
Sunilan asuinalueen korjausohjeisto 2010112

9 .  R A K E N N U S R Y H M Ä T

Sunilan asuinalue rakennuksineen on pääosin säilynyt alkuperäisessä hahmossaan. Merkittävimmät muutokset ovat:

 Valliniemen lämpökeskuksen puisen asuinsiiven purku.

 Linja-autoaseman purku ja uuden autovaakarakennuksen rakentaminen edellistä mukaillen 1960-luvulla

 Sauna-, pesula- ja postirakennuksen laajennus 1953 ja postisiiven purku 1980-luvulla

 OL Liiton talon purku kesällä 2006

 Alueelle on 1960-luvulla rakennettu avonaisia autokatoksia. Niitä on myöhemmin suljettu erilaisin verkko- ja seinämärat-

kaisuin

Rakennusten suunnitteluvaiheessa monella niistä on ollut kirjaintunnus (suluissa). Rakennusten valmistuttua niistä on alettu 

käyttää vakiintuneita luontoaiheisia nimiä, joita ilmaisevat kyltit on yleensä asennettu talojen päätyihin.

Osuusliike liiton talo v. 1937.
Rakennuksessa toimi viimeksi  sekatavara-
kauppa Vehkamarja ja -vihannes. Rakennus pu-
rettiin kesällä 2006.

Sauna- ja pesularakennus sekä posti alkupe-
räisasussaan 1930-luvun lopulla.
Saunaa laajennettiin 1953, jolloin siitä poistet-
tiin luoteiskulman parveke. Puurakenteinen 
posti purettiin 1980-luvulla. Ks. kappale 8.6. 
AAM, Roto Roos.
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9 . 1 .  K A N T O L A  ( R A K E N N U S  A )

Perustiedot

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 1960-luvun muutokset Arkkitehtitoimisto Bertel Gripenberg, restaurointi 1997 Arkkitehtitoimisto Ii 

   vanainen & Mustonen Oy.

Valmistumisaika:  1.2.1937

Sijainti:   Kortteli 24, Kantokatu 5, 48900 KOTKA

Talotyyppi:   Edustava yhden perheen talo

Nykyinen omistaja:  Sunila Oy ja Kotkan kaupunki 50/50 

Käyttötarkoitus:  Alun perin tehtaanjohtajan asunto. Sunilan ensimmäinen toimitusjohtaja Lauri Kanto asui rakennuksessa vuoteen 1961. Viimeinen  

   talossa asuva toimitusjohtaja oli Paavo Alava, joka muutti pois 1981. Tämän jälkeen rakennusta käytettiin virkailijakerhona. 1986 ra 

   kennus siirtyi nykyiselle omistajalle Sunilan Kantola Oy (Sunila Oy 50%, Kotkan kaupunki 50%). Toimii nykyään edustus-, koulutus-  

   ja majoitustilana. 

Asemakaavamerkintä:  kortteli Y/s, rakennus II sr 590

Rakenne

Perustukset:  paikalla valettu betoni

Runko:   massiiviset tiiliseinät, aukkoylitykset betonipalkein

Katto:   tasakatto, yläpohjassa kaksoislaattapalkisto, välipohjassa ylälaattapalkisto.  Vesikate bitumihuopaa

Julkisivut:   slammaus, valkea kalkkimaali, sisääntulon kohdalla keltainen tiili, parvekekaiteet, pergolat ym. puuosat ruskeaksi käsiteltyä puuta

Ikkunat:   Kuultokäsiteltyä tammea, maalattua puuta

Ulko-ovet:   Kuultokäsiteltyä tammea ja lasia, maalattua puupaneelia

Kunto:   ulkovaippa: kohtalainen, sisätilat: hyvä

Säilyneisyys:  hyvä, osittain palautettu

Sunilan Kantola,
pohjapiirros, Alvar Aalto 
1936. AAM 
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Ulkoarkkitehtuuri

2-kerroksista, kompaktia rakennusmassaa elävöittävät por-

rastukset, lasierkkeri, parvekkeet, kattoterassit ja pergolat. 

Julkisivu on pääosin kalkkimaalattua, slammattua ja harjattua 

punatiiltä. Pohjoissivulla suuren parvekkeen kattaman sisään-

käynnin seinät on verhottu keltatiilellä. Merelle antavaa ete-

läjulkisivua hallitsevat tammipuinen lasierkkeri sekä pergo-

lan ja kattoterassin puurakenteet. Sisäänkäynti ja oleskelupi-

ha on päällystetty graniittilaatoilla. Uljaan kubistisen funkis-

rakennuksen jyhkeän ulkoasun ja herkkien sisätilojen välillä 

vallitsee mielenkiintoinen jännite.

Lasierkkerin ja sisäänkäynnin ikkunat ja ovet ovat kuultokä-

siteltyä tammea, muut ikkunat ja ovet ovat vaaleanharmaiksi 

maalattua puuta. Keittiösisäänkäynnin ja parvekkeiden ovet 

on verhottu pystypaneelilla. Parvekkeiden kaiteet ja pergolan 

puurakenteet on käsitelty ruskeiksi. Arvokas yksityiskohta 

on parvekelaatan muodostaman sisääntulokatoksen upote-

tut valaisimet.

