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7 . 5 .  J U L K I S I V U R A K E N T E E T

Yleisin ulkoseinärakenne on 1½ kiven punatiilestä muurattu 

seinä, jossa on noin 5 cm vahvuinen eristekerros. Eristeenä on 

alkuperäispiirustuksissa mainittu korkki ja ”Kirilevy”, joka on 

sementillä sidotun lastuvillalevyn eräs tuotemerkki. Muita ovat 

”Peto” ja ”Toja”. Ikkunanauhojen yläpuolella seinän sisäkuori 

on yleensä betonipalkki, joka muodostaa väli- tai yläpohjalaatan 

kanssa yhtenäisen rakenteen. Mäntylässä ja Honkalassa ulko-

seinän ytimenä on teräsbetoni, joka on päällystetty molemmin 

puolin kevytbetoniharkoilla. Lämmöneriste siis ympäröi runko-

rakenteen eikä halkaise sitä. Juurelassa ja Runkolassa on par-

vekkeiden ikkunanauhojen yläpuolella hieman vastaava rakenne. 

Betonipalkki on eristetty ulko- ja sisäpuolelta korkkilevyllä. Ul-

koverhouksena on vaakaponttilauta. Mäkelässä on omanlaisensa 

minimaalinen ulkoseinärakenne: ½ kiven tiiliseinä on sisäpuolel-

ta eristetty kahdella ½ tuuman insuliittilevyllä.

Puistolan omakotitalojen ulkoseinärakenne on alkuperäispiirus-

tusten mukaan ulkoa lukien seuraava: vaakalimilauta, 1-kert. as-

falttihuopa, ½” insuliitti, ¾” vinolaudoitus, 3x2” pystytuet c/c 50 

cm, ¾” vinolaudoitus, Ensotapetti tai vast.

7 . 5 . 1 .  M u u r a t u t  j u l k i s i v u t

7 . 5 . 1 . 1 .  R a p a t u t  j u l k i s i v u t

Asuinalueen rakennusten julkisivut on pääosin muurattu puna-

tiilestä. Ainoastaan ensimmäisen rakennusvaiheen taloissa Män-

tylä ja Honkala on käytetty kevytbetoniharkkoa. Kummassakin 

tapauksessa pinta on rapattu. Alun perin ainoastaan Rantala on 

ollut sileäksi rapattu, kaikki muut ohutrapattuja eli slammattu-

ja siten, että tiilikuvio selvästi näkyy ja tuntuu rappauksen läpi. 

Ohutrappaus on viimeistelty harjaamalla.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Karhun ja Päivölän rappaukset on jossakin vaiheessa muutettu 

sileäksi kolmikerrosrappaukseksi. Karhun, Päivölän ja Harjulan 

päädyt on lämpörapattu (lisätty mineraalivillaeristys, teräsverk-

ko ja rappaus). Paikkakorjauksia on tehty osittain koostumuksel-

taan tuntemattomilla laasteilla. Mäntylän ja Honkalan julkisivuja 

on viimeksi korjattu KS65/35-laastilla. Talo Rantalan julkisivuja 

on korjattu puhtaalla sementtilaastilla. 

Vanhojen rakennusselitysten ja valokuvien perusteella voidaan 

todeta, että ohutrapatut pinnat ovat alun perin olleet varsin si-

leitä eli slammilaastin hiekan raekoko on ollut pieni. Samoin 

slammin harjaus on tehty hyvin pehmeällä harjalla (kalkkihakku-

ri tms.). Vuosien kuluessa slammauslaastin koostumus on muut-

tunut, hiekan raekoko on kasvanut selvästi, ja sementin osuus 

laastissa on myös noussut. Samoin pinnan tekstuuri on muuttu-

nut sileästä huomattavan selkeästi harjatuksi. Nykyiset julkisivu-

pinnat ovat alkuperäisiä karkeampia. Hyvänä esimerkkinä julki-

sivupinnan muuttumisesta rakeisemmaksi ja harjatummaksi on 

talo Kantola.

Vaur iot

Rappaus lohkeilee mm. räystäs- ja kattovaurioiden, tukkeutu-

neiden vesikourujen ja mekaanisten vaurioiden takia. Mäntylän 

ja Honkalan huokoiset kevytbetonipinnat ovat erityisen alttiita 

rappausvaurioille ja myös itse kevytbetonin lohkeilulle. 

Korjausohje:

Rakennusten rappauspinnoilla on aikakauden tekniikkaan ja 

materiaalin käyttötapoihin liittyviä arvoja ja ne kannattaa säi-

lyttää niin kauan kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mah-

dollista. Rappauskorjaukset suoritetaan siis mahdollisimman 

pitkälle alkuperäisen kaltaisilla aineilla ja työmenetelmillä. 

Kalkkimaalauksen pohjaksi sopii parhaiten puhtaalla kalk-

kilaastilla tehty pintarappaus. Rappauslaastin koostumus il-

maistaan kaavalla jossa esimerkiksi KS65/35/600 tarkoittaa 

kalkkisementtilaastia jossa on 600 kg kuivaa hiekkaa 100 kg 

sideainetta kohti. Sideaineena on 65% kalkkia ja 35% sement-

tiä. Tällainen laasti toimii vielä kalkkimaalauksen alustana, 

sitä sementtipitoisemmat ovat liian kovia. Yksikerrosrappauk-

sessa on kuitenkin perinteisesti käytetty puhdasta kalkkilaas-

tia, jossa sideaineen osuus on suuri, noin 1 tilavuusosa 3 osaa 

hiekkaa kohti.

Esiselvitykset

Ennen korjausten suunnittelua tehdään vauriokartoitus. Koko 

julkisivu tutkitaan kauttaaltaan esim. nostolavalta koputtele-

malla, avaamalla halkeamia jne. Tyypillisiä vauriokohtia ovat 

mm. räystäät, vesikourujen alapuoliset alueet, syöksytorvien, 

talotikkaiden, kaiteiden, valaisinten ym. kiinnityskohdat, par-

vekkeiden väliset kylmät muurit, parvekelaattojen sekä ikku-

na- ja oviaukkojen liittymät julkisivuun.  Vaurioita voi esiintyä 
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myös ulkoseinälle ulottuvien kosteiden tilojen kohdalla, jos ve-

sieristys on ollut vajavainen. Näkyvät vauriot ja alustasta irti 

olevat ns. kopoalueet (tunnistaa ontosta koputusäänestä) mer-

kitään julkisivupiirrokseen. Myös julkisivun tarkastelu sivuva-

lossa voi paljastaa vaurioalueita ja vanhoja paikkauksia.

Rappauksen koostumus ja sen vaihtelut eri kohdissa kartoite-

taan pistokokein. Rappauksen runkoaineen rakeisuus, huo-

koisuus ja kalkki-sementtisuhde selvitetään aistinvaraisesti 

(kokenut tekijä) tai tarvittaessa laastianalyysilla.

Korjaus

Irtonainen ja liian kova rappaus poistetaan. Alusta puhdiste-

taan irtoaineksesta, pölystä ja pesulietteestä. Alusta kastellaan 

runsaalla vedellä, jonka annetaan imeytyä alustaan. Kosteus 

estää laastin liian nopean kuivumisen ja kutistumishalkeilun. 

Valmiit pinnat jälkikostutetaan sumuttamalla 3-5 vrk säästä 

riippuen. Kuumalla ja tuulisella säällä useammin ja kauem-

min. Parhaiten rappaustyöt ja niiden jälkihoito onnistuu kiin-

teiltä telineiltä, joihin on kiinnitetty tuulelta ja auringon suo-

ralta säteilyltä suojaavat peitteet. 

Korjausrappaukset tehdään pääsääntöisesti vanhaa vastaa-

valla aineella. Ympäristöstään poikkeavat, runsaasti sement-

tiä sisältävät, paikkaukset poistetaan. Runkoaineena käytettä-

vän hiekan rakeisuusjakautuma vaikuttaa ratkaisevasti laas-

tin plastisuuteen ja kutistumisominaisuuksiin. Hiekan maksi-

miraekoko on valittava korjattavalta tai uusittavalta pinnalta 

vaadittavan työstökarkeuden mukaan, pintalaasteissa yleen-

sä 1-2 mm. Laastin sekoittamisessa on tarkkaan noudatettava 

valmistajan ohjeita, koska pakkaskestävyys perustuu paljol-

ti huokoisuuteen, joka riippuu sekoittamisen mukanaan tuo-

masta ilmasta. Betonimylly ei yksinään riitä, vaan tarpeellisen 

huokoisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan vispilää.

