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7 . 4 .  R U N KO R A K E N T E E T

7 . 4 . 1 .  P e r u s t u k s e t ,  k e l l a r i t ,  s o k k e l i t

Kellarien ulkoseinät ja sokkelit ovat yleensä vaakalautamuot-

tiin valettua betonia. Alueen kahdessa tärkeimmässä palve-

lurakennuksessa, Aallon majassa ja EKAn lämpökeskuksessa, 

on tästä poiketen käytetty lohkopintaista graniittia sokkelin 

verhouksena.

EKAn työselityksessä todetaan mm. seuraavaa: ”Rakennuk-

sen välitön ympäristö on salaojitettava… Perustukset vie-

dään kantavaan pohjaan käyttäen tarvittaessa levitettyjä be-

tonianturoita tai paalutusta. Missä kovapohja ei olisi suotui-

sassa ulottuvaisuudessa sallitaan muita rakennuttajan hyväk-

symiä poikkeuksellisia toimenpiteitä… Rakennusten jalustat 

tehdään yleensä betonista suhteessa 1:3:3… Jalusta tehdään 

käyttäen vaakasuoraa laudoitusta. Jalustan betonipinta siisti-

tään ja sivellään sementtivellillä.”

Työselitysten mukaan kosteuseristeenä sokkeleissa, kellarien 

ulkoseinissä ja alapohjissa on 2-kertainen bitumisively, asuin-

huoneistojen maanvaraisissa lattioissa ja sokkelipalkkien alla 

lisäksi 3 mm bitumilevy.

Tehdyt muutokset ja  kor jaukset

Veden imeytymistä seinään on Juurelassa ja Runkolassa yri-

tetty vähentää asentamalla matala sokkelilevykaista maanpin-

nan tasosta alaspäin.

Vaur iot

Suurin ongelma kellareissa on kosteuden pääsy sisätiloihin. 

Ongelma esiintyy erityisesti niissä kohdin, missä kellarin ul-

koseinä rajoittuu kallioon, mutta myös muualla. Mahdollisesti 

toteutettu salaojitus ei enää toimi toivotulla tavalla.

Sekä Aallon majan että EKAn lämpökeskuksen graniittisok-

keleissa on halkeama ylimmän kivivarvin alapuolella, koko 

sillä matkalla, missä yläpuolella on betonista valettu ulkotaso. 

Sokkeleissa esiintyy vähäisessä määrin paikallisia kolhuja ja 

syöpymiä, maalin irtoamista ja valumia. Muuten sekä betoni- 

että graniittipintaiset sokkelit ovat hyväkuntoisia.

Korjausohje:

Salaojituksen uusiminen on mittava urakka, joten kellari-

en kosteusongelmat kannattaa ensisijaisesti pyrkiä korjaa-

maan sadevesien poisjohtamisella eli maanpinnan muok-

kauksella talosta poispäin viettäväksi, avo-ojilla ja sadeve-

siviemäröinnillä. Näistä on tarkemmat ohjeet ympäristö-

suunnitelmassa.

Graniittisokkelien vaakahalkeamien syy on selvitettävä ja 

tutkittava erityisesti yläpuolella olevan rakenteen kunto, 

minkä jälkeen vasta voidaan suunnitella toimenpiteet. Vä-

liaikaisena korjauksena halkeamat voidaan täyttää saman-

laisella laastilla jolla muuri on saumattu.

Ylläpito:

Luonnonkivien saumauksia korjataan tarvittaessa laastil-

la. Vanhan laastin koostumus selvitetään alan asiantun-

tijalta. Uudelleensaumauksessa huolehditaan siitä, ettei 

laasti leviä kivipinnoille vaan sauma pysyy alkuperäisen 

levyisenä. Betonisokkelin pintakäsittelyyn sopii sementti-

maali.
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Runkolan kellarikerroksen ulkoseinää. Puutteellisen pintavesiviemäröin-
nin takia vesi seisoo sokkelien vierustoilla. Kuva RW.