Sisätilat

Sisätilat avautuvat valoisaan keskihalliin, johon saavutaan as-

teittain mutkan kautta muutamaa porrasaskelmaa alempa-

na olevan eteisen kautta. Materiaalien asteittainen muuttu-

minen sisätilanomaisiksi, näkymien vähittäinen avautuminen, 

yläkertaan johtavan portaan suuri ikkuna ja kauniisti muo-

toillut yksityiskohdat sekä näkymä merelle lasierkkerin kaut-

ta muodostavat juhlavan tilasarjan, joka ei jätä epäselväksi, 

että saavutaan alueen ”kaikkein pyhimpään”. Tilasarja jatkuu 

loivien portaiden kautta yläkertaan, jonka hallista pääsee kat-

toterasseille. Yläkerran kylpyhuoneisiin ja käytäville antavat 

valoa Alvar Aallolle tunnusomaiset, kauniisti muotoillut, pyö-

ristetyn suorakaiteen muotoiset kattoikkunat.

Lattiamateriaali muuttuu eteisen tummanruskeasta klinkke-

ristä hallin parketiksi ja huoneiden linoleumiksi. Sisäseinät 

ovat hienorapattuja maalattuja tiiliseiniä. Sisäkatto on hieno-

rapattua betonia, alahallissa on näkyvä palkkirakenne.

Talossa on runsaasti eri-ikäisiä Artek-kalusteita, jotka on siir-

retty sinne aikojen kuluessa muista Sunilan tehtaan tiloista, 

mm. vanhan Sunilan puretusta virkailijakerhosta.

Pääsisäänkäynti alkuperäisasussaan. 1960-luvun alussa ovet siirrettiin 
aukon oikeaan reunaan. Suksivarasto otettiin eteiskäyttöön ja oviaukko 
muurattiin umpeen.

Isännän huoneen takan rekonstruointipiirustus vuodelta 1997, aim oy..
Alkuperäinen takka purettiin ja tilalle rakennettiin v. 1961 kirjahyllyyn 
sovitettu kevyttakka. Isännän huoneen leveys pieneni muutosten johdos-
ta yli metrin. 
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Muutokset

Lauri Kannon muutettua pois 1961 rakennusta peruskorjattiin Arkkitehtitoimisto Bertel Gripenbergin suunnitelmien mukaan 

(muutospiirustukset keväällä 1961):

 Sisäänkäyntijärjestelyt uusittiin: ulko-ovi siirrettiin ja suksivarasto yhdistettiin eteiseen.

 Alakerran emännänhuone ja olohuone yhdistettiin luentotilaksi.

 Keittiö kunnostettiin.

 Yläkerran makuuhuoneiden alun perin tapetoidut seinät maalattiin.

 Yläkerran ison kylpyhuoneen seinät laatoitettiin turkoosinsinisellä mosaiikkilaatoituksella, lattia mustalla mosaiikilla.

 Hallin ja isännänhuoneen takka uusittiin. Hallin takan uusimisen yhteydessä ikkunan alle rakennettiin uusi leveä klinkkeri-

pintainen ikkunapenkki. Sisäpihan tuulikaapin ovet poistettiin ja ikkunajakoa yksinkertaistettiin.

 1970-luvulla keittiötilat korjattiin jälleen ja 1980-luvun alussa keittiö muutettiin laitoskeittiöksi.

 Yläkerran sisäpihan kattoterassin pintarakenteet uusittiin.

 Vuosien mittaan on tehty useita pintaremontteja.

 1996-97 rakennusta restauroitiin Arkkitehtitoimisto Iivanainen & Mustonen Oy:n suunnitelmien mukaan:

 Sisäänkäyntisivun parveke entisöitiin      valaisimineen

 Seiniä maalattiin alkuperäisin värisävyin kaoliinilla himmennetyllä alkydimaalilla.

 Isännänhuoneen takka rekonstruoitiin alkuperäissuunnitelmien mukaan. 

 Päätilojen sisäoviin palautettiin alkuperäisen kaltainen kuultokäsittely 

 Molempien kerrosten julkisiin tiloihin palautettiin painovoimainen ilmastointi (poikkeuksena ruokailutila).

 Ala- ja ylähallien sekä pääporrashuoneen sisäkattojen kalkkirappaukset ja kalkkauspinnat uusittiin

 Asennettiin alkuperäisen kaltaisia tuuletusritilöitä, heloja ja sähkökatkaisimia (Gripenbergin toimiston suunnitelmien mu-

kaiset mustat Aalto-painikkeet säilytettiin).

 2000-luvulla on kunnostettu kattoterassin kaide ja pergolan puurakenteet. Vuonna 2007 yläpohjan vesieriste-, lämpöeris-

te- ja pintarakenteet sekä räystäspellit uusittiin, pellitys noudattaa alkuperäismitoitusta. 