Rappauskorjaukset on tehtävä lämpimänä vuodenaikana ja 

saatava valmiiksi muutamaa viikkoa ennen pakkasia, jotta 

rappaus ehtii kuivua ja karbonatisoitua. Pakkasen kesken ko-

vettumisen yllättämä rappaus ei kestä. Paras työaika on touko-

kuun puolivälistä elokuun loppuun.

Rappauspintojen liittyminen räystäisiin, vesikouruihin, ikku-

na-aukkoihin, parvekkeisiin ym. vaikuttaa ratkaisevasti pin-

nan kestävyyteen. Ko. liittymien huolelliseen toteutukseen on 

siis kiinnitettävä huomiota. Vesipellit, syöksytorvien kiinnik-

keet ym. on tehtävä niin, että vesi ohjautuu ulospäin seinästä.

Ohutrapattujen (lieterapattujen eli slammattujen) pintojen 

korjaus

Yksikerrosrappauksessa on erityisen tärkeää, että laastin 

koostumus, huokoisuus ja työstötapa vastaa alkuperäistä, jotta 

uudet pinnat olisivat saman näköisiä kuin vanhat.

Kantolan julkisivut toimivat esimerkkinä julkisivujen muu-

toksista ja korjaustarpeista. Liian pitkästä huoltomaalausvä-

listä johtuen kalkkaus on pääosin kulunut pois ja liian suuret 

graniittirakeet näkyvät karkeasti harjatusta pinnasta. Räys-

täspellin alapuolella kulkee ruostunut raudoitusvanne ympäri 

katon. Tämä yläpohjan kaksoislaattaholvin reunoja vahvista-

nut raudoitus on ollut liian pinnassa ja ruostuttuaan rikkonut 

betonipinnan.

Jotta julkisivut saataisiin alkuperäiseen asuunsa, tulisi koko 

slammauspinta poistaa vesihiekkapuhaltaen ja tämän jälkeen 

slammaus aloitettaisiin alusta. Koska kuitenkin karkea pintas-

lammi on hyvin kiinni alustassaan, voidaan se jättää paikoil-

leen. Tällöin vain suurimmat graniittirakeet poistetaan puul-

la hiertäen ts. nykyinen pinta karkeahiotaan. Puhdistuksen 

jälkeen julkisivut slammataan kalkkipitoisemmalla ja ohuel-

la slammauslaastilla. Työ on ehdottomasti tehtävä pehmeällä 

kalkkihakkurilla! 

Rapattujen julkisivujen korjaus

Sunilan rapattujen julkisivupintojen ongelmat ovat samoja 

kuin ohutrapatuissa julkisivuissakin. Rappauskorjauksia on 

tehty koostumukseltaan karkeammalla ja sementtipitoisem-

malla laastilla kuin alun perin. Mm. kalkkilaastiin verrattuna 

sementtilaasti on huomattavasti kovempaa ja väriltään sini-

harmaata. Rapatuille pinnoille voidaan soveltaa samoja oh-

jeita kuin slammatuillekin. Jos vanhoja rappauskorjauksia on 

kuitenkin tehty sementtilaasteilla, täytyy ne poistaa kokonaan. 

Sementtilaasti on liian kova pohja kalkkimaalille ja kalkki-

maalatut sementtilaastipinnat huuhtoutuvat liian nopeasti.  

Rappausta hierrettäessä on tarkoin vältettävä tilanne, jossa 

laastin sideaine nousee pintaan ja muodostaa tiiviin, lasimai-

sen kerroksen. Tällaiselta pinnalta kalkkimaali peseytyy nope-

asti pois.
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Ylläpito

Vedenohjausjärjestelmien toimivuus ja huolto ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä, koska kylmän vuodenajan jäätymis-sulamissyklit 

laajentavat nopeasti alkaneen vaurion. 

• Vesikourut ja kattosuppilot puhdistetaan kaksi kertaa vuo-

dessa männynneulasista ym. roskista. 

• Tarkistetaan räystäspeltien kunto ja vesikourujen kallis-

tukset.

• Tarkistetaan vesikourujen ja syöksytorvien saumojen tiive-

ydet. Syöksytorvien kiinnikkeiden tulee kallistua ulospäin sei-

nästä.

• Vauriot korjataan viimeistään ennen seuraavaa pakkas-

kautta.

• Kalkkimaalaus uusitaan tarpeen mukaan. Kuinka usein 

maalataan, riippuu alustasta ja työn laadusta ja voi vaihdella 

eri pinnoilla.  Normaali maalausväli on 10–15 vuotta.

7 . 5 . 1 . 2 .  P u h t a a k s i m u u r a t u t  j u l k i s i v u t

Puhtaaksimuurattuja julkisivupintoja on Sunilan asuinalueel-

la käytetty vain paikallisina korostuksina kuten Kantolan pääsi-

säänkäynnin verhoaminen keltaisella klinkkerillä (kovaksi poltet-

tu tiili). Klinkkeriä on käytetty myös Kantolan ja Rantalan muu-

ratuissa aidoissa sekä Valliniemen lämpökeskuksen piipussa. Puh-

taaksimuurattua punatiiltä on käytetty As Oy Sunivallin ja EKAn 

lämpökeskusten savupiipuissa.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Ei tiedossa

Vaur iot

Puhtaaksimuuratut tiilipinnat ovat Sunilassa pääosin hyvässä 

kunnossa. Suurimmat ongelmat ovat Valliniemen lämpökeskuk-

sen kylmilleen jääneessä piipussa, jossa klinkkeristä muurattu 

yläosa rapautuu, katso kohta 7.4.5.

Korjausohje:

Lohkeilleet saumat puhdistetaan irtonaisesta aineksesta ja 

paikataan samanlaisella laastilla. Mahdollisesti vaurioituneet 

tiilet irrotetaan ja korvataan samanlaisilla.

Ylläpito:

Hyvistä tiilistä hyvin muurattu seinä on yleensä erittäin kes-

tävä. Vesi ja pakkanen saattaa kuitenkin vähitellen rapaut-

taa saumoja. Seinän sisään tunkeutuva vesi yhdessä pakkasen 

kanssa laajentaa nopeasti vaurioita, joten on tärkeää pysäyt-

tää vaurioituminen ajoissa. Säännöllinen saumojen tarkkailu 

ja paikkaus varmistaa että rakenne pysyy kunnossa.

Honkalan sokkelin ja ulkoseinän liittymä. Kuva: AAM

Rantalan sileäksi rapattua julksivua. Kuva: AAM
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7 . 5 . 2 .  P u i s e t  j u l k i s i v u t  j a  j u l k i s i v u n 
o s a t

Kivitalojen julkisivuissa puuverhousta on käytetty mm. ikkuna-

nauhojen umpiosissa (Mäntylä, Honkala, EKAn rakennukset), 

parvekeseinissä (Juurela ja Runkola), Karhun ja Päivölän keski-

kerroksen asuntojen tuulikaapeissa ja EKAn lämpökeskuksen 

yläkerran mankelihuoneen julkisivussa. Nämä puuverhoukset on 

toteutettu pystyponttipaneelina, saumat on peitetty puolipyöre-

ällä rimalla. 

Puistolan taloissa on käytetty jiirattua vaakalimilautaa ilman 

nurkkalautoja. Pirtin vanhat osat on verhoiltu pystyrimalaudalla 

ja uudet osat kapealla pontatulla pystyrimoituksella.

Alkuperäisissä työselityksissä puuosien käsittelyksi on kirjat-

tu kaksinkertainen Xylamon-käsittely. Xylamon oli sen aikai-

nen, maaliteollisuuden sivutuotteesta kehitetty, erittäin myrkylli-

nen puunsuoja-aine. Puistolan julkisivut ovat oletettavasti olleet 

maalattuja.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Kivitalojen puuosien väritys on muuttunut ajan myötä. Vanhois-

ta mustavalkoisista valokuvista on nähtävissä, että puuosissa on 

alun perin ollut vaalea kuultokäsittely. 1960-luvulla se on muu-

tettu tummanruskeaksi maaliksi tai peittäväksi puunsuojakäsit-

telyksi. Puistolassa on yhteen rakennukseen laajennuksen yh-

teydessä asennettu nurkkalaudat. Puistolan värityksestä ei ole 

tietoa, mutta vertaamalla mustavalkoisia valokuvia ja ajan yleistä 

sävymaailmaa nykytilanteeseen voidaan päätellä, että värisävyt 

ovat osassa rakennuksia muuttuneet jonkin verran tummem-

miksi ja voimakkaammiksi.

Vaur iot

Kastumisen, kuivumisen ja auringonsäteilyn aiheuttama halkei-

lu ja haristuminen on tavallisin puuverhousten vanhenemisilmiö. 