Monin paikoin kallio viettää taloon päin: Honkala. Kuva RW EKA:n lämpökeskuksen graniittisokkelia. Kuva: Foto Roos 1939. Sunila 
Oy:n arkisto

Aallon majan graniittisokkelia. Kuva RW
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7 . 4 . 2 .  K a n t a v a t  v a a k a r a k e n t e e t

Asuntojen ala-, väli- ja yläpohjat ovat yleensä massiivisia te-

räsbetonilaattoja. Kantolassa, Rantalassa ja Mäkelässä on 

käytetty myös näkyvää palkistorakennetta. Laattojen pääl-

lä on yleensä muutaman sentin paksuinen kevytbetonivalu 

lämpö- tai äänieristeenä. Poikkeuksen muodostaa pian sodan 

jälkeen rakennettu Kuusela, jonka välipohjissa on käytetty 

perinteisempää rakennetta: alalaattaholvia ja puupermantoa. 

Tässä ratkaisussa kantavan rakenteen muodostaa betonipal-

kisto, jonka alapuolella on ohut betonilaatta. Palkiston pääl-

lä on puukoolaus ja lautalattia. Välipohjaontelot on täytetty 

rakennusjätteillä, hiekalla, turpeella, sammaleella yms. Yläpoh-

ja on samanrakenteinen paitsi, että lautalattia on korvattu 

betonilaatalla. 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset 

As Oy Valliniemenmäessä ja Sunivallissa on LVIS-korjausten 

yhteydessä välipohjia avattu vesi- ja viemäriasennuksia var-

ten ja valettu uudet pintalaatat. Samassa yhteydessä on joita-

kin puulattioita oiottu.

Vaur iot

Yleisin välipohjavaurio on vesivahinko, joita ennen LVIS-kor-

jauksia esiintyi yleisesti putkivuodoista ja pesutilojen puut-

teellisista vesieristeistä johtuen. EKAssa ei vielä ole suoritet-

tu ko. korjausta johtuen alkuperäisen viemäriputkiston häm-

mästyttävän hyvästä kunnosta. 

Korjausohje:

Vesivahingon sattuessa tärkeintä on ko. kohdan lattiapääl-

lysteen poisto ja kunnollinen kuivatus, joka saattaa kestää 

useita viikkoja. Kuivumista seurataan kosteusmittarilla. 

Kun rakenne on todettu riittävän kuivaksi, korjataan pin-

tarakenteet entiselleen.

Ylläpito:

Huolellinen vedenkäyttö on vesivahinkojen välttämisen 

ensimmäinen edellytys. Puutteellisesti vesieristetyissä pe-

sutiloissa on hyvä käyttää suihkukaappeja. Lattiakaivot-

tomaan tilaan sijoitettujen pesukoneiden yms. liitäntöjen 

kuntoa tarkkaillaan. Tällaiset asennukset tulee varustaa 

turva-altaalla. LVIS-korjausten yhteydessä on seinäraken-

teisiin upotetut putkilinjat varustettu vuodon paljastavilla 

rei’illä kylpyhuoneiden seinän alaosassa.

Välipohjaan roilotaan viemärireittejä Mäntylässä ja Honkalassa 2002. Ku-
va: RW
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7 . 4 . 3 .  P o r t a a t

Porrassyöksyt ja lepotasot on Sunilassa valettu betonista. 

Kantolassa, Rantalassa ja Mäkelässä portaat on päällystetty 

puulla, muualla betonisin valmisaskelmin. Mäntylässä ja Hon-

kalassa pinnat on hierretty, muualla hiottu mosaiikkipintai-

siksi (niin syvälle, että kiviaines on leikkautunut muodostaen 

elävän kuvion, jonka väri riippuu käytetystä kiviaineksesta).

