoni: sokkelit yleensä

Ulkoseinät , p i iput  ja  tornit

- Ohutrapattu ja valkoiseksi kalkkimaalattu kevytbe-

toniharkko: Mäntylä, Honkala

- Sileäksi rapattu ja valkoiseksi kalkkimaalattu punatiili: 

Rantala

- Ohutrapattu ja valkoiseksi kalkkimaalattu punatiili: kaikki 

muut asuinalueen rakennukset

- Puhtaaksi muurattu kellertävä klinkkeri:  Valliniemen läm-

pökeskuksen piipun yläosa

- Puhtaaksi muurattu punatiili: EKAn lämpökeskuksen sa-

vupiippu, Juurelan pannuhuoneen savupiipun yläosa.

- Pystylauta puolipyöreällä peiterimalla: EKAn lämpökes-

kuksen 2. kerroksen mankelisaliuloke, ikkunanauhojen umpi-

osat

- Vaakalimilauta: Puistolan omakotitalot, ulkovarastot

- Hirsiseinä: Kannonkolo (entinen sauna, nykyinen työn-

johtajakerho) ja rantasauna

Katokset

- Lautamuottiin valettu betoni ja saumattu teräspelti: ka-

tokset yleensä

- Pyöröpuu: Kuuselan sisäänkäyntikatosten kannatinriu’ut 

ja palkit

- Lauta ja bitumihuopa: Kuuselan sisäänkäyntikatokset.

- Bitumihuopa: katosten katemateriaali

Par vekkeet

- Lautamuottiin valettu betoni: parvekelaatat

- Pyöröparru: Kuuselan parvekkeiden kaiteet

- Pyörörima: Kuuselan parvekkeiden pystypuut

- Limilauta: Parvekekaiteet yleensä

- Maalattu teräsputki: Parvekekaiteiden runkorakenteet

Ulko-ovet ja  ikkunat

- Tammi: Kantolan erkkeri-ikkuna

- Mänty: ikkunat ja ulko-ovet yleensä

- Pontattu pystyrima mäntypuusta: ulko-ovet yleensä

Katot

- Bitumihuopa: tasa- ja pulpettikatot, Puistolan omakotita-

lojen ja ulkovarastojen harjakatot

- Sinkitty teräspelti: räystäät, piiput ym.

- Punainen kattotiili: harjakatot (Kuusela, Juurela ja Runko-

la)
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EKAn lämpökeskuksen graniittisokkelia. Kuva: RW. EKAn lämpökeskuksen piipun puhtaaksi muurattua punatiilipintaa. Ku-
va: RW.

Ikkunanauhojen umpiosien pystyrimavuorausta Kontiossa. Alkuperäi-
nen vaalea kuultoväritys on vaihtunut tummanruskeaksi maaliksi.. Kuva: 
RW 2010.

Kantolan profiloidusta puurimasta tehtyä parvekekaidetta.  Kuva: RW 
2010.

Mäntylän votsiin muurattua (limittämätöntä), slammattua ja valkoiseksi 
kalkittua kevytbetoniharkkoseinää. Kuva: RW.

Slammattua ja valkoiseksi kalkittua punatiilimuuria EKA:n taloissa. Ku-
va: RW.

Honkalan juoksulimitettyä, slammattua ja valkoiseksi kalkittua kevytbe-
toniharkkoseinää. Kuva: RW.

Kantolan sisäänkäynnin klinkkeriverhousta. Laatassa on Alvar Aallon ni-
mikirjoitus ja teksti ”Johtajan asunto Kantola 1936-37”. Kuva: RW.
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7 . 3 .  U L KO R A K E N T E E T

7 . 3 . 1 .  M a a n t a s o r a k e n t e e t

Maanpinnan rakenteita käsitellään laajemmin ympäristö-

suunnitelmassa. Tässä käsitellään vain välittömästi rakennuk-

siin liittyviä, varsinaisen rakennusrungon ulkopuolella olevia, 

maahan tukeutuvia rakenteita kuten ulkotasoja, -portaita ja 

tukimuureja.

Luonnonkivestä eri tavoin työstettyjä tasoja, portaita, sokke-

leita ja muureja on Sunilassa melko runsaasti. Kivi on paikal-

lista, punertavaa graniittia, todennäköisesti ainakin osittain 

tehtaan ja asuinalueen louhinnasta saatua. Betonia on käytet-

ty lähinnä kellariportaiden ja huoltorakennusten tasanteissa.