Varsinaisia kosteuden aiheuttamia lahovaurioita on vähän ja niitä 

esiintyy lähinnä vesipeltiä vasten olevissa verhousten alaosissa.

Korjausohje:

Puukorjaukset

Jos halutaan palata alkuperäisen kaltaiseen kuultovärityk-

seen, joudutaan uusimaan puuverhoukset kokonaan. Muussa 

tapauksessa pahimmin vaurioituneet puuosat uusitaan yksitel-

len. On tärkeää, että puutavaran profiilit ja työstötapa vastaa-

vat alkuperäistä. Mallipalan avulla on parhaiten löydettävissä 

vastaavaa tavaraa. Oikeanlainen pinta löytyy yleensä hieno-

sahatusta, karkeahöylätystä tai sileähöylätystä puutavarasta.  

On myös puutavaraliikkeitä, jotka valmistavat uusia osia van-

han mallin mukaan. Laudat ja rimat kiinnitetään sydänpuoli 

ulospäin ja pystytavarassa sahausnukka alaspäin. Näin kes-

tävin osa puuta on ulospäin ja vesi valuu pintaa pitkin alas. 

Puuverhouksen kiinnityksessä ei tule käyttää naulaimia ei-

kä niittejä vaan se naulataan käsin käyttäen kuumasinkittyjä 

Dyckertnauloja.

Pintakäsittely

Jos kyseessä on peittomaalatun puuverhouksen korjaus, voi-

daan käyttää samaa ainetta millä seinä on viimeksi maalattu, 

mikäli se on tiedossa. Liian tiiviitä maalilaatuja on kuitenkin 

vältettävä, koska ne edistävät puun lahoamista kun kosteus ei 

pääse haihtumaan maalikalvon läpi. Tiiveyteen vaikuttaa pait-

si aineen laatu myös käsittelykertojen määrä. On myös mah-

dollista maalata pellava- tai petroliöljymaalilla vanhan, toden-

näköisesti alkydi- tai muovidispersiopohjaisen aineen päälle. 

Jos taas uusitaan koko verhous ja halutaan palauttaa alkupe-

räinen vaalea kuultokäsittely, valintaan vaikuttavat useat teki-

jät, kuten aineen ympäristövaikutukset, käsittelyn kestävyys ja 

huollettavuus. Pellavaöljyyn perustuvat kuultokäsittelyaineet 

ovat suositeltavia. Niistä on pitkä kokemus, pellavaöljy on si-

nänsä myrkytön ja huoltokäsittely onnistuu helposti samalla 

aineella. Eräs mahdollisuus on ns. Roslagin mahonki, joka on 

pellavaöljyn, tärpätin ja tervan sekoitus.

Ylläpito:

Auringonvalolle ja suurimmille lämpötilanvaihteluille alttiit 

etelä- ja länsijulkisivujen puuverhoukset kuluvat nopeimmin 

ja vaativat useammin huoltokäsittelyä kuin muut julkisivut. 

Vaakapinnat kuten parvekekaiteiden käsijohteet kuluvat eri-

tyisen nopeasti. Uusintakäsittelyjen aikataulutuksessa nouda-

tetaan valmistajan ohjeita ja omia havaintoja.
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Alkuperäinen vaalea kuultoväritys Mäntylän ja Honkalan puuosissa. Kuva: 
AAM 81-002-053..

EKA:n lämpökeskuksen mankelihuone (nykyään korttelikotina) on verhoiltu 
pystyrimalaudoituksella. Kuva: RW 2010.

Mäntylän ja Honkalan julkisivukatkel-
ma. Ikkunoissa ja parvekekaiteissa on 
palattu vaaleaan kuultokäsittelyyn. 
Kuva: RW. 
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Mäntylän ja Honkalan ikkunasovituspiirroksessa näkyy miten ikkunanauhojen umpiosat on verhottu pystypanelilla, jonka saumat on peitetty puolipyörein ri-
moin. Piirustus Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. Kuva: AAM sign. 81-152.

Mäntylän ja Honkalan uudet ikkunat on käsitelty vaalealla kuultovärillä.  Ikkunanauhojen umpiosat ovat vielä tummat. Kuva: RW.

EKA:n talojen ikkunanauhat on toteutettu vastaavalla tavalla. Kuva: RW.
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7 . 5 . 3 .  I k k u n a t

Kivitaloissa ensimmäisen rakennusvaiheen ikkunat olivat 

1930-luvulle tyypillisiä kytkettyjä sisään-sisään-aukeavia mäntyik-

kunoita. Sekä ulko- että sisäpuoliset pintakäsittelyt vaihtelivat 

peittomaalatuista öljyttyihin ja lasuureilla käsiteltyihin. 1950-lu-

vulla (Juurela ja Runkola) ikkunoissa puitteiden kytkemisestä 

luovuttiin, muuten ikkunat olivat teknisesti hyvin samankaltaiset. 

Puistolassa ikkunat olivat sisään-ulos-aukeavaa mallia. Kantolan 

eteisen ja merenpuoleisen lasierkkerin isot ikkunat tehtiin tam-

mesta.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Alkuperäisiä ikkunoita on parannettu mm. talo Rantalassa ja 

Kantolassa karmien ulkopuolisin suojalaudoin. Näillä on suojattu 

puitteita ja saatu yksi tiivistealue lisää ikkunapaketeille. Ikkunoi-

den välisiä tuuletusreikiä on myös parannettu. Ulkopuitteiden 

ruostuneita kulmarautoja on poistettu ja suurentuneita ruuvi-

reikiä paikattu puupaikoin. 

Useimmissa taloyhtiöissä alkuperäiset ikkunat on jo ehditty 

vaihtaa, eikä ikkunoiden kunnostamista ole aina edes harkittu. 

Kuitenkin esimerkiksi 1930-luvulla ikkunoissa käytetty puuaines 

on ollut valikoitua ja tiukkasyistä, vahingot ovat yleensä hyvin 

paikallisia ja aina korjattavissa. 

Uudet ikkunat on pyritty tekemään vanhojen mallin mukaan 

puusta mutta kolmilasisina. EKAn uudet ikkunat perustuvat Hel-

singin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston oppilastyönä 

tehtyyn vanhojen ikkunoiden mittaukseen. Mäntylän, Honkalan 

ja Kuuselan uudet ikkunat on suunniteltu vanhoista ikkunoista 

tehtyjen mittausten perusteella. Poikkeuksen muodostavat Mä-

kelän ikkunat jotka on uusittu alumiinipintaisina. Mittasuhteiden 

säilyttämisessä on onnistuttu kohtuullisesti. Asennustoleranssit, 

tiivistefalssien kasvattaminen yms. seikat ovat kuitenkin aiheut-

taneet jonkin verran puuosien dimensioiden kasvua ja uusia reu-

nalistoituksia, joita ei alkuperäisissä ikkunoissa ollut. Ikkunakar-

mit on alun perin asennettu paljaaseen tiilimuuriin ja rappaus on 

tehty karmia vasten. Uusittaessa ikkunoita näin ei ole menetelty, 

vaan ikkunat on asennettu olevaan aukkoon ja asennusrako pei-

tetty puurimalla. Tämä näkyy erityisen selvästi Kuuselassa, jossa 

ikkunoihin ei liity puuverhouksia. Mäntylässä ja Honkalassa, jossa 

sisäaukko on ulkoaukkoa suurempi, on uusien ikkunoiden liitty-

mä ulospäin säilynyt likimain vanhan kaltaisena. 

Mäntylässä ja Honkalassa ikkunoiden uusimisen yhteydessä on 

pyritty palauttamaan alkuperäinen vaalea kuultoväritys, joka 

poikkeaa sekä ikkunanauhojen uusimattomien umpiosien tum-

masta värityksestä että alueen nykyisestä värimaailmasta yleen-

sä. Kuuselassakin ikkunat olivat alun perin kuultokäsiteltyjä. Suu-

rin osa alkuperäisikkunoista oli peittomaalattu ennen uusimista. 

Uudetkin ikkunat tehtiin peittomaalattuina.

Puistolan omakotitaloissa suurin osa ikkunoista on uusittu. Au-

kotuksia ja ikkunajakoja on myös muutettu ja pintakäsittelyjä 

on monenlaisia valkoisesta tummanruskeaan. Puistolankuja 7:ää 

lukuun ottamatta kaikkiin ikkunoihin on asennettu leveät vuori-

laudat alkuperäisten kapeiden listoitusten sijaan.