Porraskaiteet ovat Sunilan asuinrakennusten tärkeimpiä ja 

kauneimpia yksityiskohtia. Kullakin taloryhmällä on omanlai-

sensa kaiteet, kaikille yhteistä on kuitenkin huolellinen muo-

toilu ja taidokas käsityö. Kantolassa, Rantalassa, Mäntylässä 

ja Honkalassa kaide on umpinainen betonikaide. Kantolassa 

käsijohteen muodostaa lakattu lauta, joka käännekohdissa 

on taidokkaasti taivutettu kolmiulotteiselle kaarelle. Mänty-

lässä ja Honkalassa taivutus on kaksiulotteinen mutta yhtä 

elegantti. Rantalassa kaide nousee portaittain ja kaiteen ylä-

puolinen aukko on varustettu pyöröpuurimoituksella. Män-

tylässä ja Honkalassa on lisäksi mustaksi maalattu erillinen 

käsijohde. 

Muualla kaiteet ovat teräsrakenteisia avokaiteita, joissa on 

sulavasti muotoiltu puinen käsijohde, Kuuselassa myös koi-

vuiset välipuut. Harjulan, Kivelän ja Kontion alkuperäispiirus-

tuksissa porraskaiteissa on teräsverkko kehikossa. Toteutet-

tu kaide on kuitenkin avoin pinnakaide. Avokaiteiden käsijoh-

teet on tehty koivusta ja maalattu mustaksi tai lakattu. 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset 

Irronneita käsijohteita on paikoin korjattu. Juurelan ja Run-

kolan kaiteissa pinnaväli on kovin harva ja yhdessä portaassa 

on turvallisuussyistä tehty lisäjako. Se on viisaasti tehty hel-

posti purettavana tilapäisratkaisuna.

Vaur iot

Tavallisimmat vauriot ovat kiviseinästä irronneet käsijohteen 

kiinnikkeet ja puuttuvat puupalat. Juurelassa ja Runkolassa 

ovat porrasaskelmiin upotetut liukkautta vähentävät kumilis-

tat haurastuneet ja venyneet. Porrassyöksyjen ja lepotasojen 

laatoissa on joitakin halkeamia. 

Korjausohje:

Porrassyöksyt ja tasanteet:

Betonilaattojen halkeamien rakenteellisen merkityksen 

arviointi ja mahdollinen korjaussuunnittelu kuuluu alan 

asiantuntijalle. Jos rakenne todetaan turvalliseksi, voidaan 

halkeamat paikata uudella betonilla. Mosaiikkipintojen 

halkeamia ei kannata korjailla vaan hyväksyä osana ra-

kenteen vanhenemista. Kolot voi pintojen puhdistuksen ja 

tartuntojen asentamisen jälkeen täyttää betonilla, joka hio-

taan ympäröivän pinnan tasoon.

Kaiteet ja käsijohteet:

Irronneet kiinnikkeet voidaan kiinnittää sopivilla ankku-

reilla. Puuttuvat puupalat korvataan uusilla. Liitettäessä 

puuhun käytetään vinoliitosta, tapitusta ja kosteudenkestä-

vää liimaa. Kiinnitettäessä betoniin voidaan käyttää ruuvi-

kiinnitystä. Ruuvinkanta upotetaan ja peitetään puutulpal-

la. Uudet puuosat pintakäsitellään mahdollisimman vähän 

erottuviksi. Kaiteiden pinnajaon pysyvämpi täydentämi-

nen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta, jossa pää-

huomio tulee kiinnittää turvallisuuden ohella alkuperäisen 

ilmavuuden säilymiseen ja toisaalta alkuperäistilanteen 

palauttamisen mahdollisuuteen. 
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Karhun ja Päivölän porrasaskelmapiirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 1938. AAM sign. 81-285

Mäntylän ja Honkalan porrashuoneen pohjapiirros: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 1937. AAM sign. 81-151.
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Sunilalaisia porraskaiteita: 
1. Kuusela. Piirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 1947. AAM sign. 81-
703
2. Mäntylä ja Honkala. Kuva: RW
3. Kantola. Kuva: AAM
4. Rantala. Kuva: AAM
5. Kuusela. Kuva: RW
6. Juurela-Runkola. Kuva: RW
7. Harjula-Kivelä-Kontio. Kuva: RW
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I lmanva ihtohormit :

Sunilan asuinrakennuksissa toimii edelleen alkuperäinen pai-

novoimainen ilmanvaihto. Tiilestä muuratut poistoilmahor-

mit on kerätty ryhmiksi WC- ja keittiötilojen yhteyteen. Jois-

sakin tapauksissa on myös asuinhuoneita yhdistetty pysty-

hormistoon vaakakanavilla. 