Kantola kesällä 2008. Vesikatto on uusittu ns. käännettynä kattona, seinien yläosien slammauspaikkaukset on tehty. Muuta julkisivukorjausta odo-
tellessa. TM
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9 . 2 .  R A N T A L A  ( R A K E N N U S  B )

Perustiedot

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika:  1937

Sijainti:   Kortteli 24, Kantokatu 3, 48900 KOTKA

Talotyyppi:   Rivitalo, 5 kpl 2-kerr. asuntoja 180-280 m2

Nykyinen omistaja:  As Oy Sunilanrantala

Käyttötarkoitus:  Alunperin insinöörien rivitalo, vuosina 1986-88 Sunila Oy myi asunnot yksityisille ja muodostettiin  asunto-osakeyhtiö

Asemakaavamerkintä:  kortteli AR/s, rakennus II sr 1100

Rakenne

Runko:   perustukset paikalla valettua betonia, kantavat seinät punatiiltä, aukkoylitykset betonipalkein

Katto:   loiva pulpettikatto, reunakouru, syöksytorvet, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut:   poltettu tiili, kolmikerrosrappaus, valkoinen kalkkimaali

Ikkunat:   puuta,  sisään-sisään aukeavat kytketyt ikkunat, vaaleanharmaa maali

Ulko-ovet:   kuultokäsitelty / maalattu pystypaneeli

Kunto:   hyvä

Säilyneisyys  hyvä, suurin muutos 1950-luvulla toteutettu vesikaton korotus (ulkoseiniä korotettiin, vanha katto lisäeristettiin ja korotusosalle   

  asennettiin uudet betonilaatastot)

Rantala lännestä nähtynä. Pihat oli eroteltu korkein ristikkoaidoin. Markiisit kuuluivat julkisivuvarustuksiin.
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Ulkoarkkitehtuuri

Julkisivut ovat kolmikerrosrapatut ja valkoiseksi kalkatut. 

Itä-länsisuuntainen rakennusrunko poikkeaa Sunilan muista 

asuinrakennuksista, jotka on rakennettu pohjois-eteläsuun-

taisina massoina. Toisiinsa nähden porrastettujen asuntojen 

pohjaratkaisu on lievästi kiilan muotoinen niin, että oleske-

lutilat avautuvat viuhkamaisesti kohti merta. Sunilan asema-

kaavassa käytetty viuhkateema on näin siirretty rakennuksen 

pohjaratkaisuun. Asuntojen välisiä kantavia muureja on jat-

kettu rakennusrungon ohi pysty- ja vaakasuunnassa jakaen 

rakennusta pienempiin osiin.

Rakennuksen ympäristöä on jäsennelty monenlaisin hieno-

varaisin rakennelmin, jotka luovat arvokkaan ja huolitellun 

ilmeen. Sisääntulopiha on aidattu matalalla valkoiseksi slam-

matulla tiilimuurilla, joka merta kohti siirryttäessä muuttuu 

betonitolppa- ja teräsverkkoaidaksi. Kokonaisuuteen kuuluu 

kolme pientä puista varastorakennusta. Asunnoilla on sekä 

pienellä lippakatoksella varustettu pääovi että erilliseen pys-

tylautaverhoiltuun tuulikaappiin sijoitettu keittiöovi. Etupihaa 

rajaa matala puuaita, joka keittiön kohdalla muuttuu kor-

keaksi puuristikoksi, joka erottaa pientä keittiöpihaa. Meren 

puolella asuntojen väliset seinät jatkuvat muureina ja puura-

kenteisina aitoina. Suurin asunto on erotettu muita pitem-

mällä, slammatulla tiilimuurilla. 

Sisätilat

Asuntojen sisänäkymiä hallitsevat avarat toisiinsa avautuvat 

oleskelu- ja ruokailutilat, joissa välipohjan kantava palkkira-

kenne konsoleineen on jätetty näkyviin kuten tehtaan au-

lassa. Loivat  pääportaat on muotoiltu kauniisti porrastuvin 

muuri- ja pyöröpuusäleikköaihein. Pääportaan lisäksi asun-

noissa on keittiöportaat. Asuntojen tilajako on säilynyt pää-

osin ennallaan.

Harvoin nähty kuva Rantalan alkuperäisestä vesikatosta. 1950-luvun 
muutos korotti kattoa n. puoli metriä. RAntalan pihapatiot on päällystet-
ty muuratulla punatiilellä.

Rantala 5:n sisäänkäynti keväällä 2008. Etualalla edelleen alkuperäiset 
puuritiläseinäkkeet. Vesikaton korotus näkyy räystäskourun alapuoleises-
ta betoniotsapinnasta.
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Muutokset

 1950-luvun puolivälissä rakennettu uusi elementtibeto-

nikatto vanhan päälle, jolloin räystäät nousivat 30-50 cm.