Vaur iot

1930-luvun kytketyt puitteet sisältävät monia hankaluuksia tai 

heikkouksia. Alkuaan puitteet yhdistettiin teräksisin kytkinsara-

noin. Normaali-ikkunat saranoitiin yleensä ylhäältä. Julkisivuissa 

ikkunoiden haluttiin näyttävän mahdollisimman siroilta, niinpä 

karmeissa ei käytetty ulkopuolisia suojalautoja. Tämä vaikutti yh-

dessä huultamattomuuden kanssa suoraan eristyskykyyn. 

Yleisimpiä vikoja ikkunoissa ovat olleet ulkopuitteiden ja eten-

kin niiden alasarjojen haristuminen, kulmarautojen ruostumi-

nen, puitepakettien kieroutuminen ja tiiveyden huonontuminen, 

yhdistettyjen puitteiden lämpöeristys ja suurten yläsaranoitujen 

puitepakettien käsittely erityisesti siivoustoimissa. Lisäksi maali-

kerrosten kertyminen ja likaantuminen on aiheuttanut tuuletuk-

sen huonontumista ja sitä kautta huurustumista.

Korjausohje:

Syitä siihen, että kerrostaloissa lähes aina päädytään ikkunoi-

den uusimiseen korjauksen sijaan on useita:

• Ikkunoiden korjausta suurina kokonaisuuksina ei ole 

tuotteistettu tai hinta ei ole kilpailukykyinen Siksi ammattitai-

toisia ikkunakorjaajia on ollut vaikea löytää kun kyse on koko 

taloyhtiön ikkunoiden korjaamisesta.

• Korjausurakka kestää monine työvaiheineen kauemmin 

ikkunaa kohti kuin vaihto, joten asukkaille aiheutuva häiriö 

on suurempi.

• Vakioidun, esivalmistetun tuotteen asennus on myös tilaa-

jan kannalta vaivattomampi ja yllätyksettömämpi vaihtoehto.

• Uuden ikkunan U-arvot ja muut laatuominaisuudet ovat 

tarkkaan tiedossa.
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• Vanhojen ikkunoiden suunnitteluheikkoudet ks. edellä.

Alkuperäisellä materiaalilla, työstöjäljellä, pintakäsittelyl-

lä, heloilla, lasilla ja patinalla on kuitenkin jäljittelemättö-

mät ominaispiirteensä ja arvonsa, jotka ikkunoita uusittaessa 

menetetään. Siksi on tärkeää, että vähät jäljellä olevat alku-

peräisikkunat pyritään säilyttämään. Pienillä ja usein lähes 

huoltoluokan korjaustoimilla voidaan pidentää alkuperäisra-

kenteiden ikää ja käytettävyyttä suuresti. Ikkunoiden kunnos-

taminen on myös erityisen armeliasta ikkunoita ympäröivälle 

seinärakenteelle. 

Puukorjaukset:

Uudet puuosat tulee aina tehdä täsmälleen samanmuotoisik-

si kuin vanhat. 1930-50-lukujen puutavara on tiukkasyistä. 

Uusittaessa puuosia tulisi pyrkiä samaan laatutasoon, mikä 

on mainittava erikseen työselityksessä ja/tai tilauksessa. Tavoi-

teltava laatutaso on 20 vuosikasvua / tuuma. Vanhoissa ikku-

noissa lasi on yleensä kiinnitetty puulistalla myös alareunas-

taan. Tämän ja tippalistan lahoaminen ja halkeilu on yleisin 

vaurio. Molemmat listat on helppo uusia. Lasin ja listan väli 

tiivistetään pellavaöljykitillä. Vanhoissa tippalistoissa ei aina 

ole vesiuraa. Sellainen voidaan jyrsiä niihin ja tehdään aina 

joka tapauksessa uusiin. On tärkeää, että listat pohjakäsitel-

lään ennen kiinnitystä. 

Toiseksi yleisin vaurio on alapuitteiden ja – karmien sekä si-

vupuitteiden ja – karmien alaosien lahovaurio. Ne korjataan 

paikkaamalla uudella puulla. Puite irrotetaan karmista ja lasi 

puitteesta korjauksen ajaksi. Ikkuna-aukko suojataan esim. 

muovikalvolla.  Uudet puukappaleet kiinnitetään kosteuden-

kestävällä liimalla. Alapuitteet voidaan uusia kokonaisina 

kappaleina. Pystykappaleet sahataan vinottain poikki, jotta 

saadaan riittävä kiinnityspinta. Alakarmit kannattaa yleensä 

paikata irrottamatta seinästä. Karmeja korjattaessa kivitalois-

sa saattaa rappaus vahingoittua. Vauriot paikataan kohdan 

7.5.1.1 mukaan.

Pintakäsittelystä perusteellisesta uusimisesta on ohjeet koh-

dassa 8.2.

Lasitus:

Korjattaessa ikkunoita laajemmassa mitassa on tiivistämisen 

lisäksi perusteltua parantaa niiden lämmöneristävyyttä. Tä-

mä tapahtuu parhaiten jyrsimällä sisäpuitteen kyntettä syvem-

mäksi ja asentamalla siihen umpiolasipaketti. Lasiväli vali-

taan huomioiden puitteen työstövarat. Välitilan alumiinilis-

taksi kannattaa valita matalin saatavissa oleva malli, jotta se 

ei korostu häiritsevästi. Värillisiä listoja on saatavissa mutta 

yleensä luonnonvärinen alumiini on luontevin ratkaisu. Um-

piolasipaketin asennuksessa on tärkeää noudattaa tarkasti 

valmistajan ohjeita asennuskiilojen, kiinnityksen ja kittauksen 

suhteen, jotta lasiin ei kohdistu sitä särkeviä jännitteitä. Van-

ha, aaltoileva sisälasi menetetään, mutta ulkolasi säilyy.

Tiivistys:

Jos seinän ja karmin välistä ilmavuotoa epäillään, se voidaan 

todentaa kynttiläkokeella. Puitteet teipataan kiinni, jottei puit-

teen huono tiivistys sotke havaintoja. Jos vuoto todetaan, pien-

tä helpotusta saadaan kittisaumalla joka teipillä rajataan niin 

kapeaksi kuin mahdollista. Pätevämpi mutta suuritöisempi 

korjaus edellyttää alakarmin osalta vesipellin, muun karmin 

osalta rappauksen tai vuorilistojen (Puistola) avaamista. Kar-

min ja seinän väli tilkitään pellavariveellä, jonka jälkeen listat 

palautetaan / rappaus korjataan. 

Puitteiden falssit ovat usein pienet ja riittävä tiiveys voi olla 

vaikea saavuttaa normaaleilla puristustiivisteillä. Tällöin tii-

vistyksen parantamiseksi voi olla perusteltua asentaa lisäksi 

laahustiiviste eli ns. Linnatiiviste. Sitä varten puitteen sisäreu-

naan ajetaan ura. Falssit tiivistetään tavallisilla pakkasenkes-

tävillä kumitiivisteillä, malli valitaan raon ja kyntemitan mu-

kaan. Ulompaan tiivisteeseen jätetään alas ja ylös 2x10 cm 

tuuletusaukot.

Heloitus:

Vanhat helat ovat yleensä kunnossa tai helposti kunnostetta-

vissa. Niklaus on yleensä kulunut lähes kokonaan pois. On 

maku(ja raha-)asia hyväksyykö ne sellaisinaan vai niklaut-

taako ne. Yläsaranat kannattaa kuitenkin siirtää sivulle pesun 

helpottamiseksi. Tämä vaatii puutyöstön lisäksi puitteiden kul-

maliitosten tarkistamista, jotta ruutu kestää uudet vääntömo-

mentit. Tarvittaessa liitokset voidaan varmistaa kulmaraudoil-

la. Yleensä ei pitäisi olla ongelmaa, koska Sunilan ruudut ovat 

pääosin neliömäisiä.

Ikkunoiden korjauksen tavoitteena on tiiveyden parantami-

nen, joten korvausilmaventtiilin asentaminen saattaa olla tar-

peen ilmanvaihdon varmistamiseksi. Karmin näkyvän osan 

kapeuden vuoksi sitä ei aina saa asennettua normaaliin ta-

paan yläkarmiin. Ikkunoiden vaihtelevan asennustavan takia 

korvausilmaratkaisun suunnittelu on yksilöllistä. EKAssa on 
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voitu hyödyntää alkuperäisiä ikkunan alapuolelle asennettuja 

korvausilmaventtiilejä.