Laatat , tasanteet ja  terass i t

Kantolan ja terassitalojen alarinteen asuntojen sisäänkäyn-

tien edustat on päällystetty epäsäännöllisen muotoisilla pu-

nertavilla, ristipäähakatuilla graniittilaatoilla. Kuuselassa si-

säänkäyntikatosten alueet on kivetty ja yhdistetty kivetyillä 

portaalta toiselle johtavilla poluilla. Kuuselan kiveykset on 

tehty karkeammilla, lohkopintaisilla kivillä.

Mm. Aallon majan ja EKAn lämpökeskuksen (korttelikoti Al-

variskan) ylärinteen sisäänkäyntitasot ovat puurimalla ruu-

tuun jaettuja betonilaattoja. Aallon majan tasanne on rajat-

tu betonikaiteella, joka on ankkuroitu sokkeliin terästolpilla. 

EKAn tasannetta rajaa teräsputkikaide.

Rantalan asuntopihoille on rakennettu poltetuista savitiilistä 

maanpinnan tasossa olevia terassipintoja. Osa näistä pinnois-

ta tukeutuu rakennuksen runkoon, osa taas on maahan. 

Ulkopor taat  ja  tuk imuurit

Sisäänkäyntien edustat on kaikissa taloissa varustettu gra-

niittisin porraskivin, jotka on asennettu betonilaatan pääl-

le. Askelmia on yleensä 1-3. Mäntylän ja Honkalan joissakin 

portaissa betonilaatta toimii samalla alimpana askelmana. Te-

rassitalojen alarinteen asuntojen edessä ja Juurelan asunnok-

si muutetun entisen lääkärin vastaanoton kohdalla on kor-

keammat ulkoportaat. Kivet ovat ristipäähakattuja

Karhun, Päivölän, Runkolan ja Juurelan ulkopuoliset kellari-

portaat sekä Mäkelän länsisivun asuntokohtaiset ulkoportaat 

tukimuureineen on tehty betonista. Aallon majan halkopihat 

on rajattu luonnonkivimuurein jotka on sisäpuolelta päällys-

tetty betonilla. Juurelassa ja Runkolassa autotallien edustan 

ja A-portaan välinen tasoero on hoidettu sokkelista ulkone-

valla betonisella tukimuurilla, joka nousee kaiteeksi.

Terassitalojen Karhu ja Päivölä alapihojen tukimuurit on 

muurattu lohkotuista, epäsäännöllisen muotoisista graniitti-

kivistä. Aallon majan halkopihan muurit on tehty graniittiloh-

kareista, joita sisäpuolelta tukee betonivalu. 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Juurelan ja Runkolan kellariportaat on uusittu. Ajankohta ei 

ole tiedossa. Mm. betonivalun kulmiin tehdyt viisteet kielivät 

siitä, että rakenne on uusi.

Kuuselan kiveyksiä ja niiden saumoja on korjailtu betonilla, 

paikoin tarpeettoman laajasti niin, että betoni osittain peit-

tää kivet. A-portaan kohdalla sisäänkäynnin edustan kiveys 

on korvattu betonilaatalla ja askelmalla. Sisäänkäyntikatosten 

tolppien juuria on samalla pyritty varmistamaan betonilla.

Vaur iot

Betonitasojen ja alla olevien graniittimuurien välinen liitos-

kohta on haljennut sekä Aallon majassa että EKAN lämpö-

keskuksessa. Aallon majan betonikaide on pahoin rapautunut 

ja putket ruostuneet. Rantalan tiilipäällysteisten ulkoterassi-

en maanvaraiset osat ovat yleensä laskeutuneet ja terassipin-

nat ovat haljenneet kahteen osaan. 