 Kahteen asuntoon rakennettu sauna kylpyhuoneen pai-

kalle

 Asuntojen keittiöt on kunnostettu tai muutettu eri vai-

heissa

 Keskimmäiseen ulkovajaan on 1989-90 rakennettu oma 

maakaasulla toimiva lämpökeskus

 1996 kunnostettu kahden asunnon ikkunat

 1990-luvulla kunnostettu verkkoaitaa ja korjattu betoni-

pilareita

 2006 kunnostettu vesikattoa

Luonnos näyttää rakennuksen idean: Palvelevat tilat pohjoissivulle, asuintilat avautuvat viuhkamaisesti etelään ja merelle syvän maisemapihan kautta.
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9 . 3 .  V A L L I N I E M E N  L Ä M P Ö K E S K U S  ( R A K E N N U S  C )

Perustiedot

Suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika:  1937

Sijainti:   Kortteli 29, Kantokatu 2, 48900 KOTKA

Talotyyppi:   Huoltorakennus

Nykyinen omistaja:  Fin Entisöinti ja Saneeraus Oy

Käyttötarkoitus:  Alun perin 1. rakennusvaiheen lämpökeskus, autotalli sekä lämmittäjän ja autonkuljettajan asunto. On mainittu myös 

paloasemaksi. Tornissa on paloletkujen kuivauskuilu. Palokunta toimi kuitenkin hälytysperiaatteella: palomiehet hälytettiin puhelimitse 

tehtaalta tai kotoa, varsinaisia miehistötiloja ei ollut. Rakennus myytiin 1980-luvulla yrittäjälle. Omistaja on vaihtunut pari kertaa. Nyky-

ään toimii varikko- ja varastotiloina sekä mattopesulana.

Asemakaavamerkintä:  Kortteli TY/s, rakennus I sr 1000

Rakenne

Sokkeli:   Paikalla valettu betoni

Runko:   Pilari-palkkirunko paikalla valettua betonia, ulkoseinät punatiiltä

Katto:   Loiva pulpettikatto, reunakourut, syöksytorvet, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut:   Slammaus, valkea kalkkimaali, tornin huippu keltaista klinkkeriä

Ikkunat:   Puuta, valkeaksi maalatut

Ulko-ovet:   Puuta, autotallinovet tummanruskeat

Kunto:   Osin heikohko, osin kohtalainen 

Säilyneisyys:  Asuinsiipi purettu, jäljellä oleva osa on lähes alkuperäisasussa

ETualalla alkuperäinen linja-autokatos, takana lämpökeskus. Asuinsiipi tornin vasemmalla puolella. AAM, Foto Roos, osasuurennos.
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Ulkoarkkitehtuuri

Rakennusta hallitsee korkea ja leveä torni, joka sisältää palo-

letkujen kuivauskuilun ja savupiipun. Tornin huipulla on vesi-

säiliö. Muu osa on matalaa, mittasuhteiltaan eleganttia, auto-

tallinovien hallitsemaa hyötyjulkisivua. Päädyssä on pitkä, kat-

tokulmaa noudattava, kiilanmuotoinen ikkuna. Puinen asuin-

siipi on purettu. Tornin yläosassa on Sunila Oy:n logo. Torni 

logoineen on tärkeä maamerkki, joka päättää näkymän Suni-

lantieltä. Tornin merkitystä on korostettu keltaisesta tulitii-

lestä muuratulla yläosalla.

Sisätilat

Suurimman osan yksikerroksisen rakennuksen sisätiloista 

vievät autotallit, joissa alun perin säilytettiin tehtaan henkilö-

autoja. Niiden takana on kapeampi tilarivi, joka sisältää mat-

topesulan, kuivaus- ja säilytystiloja sekä toimiston. Keskus-

lämmityslaitos on purettu (asuinrakennuksilla on nykyään 

omat maakaasulämpökeskukset), minkä jälkeen varsin mitta-

va, sokkeloinen ja monitasoinen kellaritila on ollut tyhjillään 

tai veden vallassa. Paloletkujen kuivauskuilu on sisämitoiltaan 

noin 2x3,5 m. 

Muutokset

 Puinen asuinsiipi purettu

 Kevyitä väliseiniä rakennettu

 Tornin huipulla oleva savupiipun korotus ei liene alkupe-

räinen

Leikkaus lämpökeskuksen tornin 
kohdalta. AAM.



121

9 . 4 .  A U T O T A L L I T

Perustiedot

Suunnittelija: Sunila Oy:n piirustuskonttori

Valmistumisaika: 1942

Sijainti: Kortteli 23, Tehtaankatu 3, 48900 KOTKA

Talotyyppi: Autotallirakennus

Nykyinen omistaja: Exfun Oy

Käyttötarkoitus: Alun perin rakennettu tehtaan kuorma- ja paloautojen talliksi. Myyty 1980-luvulla yrittäjälle. Nykyään autokorjaamona ja varastotiloina.