Ylläpito

Hyvin hoidetulla puuikkunalla ei ole elinikää. Pintakäsittelyn 

ja kitin ajoittaisella uusinnalla ikkuna saadaan kestämään pe-

riaatteessa kuinka kauan tahansa. Käsittelyn toistoväli riippuu 

mm. ilmansuunnasta ja osasta. Etelän puoleisten ikkunoiden 

tippa- ja alalasilistat vaativat eniten huoltokäsittelyä. Irtoava 

maali tai lakka poistetaan kaapimalla, mahdollinen ylösnous-

sut puunukka hiotaan pois. Puupaljaat kohdat pohjakäsitel-

lään ennen lopullista pintakäsittelyä. Listojen kiinnitys ja tii-

veys tarkistetaan. Tarvittaessa uusitaan kittaus ja/tai listoitus. 

Tiivisteet uusitaan tarvittaessa. Heloja öljytään silloin tällöin.

Uusimisohje

Ikkunat ovat harvoin niin huonossa kunnossa, ettei niistä sai-

si korjaamalla kunnollisia. Yksittäistapauksissa se voi kuiten-

kin olla perusteltua. Uusi ikkuna on suunniteltava lähtökohta-

na vanhan ikkunan asennustapa, mitoitus, profiilit, heloitus ja 

pintakäsittely. Vanhan ikkunan helojen ja lasien käyttöä uu-

dessa ikkunassa kannattaa tutkia. 

Alkuperäiset karmit on kivitaloissa yleensä istutettu seinära-

kenteisiin ennen molemmin puolista rappausta. Ikkunakarmit 

on siis alun perin asennettu paljaaseen tiilimuuriin ja rappaus 

on tehty karmia vasten. Jos ikkunoita uusitaan, ne pitää asen-

taa samalla tavalla kuin vanhat. Jotta uudet ikkunat vastaisi-

vat vanhoja, on siis uusittaessa piikattava vanhaa pielirappa-

usta auki ja tehtävä paikkarappaus karmia vasten.

Säilynyt alkuperäisikkuna Puistolassa. Kuva: RW
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Mäntylän ja Honkalan ikkunat, pystyleikkaus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. Ikkunasmyygin puuvuoraus toteutui vasta seuraavassa rakennusvaiheessa, EKA:n 
taloissa. Mäntylässä ja Honkalassa smyygit on rapattu. Kuva: AAM
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Kuuselan ikkunasovitus. Ulkopuolelle esitetty klinkkeripenkki toteutettiin betonilaattana. Piirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. 81-675.

Mäntylän ja Honkalan ikkunoiden uusiminen: välikarmin vaakaleikkaus. Vanhat 
profiilit katkoviivalla. Tiivistyksen parantamiseksi lisätty huullos ja laahustiivis-
te. Sisäpuitteeseen asennettu umpiolasipaketti. Kuva: RW

Mäntylän ja Honkalan ikkunat: välikarmin vaakaleikkaus kytkentäruuveineen. 
Piirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. Kuva: AAM.
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Kuuselan ikkunasovituspiirustus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. 81-675. Klinkkerilaatasta suunniteltu vesilauta on toteutettu betonilaattana. Valokuva 
puretun ikkunan asennusurasta. Rappaukset on tehty jälkikäteen ikkunakarmia vasten. Kuva: RW
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Saunan ikkunakaaviot ja -detaljit. Piirustus: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. 81-189.
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Korjausohjeet

Vanhojen paneeliovien kunnostus on vielä mahdollista. Säi-

lyneiden ovien sisäpaneloinnit tai vaneripinnat ovat yleen-

sä kunnossa. Oven kehyksen alasarja voidaan vaihtaa uu-

teen oven pintapaneelikorjauksen yhteydessä. Jos alkuperäi-

sen oven panelointi uusitaan, kannattaa samalla harkita oven 

lämpöeristämistä esim. puukuitueristeellä tai huokoisella kui-

tulevyllä. Ulkopaneelin alle tulee lisäksi asentaa tervapaperi.

Vanhan heloituksen, lähinnä saranoiden ja vedinten säilyttä-

minen on kannattavaa. Helojen vanhat niklaukset ovat usein 

kuluneet ja helat osin ruostuneet. Puhdistamalla ja uudelleen 

niklaamalla voidaan nämä helat helposti kunnostaa. Nämä 

pienet yksityiskohdat luovat omalta osaltaan rakennusajan 

henkeä ja oikeaa mittakaavaa alueella.

Ylläpito

Ulko- ovet ovat alttiita kovalle kulutukselle ja sään vaihteluil-

le. Säännöllinen huoltomaalaus tai – lakkaus on ovien säily-

misen elinehto. Tuuletusparvekkeiden ovet jäävät usein auki 

ja säiden armoille asukkaiden huolimattomuuden takia. Nii-

hin kannattaa asentaa ovipumput. Saranoiden säätö, lukkojen 

voitelu ja tiivisteiden uusiminen ajoittain yleensä takaa oven 

toiminnan. 

7 . 5 . 4 .  U l k o - o v e t

Kivitalojen ennen sotaa rakennetut ulko-ovet ovat pääsään-

töisesti olleet kuullotettuja ja lakattuja mäntykehyspaneeliovia. 

Ulko-ovien paksuus on ollut n. 56 mm, kehyksen leveys n. 100 

mm. Paneelit ovat olleet pystysuuntaisia puoliponttipaneeleita. 

Paneelin näkyvän osan leveys on n. 35 mm. Reunoiltaan pyöris-

tetyt paneelit on kiinnitetty naulaten alla olevaan kehyspuuhun. 

Ensimmäisen vaiheen ovissa on myös käytetty rakennusajalle 

tyypillistä matalaa (n. 100 mm) potkupeltiä. Vetimet ovat olleet 

yksinkertaisia metalliputkivetimiä. Sodan jälkeen (Kuusela, Juure-

la, Runkola) tehdyt ulko-ovet ovat kaksiaukkoisia lasiovia. Kuu-

selassa on vielä matala, paneloitu alaosa ja muotohöylätyt vaa-

kapuuvetimet. Juurelassa ja Runkolassa on alempi lasi suojattu 

messinkiritilällä, jossa on erityisesti suunnitellut kiinnikkeet pys-

typuuvedintä varten.

Puistolan ulko-ovet ovat alkuperäispiirustusten mukaan olleet 

yläosaan sijoitetulla kapealla pystyikkunalla varustettuja, mah-

dollisesti vaneripintaisia (alkuperäispiirustuksissa ei ole esitetty 

laudoitusta) puuovia.  Yleisen saunan (nyk. Aallon majan) ja Pirtin 

ulko-ovissa on ollut päistään pyöristetty pustyikkuna.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Osa alkuperäisistä ovista on edelleen säilynyt. Mäntylässä, Hon-

kalassa, Kuuselassa, Harjulassa, Kivelässä ja Kontiossa on uusit-

tu ulko-ovia vanhan mallin mukaan. Alun perin kaksinkertaiset 

tuuletusparvekkeiden ovet on uusittu paksummiksi ja yksinker-

taisiksi. Kuuselassa D-portaan ovi on muutettu standarditeräsla-

sioveksi ja tuuletusparvekkeiden ovet vakiopuulasioviksi. Asun-

toparvekkeiden ovet on uusittu vanhaa mallia soveltaen kolmi-

lasisiksi. Juurelassa ja Runkolassa osa autotallinovista on uusitta-

essa saanut alkuperäisestä poikkeavan vakiopaneelipinnan. Suuri 

osa ovipinnoista on pintakäsitelty lähes mustiksi. Puistolassa on 

monen mallisia ja värisiä uusia ulko-ovia.

Vaur iot

Erityisesti puu-ulko-ovien alaosat ovat alttiina kosteudelle ja 

myös mekaanisille vaurioille.  Turpoaminen saattaa aiheuttaa 

toimntahäiriöitä.
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Yllä: Alkuperäisenä säilynyt Kuuselan ulko-ovi. Kuva: RW

Alla: Kuuselan D-portaan ulko-ovi on uusittu teräsrakenteiseksi standardio-
veksi

Oikealla: Kuuselan ulko-ovien vetimet, yksityiskohta. Piirustus: Arkkitehtitoi-
misto Alvar Aalto. AAM sign. 81-666.



53

Kuuselan parvekeoven detaljit. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. 81-670.
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Yllä: Saunan ulko-ovi. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. AAM sign. 81-184.

Alla: Pirtin pääovi. Kuva: RW.

Oikealla: Saunan ulko-oven vaakaleikkaus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto. 
AAM sign. 81-186.
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Juurelan ja Runkolan ulko-ovien detaljeja. Piirustukset Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM sign. 123-1211, 1215. Valokuvat: RW 2010.
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7 . 5 . 5 .  P a r v e k k e e t

Parvekkeiden määrä ja koko Sunilan asuinrakennuksissa vaih-

telee suuresti sosiaalisen aseman mukaan, Kantolan ja Rantalan 

laajoista ulkotasoista Mäntylän ja Honkalan pelkkiin tuuletuspar-

vekkeisiin. Huomattavan poikkeuksen tästä säännöstä muodos-

tavat edistykselliset terassitalot Karhu ja Päivölä, joissa työväen 

asuntoihin on rakennettu väljät, koko julkisivun pituiset parvek-

keet. Harjulassa, Kivelässä ja Kontiossa on pienet (0,7x2m) asun-

tokohtaiset parvekkeet.