Putk ihormit :

Vesi- ja viemärijohdot kulkevat pääosin muuratuissa hor-

meissa.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

LVIS-korjausten yhteydessä on vanhoja putkihormeja avattu 

ja muurattu uudelleen sekä rakennettu joitakin uusia hor-

meja harkoista tai levyistä. Tällöin hormeihin on voitu tehdä 

kerroskatkot ja vesireiät kylpyhuoneen lattian lähelle mah-

dollisten vesivuotojen paljastamiseksi.

EKAn lämpökeskus toimii edelleen. Valliniemen lämpökes-

kus sen sijaan on menettänyt alkuperäisen funktionsa taloyh-

tiöiden perustettua 1980-90-luvun taitteessa omat maakaa-

sulämpökeskuksensa. Rantalan lämpökeskus on rakennettu 

pihavarastoon, Mäkelän lämpökeskus talon alle. Savuhormi-

na näissä on metallinen piippu. Mäntylää, Honkalaa ja Kuu-

selaa palveleva lämpökeskus on rakennettu Kuuselan kella-

riin, savupiippu on muurattu punatiilestä ja slammattu. Kan-

tolan työhuoneen takka on purettu ja muurattu uudelleen 

1990-luvun restauroinnin yhteydessä. Aulan takka on muu-

rattu 1960-luvulla Arkkitehtitoimisto Bertel Gripenbergin 

piirustusten mukaan. Juurelan lääkärin asunnossa ollut takka 

on purettu.

LVIS-korjausten ja tilamuutosten yhteydessä Ilmanvaihtohor-

meihin on saatettu liittää vaakakanavia. Hormien yläpäihin 

on asennettu uusia sadekatoksia.

Vaur iot

Valliniemen lämpökeskuksen piippu on Sunilan kriittisin ra-

kennusosa. Kylmilleen jääneenä piippu rapautuu ja Sunila uh-

kaa menettää tärkeimmän maamerkkinsä. Ilmanvaihtojärjes-

telmät ovat pääosin kunnossa. Esiintyy kuitenkin tapauksia, 

että esim. tupakansavu leviää huoneistosta toiseen. Tällöin 

saattaa olla kyse siitä, että hormien väliseinämä ei ole tiivis. 

7 . 4 . 4 .  K a n t a v a t  p y s t y r a k e n t e e t

Kantavia seiniä ovat yleensä lamellien ja asuntojen väliset 

seinät. Myös ulkoseinillä ja asuntojen sisäisillä seinillä voi olla 

kantava funktio. Mäntylässä ja Honkalassa kantavat seinät se-

kä asuntojen välissä että päädyissä on päällystetty molemmin 

puolin kevytbetoniharkoilla. Kuuselassa, Juurelassa ja Runko-

lassa kantavat seinät ovat 1-1½ kiven tiiliseiniä. Ulkoseinissä 

on noin 5 cm lämmöneristekerros.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset 

Kantaviin pystyrakenteisiin on tehty joitakin uusia kulkuauk-

koja.

Vaur iot

Kantavissa pystyrakenteissa ei ole havaittu muuta kuin pinta-

vaurioita, katso kohta 7.2.2 Sisäseinät

Korjausohje:

Aukkojen teko kantaviin pystyrakenteisiin voi olla perus-

teltua asuntoja tai huonetiloja yhdistettäessä. Toimenpi-

teen suunnittelu on ehdottomasti annettava pätevän raken-

nesuunnittelijan tehtäväksi. Kantavien rakenteiden muu-

tos on aina rakennusluvan alainen toimenpide.