Asemakaavamerkintä: kortteli TY, rakennus I sr 1000 

Rakenne

Sokkeli: paikalla valettu betoni

Runko: Seinät punatiiltä

Katto: loiva puurakenteinen pulpettikatto, reunakourut, syöksytorvet, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Ikkunat: rakennuksessa on ainoastaan pari lasitiili-ikkunaa takajulkisivussa

Ulko-ovet: Puuta, autotallinovet tummanruskeat

Kunto: tyydyttävä / välttävä

Säilyneisyys: hyvä

Autotallit Tehtaankadulte nähtyinä.  Kuva: TM.
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Ulkoarkkitehtuuri

On miltei mahdoton uskoa, että rakennus ei ole Alvar Aal-

lon suunnittelema, niin suuressa määrin se noudattaa hä-

nen käyttämiään suunnittelu- ja tyylikeinoja: Rakennusta on 

porrastettu pysty- ja vaakasuunnassa maaston mukaan mitä 

elävimmällä tavalla. Materiaali- ja muotomaailma noudattaa 

sunilalaista tapaa. Koska rakennus on rakennettu mäenrin-

teeseen, on eri tasolla olevien autotallien ajoluiskien välille 

tehty tukimuurit luonnonkivestä. Ne ovat kuitenkin enim-

mäkseen jääneet asvaltin peittoon. Maasto viettää voimak-

kaasti metsään päin niin, että kahden autotallin alle on saatu 

rakennetuksi taukotilat omalla sisäänkäynnillä. Takajulkisivu 

on äärimmäisen viehättävä polveilevine seinineen jotka ke-

säisin ovat yltään villiviinin peitossa.

Sisätilat

Valtaosa rakennuksesta koostuu autotalleista. Alakerrassa, 

rakennuksen keskivaiheilla on puku-, wc- ja taukotila, jonne 

on pääsy talon takaa tai autotallin kautta portaita pitkin.

Muutokset

1950-luvulla rakennuksen länsipäätyyn rakennettiin kaksi 

muita korkeampaa autotallia uusia, isompia paloautoja var-

ten.

Autotallit Kantolan suuntaan. Nauhaikkunat on muurattu lasitiilistä. 2008, foto tm.
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9 . 5 .  M Ä K E L Ä  ( R A K E N N U S  D )

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1937

Kortteli 22, Tehtaankatu 1, 48900 KOTKA

Talotyyppi: Rivitalo, 14 kpl 2-kerr. asuntoja 85 m2

Käyttötarkoitus: Alunperin työnjohtajien rivitalo. Vuosina 1986-90 Sunila Oy myi asunnot yksityisille ja muodostettiin  As Oy Mäkelänhovi

Asemakaavamerkintä: kortteli AR/s, rakennus II sr 1500

Rakenne

Runko: kantava runko paikalla valettua betonia, ulkoseinät punatiiltä

Katto: loiva pulpettikatto, reunakouru, syöksytorvet, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Ikkunat: puu-alumiini, vaaleanharmaa polttomaali

Kunto: hyvä

Säilyneisyys: ulkoasu: tyydyttävä, suurin muutos ikkunoiden muuttuminen puu-alumiinirakenteisiksi, sisätilat: hyvä

Mäkelän sisäänkäyntijulkisivu.  Sunila Oy:n arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Mäkelä muistuttaa saman aikakauden saksalaisissa Siedlun-

geissa sijaitsevia rivitaloja, joihin Aalto tutustui. Rakennusta 

on porrastettu maaston korkeuserojen mukaan. Syvät etupi-

hat on erotettu toisistaan puuaidoin, länsipuolen oleskelupi-

ha on yhteinen, sinne johtavat asuntokohtaiset ulkoportaat. 

Asuntojen väliset seinät ulkonevat julkisivu- ja kattopinnasta. 

Sisäänkäyntien päällä on pienet, sirot ulokekatokset.

Talon itäpuolella on kolme pientä, puurakenteista, harjakat-

toista ulkovarastoa, samaa mallia kuin Rantalassa.

Sisätilat

Asuntojen sisätiloja hallitsee olohuoneesta nouseva kauniisti 

muotoiltu porras puukaiteineen sekä väli- ja yläpohjan näky-

vä palkkirakenne. 

Muutokset

 1970-luvulla tehty kattoremontti, jossa vanhan katon 

päälle on tehty uusi eristeineen. 

 Pihojen väliset vinoristikkoaidat muutettu vaakalautara-

kenteisiksi

 Noin 1985 uusittu räystäspelti alkuperäistä leveämmäksi

 Rakennettu oma maakaasulämpökeskus kellariin, metalli-

nen savupiippu

 1998 Ikkunat uusittu puu-alumiinirakenteisiksi

 Sauna rakennettu yhden kylpyhuoneen paikalle

 Yksi keittiö muutettu huoneeksi, keittiö tehty olohuo-

neeseen

Mäkelän pihajulkisivu. Sunila Oy:n arkisto.
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9 . 6 .  S A U N A ,  P E S U L A  J A  P O S T I  ( ” A A L L O N  M A J A ” )

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1937

Sijainti: Kortteli 20, Valliniemenkatu 2, 48900 KOTKA

Talotyyppi: Huoltorakennus, 535 kem2

Käyttötarkoitus: Alunperin koko alueen sauna ja posti sekä Valliniemen pesula. Myytiin yrittäjälle 1980-luvulla. Ollut välillä tyhjillään ja Kapiteeli Oy:n omistukses-

sa. Nykyään retkeilymajana ja liiketiloina.