Ennen sotaa rakennetuissa taloissa parvekkeiden perusraken-

ne toistuu samankaltaisena: betonista valettu ulokelaatta ja te-

räsputkirunkoinen puukaide. Kantolassa, Rantalassa, Karhussa 

ja Päivölässä parvekkeet on rakennettu osittain lämpimän tilan 

päälle.

1947 rakennetussa Kuuselassa asuntokohtaisia parvekkeita on 

ainoastaan päädyissä sijaitsevissa suurimmissa asunnoissa (6 kpl). 

Tuuletusparvekkeita on B- ja C-portaissa A- ja D-portaiden jää-

dessä rungon keskelle. Kaiteet on tehty järeästä pyöröpuusta 

teräsrungon varaan. Päätyparvekkeissa on lisäksi pyöröpuusta 

tehdyt pystytolppasommitelmat tilanrajaajina ja julkisivukoristei-

na (Aallon suosima metsämetafora, vrt. sisäänkäyntikatokset).

1953 rakennetussa Juurelassa ja Runkolassa on itään aukeavia 

yksiöitä lukuun ottamatta parveke jokaisella asunnolla, etelä-

päätyjen isoilla asunnoilla jopa kaksi. Tuuletusparvekkeita ei ole. 

Parvekkeet muodostavat lähes koko julkisivun mittaiset nauhat. 

Parvekelaatat ovat väliseinistä kannatettuja betonilaattoja. Kai-

teet ovat paikalla valettuja betoni elementtejä, joissa on teräs-

putkesta tehdyt käsijohteet.

7 . 5 . 5 . 1 .  P a r v e k e l a a t a t

Betoniset parvekelaatat ovat yleensä raudoitettuja ulokeraken-

teita. Kaiteiden teräsputkirungot on valun yhteydessä asennettu 

betonirakenteisiin. Juurelassa ja Runkolassa parvekelaattoja kan-

nattavat asuntojen väliset tiiliseinät. Laattojen ulkoreunassa on 

betonikaiteita kannattavat konsolit.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Harjulassa, Kivelässä ja Kontiossa parvekelaatat on uusittu. Uu-

sissa parvekelaatoissa olevat reunaviisteet vähentävät rakenteen 

alkuperäistä terävyyttä ja siroutta. Juurelan ja Runkolan parvek-

keet on kunnostettu vuonna 2006, jolloin niihin on asennettu 

vedenpoistoputket. Uusi hiertopintainen suojakäsittely peittää 

alkuperäisen lautamuottipinnan. Kaiteiden kannatuskonsolien 

ja asennusreikien väliset raot on osittain kitattu umpeen mikä 

muuttaa rakennuksen ilmettä hieman vähemmän rakenteellisek-

si. Mäntylän, Honkalan ja Kuuselan parvekelaatat on osittain uu-

sittu ja osittain kunnostettu vuonna 2008. 

Vaur iot

Ongelmana kylmässä teräsbetonirakenteessa on betonin karbo-

natisoituminen ja siksi liian lähellä rakenteen pintaa olevien te-

rästen ruostuminen, betonin lohkeaminen sekä erilaiset valumat. 

Parvekkeiden alapintojen maalauskäsittelyt ovat em. syistä usein 

pahoin hilseilleet.

Korjausohjeet:

Jotta parvekkeiden yksityiskohtien ja mitoitusten hienovarai-

suus voidaan säilyttää, joudutaan yleensä sangen kattaviin 

korjaustoimiin. Parvekelaattojen huonolaatuiseksi muuttu-

nut betoni tulee poistaa aina terveeseen rakenteeseen saakka. 

Laattojen raudoitukset puhdistetaan metallipinnalle, samoin 

parvekekaiteiden valussa olevat osat. Jos raudoituksia täytyy 

korvata, voidaan käyttää myös ruostumattomia harjateräksiä 

(huom. mahdollisimman hyvät suojaetäisyydet). Uuden beto-

nivalun sisään jäävät vanhat metallipinnat pinnoitetaan huo-

lellisesti riittävällä suojalaastilla. Koska alkuperäisten par-

vekkeiden sirot mitat ovat oleellinen osa rakennusten arkki-

tehtuuria, rakennetaan valulaatikot vanhojen parvekkeiden 

ulkomittojen mukaisina. Valulaatikoissa huomioidaan lisäksi 

parvekkeen ulkoreunojen alapuoliset tippalistaurat. Betonin 

tulee olla pakkasenkestävää. Tärytyksen tulee olla erityisen 

huolellista. 

Pintakäsittelyt

Kylmän betonirakenteen yläpuoli jätetään hiertopinnalle. Jos 

korjatut pinnat ovat olleet maalattuja, reunaosat ja laattojen 

alapuolet maalataan mahdollisimman huokoisella sementti-

maalilla. Yläpuolista maalauskäsittelyä ei alun perin ole tehty. 

Jos kuitenkin yläpintojen käsittely katsotaan tarpeelliseksi, tu-

lisi nämä pinnat käsitellä mahdollisimman himmeällä sement-

tilaastimaisella pinnoitteella.
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Ylläpito

Parvekelaatan ja ympäröivien rakenteiden kunnossa pysymi-

sen kannalta vedenohjaus on olennainen. Kallistusten, ve-

sipeltien ja liitosten kunto tarkistetaan määrävälein. Jos on 

asennettu vedenpoistoputket, niiden ritilät on pidettävä puh-

taana. Oven kynnys sekä siihen liittyvät pellitykset ja kitta-

ukset pidetään kunnossa. Laatta pidetään puhtaana roskista 

ja lumesta.  Mahdolliset betonivauriot paikataan ennen kuin 

vaurio ehtii laajeta. Erityisesti on huolehdittava, että raudoitus 

pysyy suojassa eikä pääse ruostumaan.

7 . 5 . 5 . 2 .  P a r v e k e l a a t a t  l ä m p i m ä n  t i l a n 

p ä ä l l ä

Joissain rakennuksissa, kuten Kantolassa ja Rantalassa, osa par-

vekkeista sijaitsee lämpimien tilojen päällä. 

Lämpimän tilan yläpuolisen parvekkeen alkuperäinen rakenne 

lämpimästä tilasta luetellen:

• betonilaatta

• bitumisively

• kaksinkertainen huokoinen kuitulevy, bitumisively (osin huo-

koiset kuitulevyt pohjalaatan alla)

• bitumikermit, 2 kpl

• pintalaatta, puuhierto

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Rakenteita on vuosien kuluessa kunnostettu eri tavoin. 

Vaur iot

Alkuperäisissä ratkaisuissa parvekekaiteiden teräsputkitolppien 

laipat on asennettu valuun suoraan vesieristeen päälle. Vesivuo-

toja on esiintynyt hyvin yleisesti näissä terassirakenteissa. Bitu-

mihuopien reunanostot ovat usein kriittisen pieniä ja tiiliseinien 

ja näiden alapuolisten betonipalkkien saumat revenneet ja avoi-

met.

Aikaisempien kunnostusten yhteinen piirre on ollut vesieristys-

ten asentaminen betonirakenteisten pintalaattojen päälle. Pin-

takermien käyttöajat ovat olleet lyhyitä. Rakenteisiin on varas-

toitunut kosteutta ja pääsääntöisesti lämpimien tilojen puolella 

kattopinnat ovat hilseilleet paljon.

Korjausohjeet:

Pintakerrokset poistetaan vaiheittain aina betoniholviin saak-

ka. Yleensä pohjalaattojen kallistukset ovat erittäin pieniä, 

niinpä myöhemmissä työvaiheissa tarvitaan erityistä tarkkaa-

vaisuutta. Huonolaatuinen betoni poistetaan sekä kaivojen 

ympäriltä että muistakin mahdollisista vauriokohdista. 