7 . 4 . 5 .  H o r m i t  j a  k u i l u t

Putk ihormit

Useissa rakennuksissa vesi- ja viemäriputket on asennettu 

muurattuihin hormeihin tai LVIS-saneerausten yhteydessä 

myös uusiin levyhormeihin.

Savuhormit

Sunilan asuinrakennuksia ovat alun perin lämmittäneet Valli-

niemen ja EKAn lämpökeskukset. Valliniemen lämpökeskuk-

sen savuhormi rakennettiin yhteen paloletkujen kuivauskui-

lun kanssa. Tämä kookas torni on tärkeä maamerkki. EKAn 

kallionrinteeseen rakennetun lämpökeskuksen punatiilestä 

muurattu piippu näkyy myös kauas. Asuntokohtaisia takko-

ja muurattiin Kantolaan ja Rantalaan sekä Juurelaan lääkärin 

asuntoon. As Oy Sunivallia palveleva lämpökeskus rakennet-

tiin Juurelaan. 
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Ne on yleensä muurattu syrjätiilestä ja niissä esiintyy vuo-

toja. 

Ilmanvaihtohormia rapauttavat veden kondensoituminen 

hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvau-

riot, tai erilaiset mekaaniset vauriot. Kondensoituminen ei 

yleensä rapauta tiiliä, mutta muurauslaastin sisältämä kalkki 

muuttuu kipsiksi, mikä aiheuttaa hormin saumojen rapautu-

mista. 

Korjausohje:

Kylmilleen jäänyt hormi on altis rapautumaan. Piipun ra-

pautunut yläosa puretaan. Ehjät tiilet muurataan uudel-

leen ja rapautuneet tiilet korvataan samanlaisilla uusilla. 

Muurauslaastina käytetään samaa laatua kuin alun pe-

rin, koostumus selvitetään alan asiantuntijalla. Rappaus-

korjaukset katso kohta7.5.1. Rapautumisen hidastamiseksi 

hormin purkuaukko voidaan kattaa ja eristää. Hormiin on 

syytä johtaa lämmintä ilmaa sen verran, että sisälämpötila 

pysyy muutaman asteen nollan yläpuolella.

Ilmanvaihtohormien reitit eivät yleensä ilmene tyhjentä-

västi vanhoista piirustuksista, vaan tulo- ja menoreikiä 

joudutaan paikantamaan savukokeilla. Näin onkin mene-

telty esim. LVIS-korjausten yhteydessä. Vuotavat hormit 

pystytään yksilöimään savukokein mutta vuotokohdan pai-

kantaminen vaatii yleensä kuvauksen kameralla. Jos vuoto 

johtuu puuttuvista tiilistä, hormi joudutaan avaamaan ko. 

kohdasta ja korjaamaan muuraamalla. Jos kyse on vain 

vuotavista saumoista, hormin tiivistäminen massausmene-

telmällä kannattaa tutkia. Työ on syytä teettää siihen eri-

koistuneella urakoitsijalla.

Ylläpito:

Hormien muuratut ulkopinnat vaativat samanlaista ylläpi-

toa (säännöllisiä tarkastuksia ja pintakäsittelyn uusimista) 

kuin muutkin ulkoseinäpinnat, katso kohta7.5.1. Sadeka-

tokset vähentävät yläosien rapautumista. Vesikatteen ja pii-

pun liittymäkohdan vesieristysten ja pellitysten kunto tar-

kistetaan säännöllisesti.

Sunilan uhanalaisin rakennusosa:  Valliniemen lämpökeskuksen piippu. 
Kuva: RW
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Hormiryhmä asuntojen välisessä seinässä: Pienet hormit ovat ilmanvaih-
tohormeja, iso hormi kätkee vesi- ja viemäriputket. Karhu ja Päivölä. JH-
suunnittelun ajantasapiirroksesta muokannut RW.