Asemakaavamerkintä: kortteli AL/s, rakennus II sr 850

Rakenne

Runko: kantava runko paikalla valettua betonia, ulkoseinät punatiiltä

Katto: aito tasakatto, sisäpuolinen vedenpoisto, kate bitumihuopaa

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Ikkunat: kiinteät puuikkunat, kolminkertainen lämpölasi

Ulko-ovet: Ruskea puupaneeli tai harmaantunut koristevaneri

Kunto: tyydyttävä

Sauna-, pesula- ja postirakennus alkuperäisessä asussaan 1938. Kuva: Foto Roos. Sunila Oy:n arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Talo oli alun perin yksinkertaisuudessaan elegantti ja suh-

teikas, kiteistä ”sokeripalafunkista” edustava jäsen alueen 

julkisten rakennusten jalossa joukossa. Puinen parveke ja 

postisiipi muodostivat valkoisena hohtavan päämassan vas-

tateeman.  

Yleiset saunat ja pesula sijaitsivat 2-kerroksisessa pääraken-

nuksessa, postikonttori kohtisuorassa puisessa 1-kerroksi-

sessa siipirakennuksessa. 

Rakennus sijaitsee rinteessä niin, että käynti kumpaankin 

kerrokseen tapahtuu maantasossa. Yläkertaan (entisiin sau-

noihin, nykyisiin majoitustiloihin) käydään Valliniemenkadun 

puolelta, alakertaan (entiseen pesulaan, nykyiseen kahvilaan 

ja liiketiloihin) Sunilantien puolelta. Rakennuksen itäjulkisivu 

lähes häviää mäen taakse. Sitä hallitsevat luonnonkivimuurein 

ympäröidyt halkopihat. Luonnonkivimuuri jatkuu eteläpää-

dyn sokkelissa. Pohjoispuolella se jatkuu pitkänä tukimuurina 

pommisuojan aukon yli ja asuinrakennusten editse.

Rakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsee jatkosodan aikana 

rakennettu pommisuoja, joka takavuosina täytettiin turvalli-

suussyistä. Se on nyt uudelleen kaivettu esiin.

Sisätilat

Rakennus on toimintojensa ansiosta ollut tärkeä sosiaalinen 

keskus. Saunassa ja pesulassa vaihdettiin kuulumiset, tarinoi-

tiin ja juoruttiin. 1953, kun sosiaalinen hierarkia muuten oli 

hiljalleen höllenemässä, ennätettiin yläkertaan vielä rakentaa 

”herrojen” tilaussauna entisten yleisten saunojen lisäksi. Ala-

kerrassa yleistä mukavuutta lisäsi uusi konepesula. 

Rakennus myytiin yksityiselle yrittäjälle 1980-luvulla. Alku-

peräinen toiminta loppui vuonna 1990 kun yläkertaan ra-

kennettiin retkeilymaja ”Aallon maja”. Tilajako muuttui täy-

dellisesti. Vuodepaikat maksimoitiin jakamalla kerros pieniin 

makuukoppeihin. Alkuperäinen käytännöllinen karuus muut-

tui ontoksi levyrustiikiksi pizzeriarappauksineen ja puolipa-

neeleineen. 

Muutokset

Työväen sauna, julkisivu pohjoiseen. AAM, sign. 81/180.
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 1953 purettiin parveke ja pohjoispäätyyn rakennettiin ti-

laussauna ja konepesula, purettiin parveke

 1973 tehtiin sauna- ja pesularemontti

 1986 purettiin postisiipi, posti muutti päärakennukseen, 

ikkunoita suurennettiin

 Rakennettiin mittasuhteiltaan kömpelöt sisäänkäyntika-

tokset

 1990 yläkerta muutettiin majoitustiloiksi kaksine sauna-

osastoineen, tilajako ja materiaalit muutettiin kokonaan.

 Lähes kaikki ikkunat on uusittu 3k- lämpölaseiksi, ovet 

on uusittu joko puupaneloiduiksi tai uusvanhoiksi vanerio-

viksi joiden pahvimaiset koristeleikkaukset ovat täysin vie-

raita rakennuksen olemukselle.

Arvio

Rakennusta on muutettu runsaasti sekä ulkoa että sisältä sen 

arkkitehtonisia arvoja turmelevalla tavalla. Laajennukset ja 

purut sekä kömpelöiden yksityiskohtien lisääminen ovat jok-

seenkin täysin tärvelleet rakennuksen ulkoiset piirteet. 

Sisäinen tilajako on muuttunut täydellisesti. Vuodepaikat on 

maksimoitu jakamalla kerros pieniin makuukoppeihin. Alku-

peräinen käytännöllinen karuus on muuttunut ontoksi levy-

rustiikiksi pizzeriarappauksineen ja puolipaneeleineen. 