Johtuen räystäsmitoituksista ja erittäin pienistä korkoerois-

ta kaivojen ja ovien välillä, on ns. käännetyn katon ratkaisu 

soveltuvin ko. kohteissa. Käännetyssä katossa vesieriste sijait-

see suojassa lämpöeristeen alla. Pintarakenteen tuuletusta ei 

käännetyn katon ratkaisussa tarvita. Paikkavalujen jälkeen 

tehdään tarvittavat oikaisut ja lisäkallistukset sementtitasoit-

teella. Seuraavaksi pinnalle asennetaan vesieristys. Hyväk-

si ratkaisuksi vastaavissa tilanteissa on osoittautunut kolmen 

kumibitumikermin käyttö, kaksi ns. pohjakermiä ja pinnalle 

asennettava tukevampi pintakermi. Seinustoilla kermit ulo-

tetaan aina jo mainittujen betonipalkkien ja yläpuolisten tii-

lirakenteiden yläpuolelle. Kermien pinnalle asennetaan läm-

pöeristyskerros (hyvälaatuista pontattua suulakepuristettua 

polystyreenilevyä, vähintään 30-50mm). Levyt muotoillaan 

alustaan sopiviksi siten, että ne muodostavat yhtenäisen keik-

kumattoman pinnan. Lämpöeristeen päälle asennetaan suoda-

tinkangas, tämän päälle teräsverkko (ruostumatonta terästä) 

kannakkeineen. Reunoilla käytetään lisäksi elastisia solumuo-

vikaistaleita seinärakenteiden ja uuden pintalaatan välissä. 

Laatan pinta puuhierretään, reunanostot tehdään betonista 

samassa vaiheessa. 1930-luvulla vakiintunut käytäntö oli ja-

kaa pintalaatta n. 2x2 metrin ruudukkoihin puurimoilla. Vii-

meistelyvaiheissa puurimat korvattiin bitumimassalla. Räys-

täs- ja reunapelteinä käytetään 0,6 - 0,7 mm:n kuumasinkit-

tyä teräspeltiä. Peltien maalaus tapahtuu aikaisintaan kahden 

vuoden päästä. 
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7 . 5 . 5 . 3 .  P a r v e k e k a i t e e t

1937-1939 rakennetut ta lot

Ennen sotaa tehdyt parvekekaiteet ovat teräsputkirunkoisia 

lautakaiteita. Alkuperäispiirustuksissa runkotolppien alapäät on 

kiinnitetty betonilaatan etureunaan ja muotoiltu siten, että vesi 

valuu poispäin laatasta. Mäntylässä ja Honkalassa kaiteiden te-

räsputkirungot on kuitenkin istutettu laattaan suoraan päältä. 

Muissa rakennuksissa toteutus vastaa piirustuksia. Puuverhouk-

set ovat limilautaa, jonka profilointi ja mitat vaihtelevat. Yhteistä 

niille on pyöristetty alareuna ja jiiriliitos kulmassa. Laudoitus on 

kiinnitetty runkoon vain joka toisesta tai kolmannesta laudas-

ta ja muut laudat on naulattu toisiinsa. Mäntylässä ja Honkalassa 

kaide on koko korkeudeltaan laudoitettu ja päätetty yläreunal-

taan sisäänpäin kaltevalla käsipuulla. EKAssa laudoitus päättyy 

alemmas reunalistaan ja kaiteen yläosa on tehty kahdesta teräk-

sisestä vaakaputkesta, jotka on hitsattu ulospäin taivutettuihin 

tolppiin.

Kuusela

Kuuselassa kaiderunkojen terästolpat on alapäistään taivutettu 

puoliympyräksi ja kiinnitetty laatan alapintaan. Kaiteet on tehty 

järeistä pyöröpuuparruista, mikä antaa rakennukselle rustiikin ja 

kansallisromanttisen ilmeen.

Juurela  ja  Runkola

Juurelan ja Runkolan parvekekaiteet ovat paikalla tehtyjä betoni-

elementtejä, jotka on nostettu laatassa olevien kannatuskonso-

lien varaan ja varmistettu sivureunoiltaan teräslapuilla, jotka on 

ruuvattu asuntojen välisiin tiiliseiniin. Kaiteen yläreunassa on be-

tonivaluun upotetut teräsputket ja niihin hitsatut käsijohteet.

P intakäs i t te ly

Alkuperäisissä työselityksissä puuosien käsittelyksi on kirjat-

tu kaksinkertainen Xylamon-käsittely. Xylamon oli sen aikainen, 

maaliteollisuuden sivutuotteesta kehitetty, erittäin myrkyllinen 

puunsuoja-aine.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Kaiteiden puuverhouksia on uusittu. Kantolassa uudet kaiteet 

on tehty tarkasti alkuperäisten mukaan. EKAssa lauta on kor-

vattu alkuperäistä leveämmällä (4 lautaa aiemman 5 sijasta) ns. 

Suomipontilla (puolipontattu alapäästään paksuneva lauta) il-

man pyöristystä. Mäntylässä ja Honkalassa tehtiin aikanaan sama 

ratkaisu mutta kaiteet on ehditty jo uusia toistamiseen, jolloin 

pyrittiin lähemmäksi alkuperäistä ilmettä. Lautojen leveys, mää-

rä ja reunapyöristykset on palautettu. Runkotolppien vähäinen 

määrä, mittojen yksilöllisyys ja kiinnitysten harvuus tekivät työn 

haasteelliseksi. Alkuperäisen työn täsmällisyyteen ei päästy. Kul-

man varmistamiseksi lisättiin taustapuolelle kolmiomainen kiin-

nitysrima. Laudat kiinnitettiin toisiinsa taustapuolelta ruuvaamal-

la. Sunivallissa parvekkeiden betonikaiteet ja teräsputkijohteet 

on kunnostettu.

Vaur iot

Suurin osa parvekekaiteista on uusittu hiljattain, joten ajankoh-

taisia vaurioita on vähän. Erityisesti betoniin päältä upotetut kai-

derungot ovat alttiita ruostumaan ja halkaisemaan laatan reunaa. 

Varsinkin tummaksi käsitellyt puuosat haristuvat ja halkeilevat. 

Liitokset ja kiinnitykset saattavat aueta. 

Korjausohjeet:

Puurakenteita uusittaessa palataan alkuperäiseen lautaprofii-

liin. Kiinnitys tehdään alkuperäisellä tavalla. Ulospäin näky-

mättömiä lisäkiinnityksiä voi käyttää, kuten Mäntylän ja Hon-

kalan taustaruuvaus ja sisäkulman kolmiorima. Työn laadun 

varmistamiseksi kaiteet on syytä tehdä verstaalla jiireineen 

valmiiksi elementeiksi, mikä edellyttää huolellista mittausta 

paikalla. 

Puupinnat ovat alun perin olleet kuultokäsiteltyjä. Uuden kä-

sittelyn valinta riippuu siitä, uusitaanko suurempi kokonai-

suus kerralla vai yksittäisiä osia. Em. tapauksessa on perus-

teltua pyrkiä takaisin alkuperäisen kuultokäsittelyn henkeen. 

Jälkimmäisessä yhtenäisyyden säilyttäminen nousee etusijalle.

Kuultokäsittelyaineita on markkinoilla useita. On syytä suo-

sia kalvoa muodostamattomia, hyvin puuhun imeytyviä ainei-

ta.  Valintaan vaikuttavat myös ympäristönäkökohdat, jolloin 

esim. pellavaöljyyn perustuvat, mahdollisimman vähän lisä-

aineita sisältävät aineet ovat varteenotettavia. Kuultokäsittely 

vaatii kokeita oikean sävyn löytämiseksi. Tarkkaa tietoa al-

kuperäisistä sävyistä ei ole olemassa. Mustavalkoisissa kuvis-

sa puuosien tummuus vaihtelee käsittelemättömän näköisestä 

selvästi sävytettyyn. Vaaleampi sävy on aina tummennettavis-

sa, toisin päin ei.
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Ylläpito:

Teräs- ja puuosien säännöllinen huoltomaalaus/kuultokäsit-

tely varmistaa kaiteiden kunnossa pysymisen vuosikymmenik-

si. Vaurioituneet puuosat voidaan uusia yksitellen. Liitoksia 

tarkistetaan ja kiristetään tarpeen vaatiessa. Pintakäsittelyn 

uusintatiheys vaihtelee olosuhteiden mukaan. Vaakapinnat ja 

kuultokäsittelyt vaativat huomattavasti tiheämpää käsittelyä 

kuin pystypinnat ja peittomaalaus. Huoltokäsittelyn mahdolli-

nen sävytys on tapauskohtaisesti harkittava.

Kantolan parveke. Piirustus Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM sign. 81-34. 
Valokuva AAM 81-002-110.
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Mäntylän ja Honkalan tomutusparvekkeiden piirustus. Todellisuudessa kaidetolpat on istutettu laattaan päältä. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM sign. 81-164

Mäntylän ja Honkalan parvekekaidetta. Kuva: AAM. Mäntylän ja Honkalan uusittu parvekekaide 2009. Kuva: RW.
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Karhun ja Päivölän parvekepiirustus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM sign. 81-283..