Graniittiportaiden betonialustan halkeilua ja rapautumista 

esiintyy yleisesti. Erityisesti Mäntylän ja Honkalan ala-askel-

mana toimivat betonilaatat ovat pahoin rapautuneet. Askel-

mat ovat kuitenkin pääosin säilyneet ryhdissään ja tasossaan 

pientä kallistelua lukuun ottamatta. Kuuselan sisäänkäyntien 

kiveykset ovat paikoin painuneet routimisen vaikutuksesta, 

erityisesti A-portaan edessä. Terassitalojen tukimuurien sau-

maukset ovat paikoin kuluneet pois. 
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Korjausohje:

Betonilaatat ja -alustat
Rapautunut ja irtonainen betoni piikataan kiinte-
ään betoniainekseen saakka. Halkeamia laajenne-
taan tarvittaessa piikkaamalla. Paljastuneet raudoi-
tukset puhdistetaan ruosteesta ja suojakäsitellään. 
Kolot täytetään uudella betonilla ja pinta hierretään 
mahdollisimman tasaiseksi. Betonilaatan halkeamia 
ja saumoja voidaan täyttää myös bitumilla.  Rapau-
tuneet betonilaatan reunat korjataan betonista vala-
malla, jota varten laatan reunaan asennetaan tarvit-
tavat tartunnat ja raudoitukset.  
Kiviportaiden alla olevien perustusten kunto tarkiste-
taan ja täytetään uudella betonilla, samoin graniitti-
laattojen saumaukset. Kallistuneet tai huonosti kiin-
ni olevat kivi laatat irrotetaan, alla oleva irtonainen 
laasti poistetaan ja korvataan uudella. Rapautuneet 
betonilaatan reunat valetaan uudelleen, jota varten 
laattaan asennetaan tarvittavat tartunnat ja raudoi-
tukset.

Ryhdissään olevien tukimuurien halkeamia voidaan 
korjata betonilla em. ohjeita noudattaen. Jos muu-
ri on kallistunut haitallisesti, joudutaan perustukset 
kaivamaan auki, jonka jälkeen vasta voidaan määri-
tellä tarpeelliset toimenpiteet: uuden muurin valu vai 
oikominen ja halkeamien täyttö.

Betonilaatat sisätilan päällä
Jos vesi pääsee vuotamaan betonilaatan alla ole-
vaan tilaan, on edessä rakenteen uusiminen kanta-
vaan runkoon saakka. Tällöin sovelletaan kohtaa 
7.3.1.2 Parvekelaatat lämpimän tilan päällä. Pinta-
laatta valetaan samanlaiseksi ja samalla jaolla kuin 
alkuperäinen käyttäen 22x22 mm painekyllästettyä 
puurimaa. Aallon majan betonikaide uusitaan van-
han mallin mukaan. Terästolppien sokkeliupotukset 
piikataan auki jolloin samalla jouduttaneen laatan 
uusimiseen.

Kiveykset
Kuuselan kiveysten korjauksessa ei pyritä routimis-
vaurioiden täydelliseen korjaukseen ja vaakasuoruu-
teen. Ylipursuneet betonipaikkaukset piikataan pois 
ja kiveyksen saumat puhdistetaan. Irtonaiset kivet 

nostetaan ylös, alusta tarkistetaan ja täytetään tar-
vittaessa soralla, maakostealla betonilla tai muul-
la tarkoitukseen sopivalla aineksella. Murentuneet 
saumaukset paikataan tarvittavassa määrin betonil-
la. A-portaan betonilaatan korvaaminen ympäristöä 
vastaavilla graniittikivillä (löytyykö laatan alta?) on 
harkinnan arvoinen toimenpide. Tällöin saattaa ol-
la tarpeellista valaa uusi betonijalusta kiveyksen alle 
sisäänkäynnin kohdalle. Toimenpiteeseen kannattaa 
ryhtyä vasta kun pihan pintamuotoilu ja sadevesien 
poisjohtaminen on hoidettu ympäristösuunnitelman 
mukaisesti. 

Tiiliterassit

Tiilipintaiset terassit voidaan kunnostaa purkamal-
la terassilaatan maanvarainen osa. Maanvaraisen 
osan alueelta tiilet poistetaan leikkaamalla ja irrot-
tamalla alustan betonilaatasta. Vanhat notkahtaneet 
betonilaatat puretaan ja alusta tiivistetään ja tasoi-
tetaan uudelleen. Betonilaatta valetaan uudelleen, 
laatta raudoitetaan ja laatan pintaan muurataan te-
rassin ulompi osa vanhoista puretuista tiilistä.