Totaalisten muutosten takia rakennuksen kehittämisessä 

on useita mahdollisia polkuja. Osittainen rekonstruointi on 

mahdollista esim. postisiiven osalta. Lisäksi tarvitaan uudel-

leentulkintaa, jossa olevat ja tulevat käyttötarkoitukset ovat 

olennaisia tekijöitä.

Sauna-, pesula- ja postirakennus 2000-luvulla. Kuva: Maija Holma, Alvar 
Aalto-arkisto.

Saunaosaston pohjapiirros. Alvar Aalto-museo.
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9 . 7 .  M Ä N T Y L Ä  J A  H O N K A L A  ( T Y Y P P I  T 7 )

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1937

Sijainti: Kortteli 20, Valliniemenkatu 4, 48900 KOTKA

Talotyyppi: kaksikerroksinen kerrostalo, Mäntylässä 4, Honkalassa 6 porrasta. Alvar Aallon terminologiassa ”ketjutalo”.

Käyttötarkoitus: Alun perin työväen asuinrakennuksia, 1980-luvulla myyty ja muodostettu yhdessä Kuuselan kanssa As Oy Valliniemenmäki. Suuri osa asunnoista 

on sijoittajien omistuksessa.

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/s, rakennus II sr 1250 ja 1850

Rakenne

Runko: kantavat asuntojen väliset seinät paikalla valettua betonia, ulkoseinät kevytbetoniharkkoa

Katto: loiva pulpettikatto, reunakouru, syöksytorvet puiston (lännen) puolella, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, kytketyt puitteet, sisäpuitteessa kaksinkertainen umpiolasi, selektiivilasi

Ulko-ovet: Lakattu puupaneeli

Kunto: Sisätilat: hyvä, julkisivut: tyydyttävä / ulko-ovet korjauksen tarpeessa.

Säilyneisyys: Ulkoasu tyydyttävä: Räystäspellitykset muutettu kattokorjausten yhteydessä korkeammiksi. Ikkunat ja parvekeovet uusittu vanhaa mukaillen 2005. 

Sisätilat hyvä: LVIS-peruskorjaus tehty 2002-2003 hienovaraisesti, säilyttäen sisätilojen olennaiset piirteet ja yksityiskohdat. Asuntojen tilajaot ovat suurelta osin 

alkuperäiset.
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Ulkoarkkitehtuuri

Rakennukset ovat hahmoltaan yksinkertaisia. Kaksikerroksi-

set asuntolamellit on erotettu toisistaan näkyvillä kantavilla 

muureilla.  Rakennukset porrastuvat maaston mukaisesti.  

Slammauksen läpi näkyvä harkkokuvio poikkeaa muiden ta-

lojen tiilikuviosta. On käytetty sekä votsi- että juoksulimitys-

tä. Suuret ikkunat on yhdistetty nauhoiksi puolipyörörima-

pystypuupaneelilla. Tuuletusparvekkeiden sirot betonilaatat 

toimivat samalla sisäänkäyntikatoksina. Kaiteet on tehty li-

milaudasta. Yleisvaikutelma on ikimoderni, kevyt ja maastoon 

mukautuva.

Sisätilat

Systemaattinen pohjaratkaisu rakentuu toistuvasta lamellis-

ta, jossa keskellä on 29 m2:n yksiö ja molemmin puolin 45,5 

m2:n peilikuvakaksiot. Kaksivartisessa portaassa on muurat-

tu kaide jonka yläpinta on päällystetty lakatulla koivulankulla. 

Taitekohta on kauniisti työstetty lankkua taivuttamalla. Kä-

sijohde on mustaksi maalattua pyöröpuuta. Porrashuonet-

ta valaisee suuri ikkuna parvekeoven yläpuolella. Asuntojen 

ovet ovat lakattuja mäntykehyksellisiä koivuviiluovia. Vane-

riviilu ja mäntykehys on erotettu avosaumalla. Portaat ovat 

harmaata mosaiikkibetonia. Valoisuus ja kauniit yksityiskoh-

dat tekevät pienistä porrashuoneista miellyttäviä ja kutsuvia.

Kapea runko ja isot ikkunat tekevät asunnoista valoisia ja 

huoneista mittasuhteiltaan miellyttäviä. Useimmissa eteisissä 

on säilynyt Aallon kuuluisa taivepuukolmiokonsolein varus-

tettu naulakko. Huoneisiin johtavat ovet ovat lasiaukollisia. 

Kaksion jakaa komeroryhmä, joka avautuu eteiseen ja kum-

paankin huoneeseen. Kummassakin huoneessa on alkovi, 

jonka yläpuolella on komerot. Sekä komeroiden että huo-

neiden ovet ovat lakattuja koivuvaneriovia. Komeronovissa 

on tuuletusraot ylä- ja alapäässä. Pieni keittokomero avautuu 

toiseen huoneeseen. 

Työväenasuntotyyppi T7, julkisivu pohjoiseen. AAM, sign. 81/150.