Karhun ja Päivölän parvekkeet olivat ennen rehevän kasvillisuuden peitossa. 
Kuva: AAM. Karhun ja Päivölän parvekkeita. Kuva: RW.
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Juurelan ja Runkolan parvekkeen leikkaus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 
AAM sign. 81-1169.

Juurelan ja Runkolan parvekkeen kukkalaatikko. Arkkitehtitoimisto Alvar Aal-
to, AAM sign. 81-1169.

Juurelan ja Runkolan parvekkeen julkisivu ja kaiteen leikkaus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM sign. 81-1169.
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Tyypillinen betonirakenteen vaurio: rautojen ruostuminen on puhkaissut 
parvekelaatan alapintaa Runkolassa. Kuva: RW.

Esillepiikattuja ja suojakäsiteltyjä raudoituksia Runkolassa. Kuva: RW.

Kaidetta kannattava konsoli parvekelaatassa ja suojakäsitelty rauta Runkolas-
sa. Kuva: RW.

Terästen hiekkapuhallusta Juurelassa. Kuva: RW.

Parvekekaiteen piikattujen kohtien paikkausta Runkolassa. Kuva: RW.
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nat ovat päässeet vuotamaan eivätkä betonirakenteet ole kestä-

neet sään rasituksia.

Vesi valuu joko vapaasti reunan yli tai katoksessa on vedenheit-

täjä, josta tuleva vesi saattaa lammikoitua, vaikkakin suurempi 

ongelma yleensä on katolta valuva vesi, joka jää makaamaan si-

säänkäynnin eteen koska maa kallistuu taloon päin.  

Korjausohje

Katosten betoniosat voidaan kunnostaa kuten parvekkeiden 

betonilaatat. Pellitetyt betonikatokset tulisi uusia ns. perintei-

sellä peltisepäntyöllä. Koska katosten kallistukset ovat erittäin 

pienet, tulee peltien alla käyttää kumibitumisuojakermiä. 

Kuuselan katoksiin asennettu vesikouru korvataan sopivam-

malla. Alkuperäispiirustuksissa katoksessa ei ole kourua mut-

ta vesikaton räystäskouruista on piirustus, jossa on puinen, 

tervattu kouru. Tällainen sopisi hyvin katosten rustiikkiin il-

meeseen. Kannatinriukujen alapäiden teräsholkit ankkuroi-

daan uudelleen betonilla sisäänkäynnin kiveykseen. Juurelan 

ja Runkolan katoksissa vedenheittäjä on katoksen ulkoreu-

nassa oikealla laidalla, josta vesi helposti pääsee kastelemaan 

portaan edustaa. Paras ja huomaamattomin lopputulos saa-

vutettaisiin johtamalla vedet viereiseen syöksytorveen. Tämä 

edellyttää katoksen yläpinnan uudelleenmuotoilua ja päällys-

teiden uusimista ainakin osittain.

7 . 5 . 6 .  K a t o k s e t

Sunilan rakennuksissa esiintyy puurakenteisia kumibitumikat-

teisia kevyitä katoksia sekä betonirakenteisia ja samoin kumi-

bitumipintaisia tai pellitettyjä sisääntulokatoksia. Sirot ulokebe-

tonikatokset ovat tunnusomaisia funktionalismille ja Sunilalle. 

Sunilassa ne ovat yleensä suorakaiteen muotoisia, poikkeuksena 

Harjula, Kivelä ja Kontio, jossa ne on muotoiltu vapaammin, tuo-

den mieleen Villa Mairean kuuluisan alimman porrasaskelman. 

Kuuselassa on muista poikkeavat, laajat, puiset sisäänkäyntika-

tokset. Kantavina palkkeina toimivat paksut pyöröparrut, joista 

seinänpuolimmaisia kannattavat ulkoseinään ankkuroidut suuret 

teräskoukut. Ulompaa palkkia kannattavat epäsäännöllisin välein 

asennetut, eripaksuiset pyöröriu’ut, joista osa on asennettu vi-

noon. Näin syntyy viehkeä, Aallolle ominainen viittaus luontoon. 

Hieman vastaavantyyppistä aihetta on Aalto käyttänyt aikaisem-

min Villa Mairean sisäänkäynnissä, siellä tosin yhdessä uljaasti lii-

tävän, valkoisen funkiskatoksen kanssa. Juurelassa ja Runkolassa 

on palattu betonisiin ulokekatoksiin.

Puistolan omakotitaloissa lappeet jatkuvat sisäänkäynti- ja oles-

kelutasanteiden päälle katoksiksi, joita kannattavat pyöreät puu-

pilarit.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Katokset ovat pääosin alkuperäisessä kuosissaan. EKAssa osa 

katoksista on uusittu. Ne on muuten tehty vanhan mallin mu-

kaan, mutta viereisiin vanhoihin verrattaessa huomaa, että pak-

suus on kasvanut aavistuksen verran. Kuuselan katokset ja yksi 

Runkolan katoksista on varustettu nykyajan standardivesikou-

ruilla.

Vaur iot  ja  ongelmat

Puurakenteiset katokset:

Puurakenteisten katosten ongelmana on pääasiassa ollut bitu-

mikermien rikkoutuminen ja vuodoista johtuva rakenteiden 

hajoaminen. Katosten kunnostustöissä ei alkuperäisiä raken-

teita ole juurikaan arvostettu, vaan korjaukset on pääosin teh-

ty kunkin aikakauden standardiratkaisuin. Kuuselan katosten 

kannatinriu’ut ovat osittain irronneet kiinnikkeistään.

Betonirakenteiset katokset:

Kylmissä betonirakenteisissa katoksissa ongelmat ovat saman-

kaltaisia kuin parvekerakenteissa: vanhat pintakermit tai peltipin-
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Karhun ja Päivölän portaisiin johtavat sisäänkäynnit on varustettu katoksin. 
Kuva: RW..

Työnjohtajien rivitalo Mäkelän sisäänkäyntikatos. Kuva: RW..

Harjulan, Kivelän ja Kontion si-
säänkäyntikatosten muotoilussa 
on Aallolle tunnusomaisia piirteitä. 
Kuva: RW..
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Kuuselan sisäänkäyntikatosten piirustus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM, sign. 81-680.

Kuuselan sisäänkäyntikatosten leikkauspiirustus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, AAM, sign. 81-678.
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Vasemmalla Kuuselan sisäänkäyntikatoksen puunrunkojen varjoleikkiä. Ku-
va: AAM.
Oikealla Runkolan sisäänkäyntikatos. Kuva: RW.
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7 . 5 . 7 .  J u l k i s i v u v a r u s t e e t

7 . 5 . 7 . 1 .  Ta l o t i k k a a t

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa talotikkaat koostuivat julki-

sivuihin muurauksen yhteydessä asennetuista n. 20 mm:n pak-

suisista rautatangoista. Ylimpiin tankoihin kiinnitettiin sakkeleilla 

pystysuuntaiset ja katolle kaartuvat käsijohteet. 

Uudempien rakennusten kattotikkaat ovat yksinkertaisia pys-

tysuuntaisista L-teräsrungoista rakennettuja tikkaita. Tikkaiden 

askelmat on tehty umpiterästangoista. 

Alkuperäiset rautatankotikkaat ovat suurelta osin säilyneet. Tik-

kaiden ongelmana on yläpään pystyosan huteruus sekä muurat-

tujen tankojen heiluminen seinämuurauksessa. 

7 . 5 . 7 . 2 .  M a r k i i s i h e l a t

Rakennusten julkisivuissa on alun perin käytetty auringolta suo-

jaavia markiisikankaita. Tukitankojen alaosia sekä markiisirullien 

seinäkappaleita voidaan vielä havaita joissakin julkisivuissa (mm. 

talo Rantala). 

Korjausohjeet

Pystyosan huteruutta voidaan vähentää esim. ylimääräisillä 

suorilla pystytangoilla. Astintankojen heilumista voidaan pie-

nentää injektoimalla kiinnityskohtia. 

Markiisiheloja ei tule poistaa. Sitä vastoin, uusien rakennuk-

siin sopivien markiisilaitteiden asentamista voi tulevaisuudes-

sa hyvinkin harkita. Tankojärjestelmien sekä tekstiilien mate-

riaalit ja värit tule harkita erityisellä huolella.

Mäkelän päädyn talotikkaat. Kuva: RW.
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Yllä: Rantalan palotikkaiden piirustus. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 
AAM. sign. 81-84.
Oikealla: Rantalan merenpuoleista julkisivua markiiseineen. Kuva: AAM.