Ylläpito:

Betonin halkeamiin tunkeutuu vesi, joka jäätyessään 
laajentaa halkeamia, joten niitä kannattaa säännöl-
lisesti tarkkailla ja paikata. Luonnonkivien sauma-
uksia korjataan tarvittaessa laastilla. Vanhan laas-
tin koostumus selvitetään alan asiantuntijalta. Uu-
delleensaumauksessa huolehditaan siitä, ettei laasti 
leviä kivipinnoille vaan sauma pysyy alkuperäisen 
levyisenä.
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Tiiliterassi ja liuskekiveystä Kantolan merenpuoleisella edustalla. Kuvat: RW.

Kuuselan sisäänkäyntien edustakiveystä. Työpiirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 1946.  AAM sign. 81-691
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Juurelan entisen lääkärin asunnon porras. Kuva: RW.

Runkolan A-portaan sisäänkäynti. Kuva: RW.

Kuuselan sisäänkäyntien edustakiveystä. Kuva: RW. 

Mäntylän ja Honkalan porraskivi. Kuva: RW.

Karhun ja Päivölän alarinteen yksiöiden sisäänkäynnit ja graniittiterassit. Kuva: RW.
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Mäkelän ulkovarastoja. Kuva: RW.

7 . 3 . 2 .  U l k o r a k e n n u k s e t

Erillisiä ulkorakennuksia ovat Kantolan autotalli sekä Ranta-

lan, Mäkelän ja Valliniemen lämpökeskuksen varastoraken-

nukset. Ne ovat yksinkertaisia, puurakenteisia, noin 30-60 

m2 vajoja. Loiva harjakatto on päällystetty bitumihuovalla. 

Seinät on verhottu vaakalimilaudalla. Sokkelit ovat maalaa-

matonta betonia. Näiden rakennusten korjaus- ja ylläpito-

ohjeet on annettu alla kunkin rakennusosan kohdalla.

Autokatokset on käsitelty ympäristösuunnitelmassa.

7 . 3 . 3 .  U l k o v a r u s t e e t

Pihavarusteita ym. rakennuksista erillään olevia rakenteita 

käsitellään ympäristösuunnitelmassa.

Kellariportaat on varustettu teräsputkikaitein. Mäkelän län-

sisivun ulkoportaissa on puukaide, jossa on samantyyppinen 

limilautarakenne kuin esim. Mäntylän ja Honkalan parveke-

kaiteissa. Näitä kaiteita on käsitelty kohdassa 7.5.5.

Sisäänkäyntien porraskiveykset on varustettu ns. raaperau-

doilla. Terassitaloissa ne ovat porraslaattaan tapitettuja lat-

tateräksiä. Muissa taloissa on teräsritilät. Monet niistä ovat 

pahoin ruostuneet, säleet ovat taipuneet ja irronneet toisis-

taan ym.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Karhun ja Päivölän alakerran asuntojen ulkoportaat ovat eri-

tyisesti talvisin vaarallisen liukkaat. Siksi niitä onkin osittain 

varustettu kaitein ilman yhtenäistä suunnitelmaa.

Korjausohje:

Karhun ja Päivölän alapihan ulkoportaat on syytä 
varustaa kaitein yhtenäisen suunnitelman mukaan. 
Suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman huo-
maamattomaan muotoiluun. Sopivaa osviittaa löytyy 
parvekekaiteiden teräsrakenteista, joiden dimensioi-
ta on kuitenkin syytä pienentää visuaalisen vaikutuk-
sen minimoimiseksi. Tämän saavuttamiseksi kaide 
tehdään umpiterästangosta, joka kiinnitetään kivi-
muureihin ja asuntojen väliseen poikkiseinään.

Jalkaritilät on tehty lattateräksistä, jotka on kiinni-
tetty toisiinsa pyörötankojen ja -holkkien avulla. Ri-
tilät voidaan korjata suoristamalla ja uusimalla pa-
hoin ruostuneet osat.
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Vasemmalla: jalkaritilä: Kuuselasta. Kuva: RW.
Oikealla: jalkarauta Karhusta. Kuva: RW
Alla: Karhun ja Päivölän kellariportaiden kivimuurit ja kaiteet. Kuva: RW.
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Karhun ja Päivölän alapihojen ulkoportaiden kaidesuunnitelma, sivukuva, RW.

Karhun ja Päivölän alapihojen ulkoportaiden kaidesuunnitelma, pohjapiirros, RW.
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Karhun ja Päivölän alapihojen ulkoportaiden kaidesuunnitelma., fotomontaasi, RW.