Työväenasuntotyyppi T7, leikkaus A-A, det. A, B, C. AAM, sign. 81/148.
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Muutokset

Mäntylän vesikatto on kunnostettu 1998. Uusi mineraalivil-

laeristys on tehty siten, että 100 mm paksu eriste ohenee 

alaräystästä kohti 50 mm:iin. Näin on saatu lisää kallistusta.  

Uusi korjaus jouduttiin tekemään vuonna 2006 kun reikiinty-

nyt vesikate oli aiheuttanut vuotoja ja vaurioita puiston puo-

leisissa seinärakenteissa.

Vuosina 2002–2004 tehtiin LVIS-peruskorjaus. Siihen asti 

useimmat asunnot olivat vailla asianmukaisia hygieniatiloja. 

Yleinen sauna oli alun perin palvellut työläisten peseytymis-

tarpeita. Sauna lakkautettiin 1980-luvun lopulla. Peruskorja-

uksessa asuntojen wc-t on laajennettu kylpyhuoneiksi. Kaksi-

oissa tämä on tapahtunut rakentamalla suihkualkovit keitto-

komeron puolelle, joko huoneen tai porrashuoneen vastai-

selle seinustalle. Näin on pieni keittokomero kutistunut enti-

sestäänkin mutta toisaalta on voitu säilyttää huonetilat en-

nallaan. Yksiöissä kylpyhuone on tehty laajentamalla huoneen 

puolelle, keittokomeron seinälinjaan. Suihkualkovit on varus-

tettu vaihtelevan kokoisin lasitiiliseinin, jotka tuovat miellyt-

tävää valoa ja läpikuultavuutta. Keittokomeroissa on osittain 

säilytetty alkuperäisiä, rimalevystä tehtyjä kalusteita.

Sähköasennukset on tehty vanhoja johtoreittejä ja kome-

roita hyväksikäyttäen niin, että näkyviä koteloita on mah-

dollisimman vähän. Eteisessä on tehty huomaamaton, noin 5 

cm:n alaslasku ja jalkalistat on vaihdettu taustaltaan koverre-

tuiksi sähköjohtolistoiksi.

Vuonna 2005 uusittiin ikkunat ja parvekeovet. Vanhojen ikku-

noiden korjaus olisi niiden kunnon puolesta ollut hyvin mah-

dollista ja perusteltua, mutta kaksi seikkaa johti uusimisrat-

kaisuun: Haluttiin hyödyntää vuoden loppuun asti voimassa 

oleva Asuntorahaston tukipäätös, mikä edellytti nopeaa työ-

tapaa eli käytännössä uusimista. Lisäksi osoittautui vaikeaksi 

löytää korjaajia niin suureen kokonaisuuteen ja saadut kor-

jaamisen kustannusarviot ylittivät uusimisen hinnan. Uudet 

ikkunat tehtiin soveltaen vanhoja profiileja. Kokonaisuus on 

puutyön osalta kohtuullisen onnistunut. Pientä dimensioiden 

kasvua on kuitenkin havaittavissa johtuen asennustolerans-

seista (vanhat ikkunat on asennettu paljaaseen muuriin ja 

rappaus on tehty niitä vasten), tiivistefalssien kasvatuksesta, 

uudenlaisista saranoista ym. mitä korostaa vaalea väritys. Vä-

rityksessä pyrittiin palaamaan alkuperäiseen vaaleaan kuul-

tokäsittelyyn (työselityksessä 2xväritön Xylamon). Uusiin ik-

kunoihin valittu sävy on kuitenkin liian voimakkaan keltainen, 

mikä tosin aikojen kuluessa vaimennee.

Parvekkeiden betonilaatat ovat pahoin rapautuneet. Ne on 

määrä korjata vuonna 2007. Sisäänkäyntiovet on niinikään 

tarkoitus uusia 2007. Nykyiset ovet eivät ole alkuperäisiä. 

Uudet ovet tehdään alkuperäisen kaltaisella kapealla panee-

lilla nykyisen vakiopaneelin sijaan.
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9 . 8 .  K U U S E L A

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1947

Sijainti: Kortteli 20, Valliniemenkatu 6 / Alvar Aallonkatu 2, 48900 KOTKA

Talotyyppi: kolmikerroksinen kerrostalo, 4 porrasta

Käyttötarkoitus: Alun perin tehtaan henkilökunnan asuinrakennus, 1980-luvulla myyty ja muodostettu yhdessä Mäntylän ja Honkalan kanssa As Oy Valliniemen-

mäki. 

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/s, rakennus III sr 3 700

Rakenne

Runko: Seinät 11/2 kiven punatiilestä muurattuja, välipohjat alalaattapalkistoja, puupermanto

Katto: porrastettu harjakatto, tiili, räystäskourut ja syöksytorvet molemmin puolin

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, kytketyt puitteet

Ulko-ovet: Lasiaukko + tummanruskeaksi maalattu puupaneeli tai teräs

Kunto: Sisätilat: hyvä, julkisivut: tyydyttävä / parvekkeet korjauksen tarpeessa.

Säilyneisyys: LVIS-peruskorjaus tehty 2002-2003 säilyttäen sisätilojen olennaiset piirteet ja yksityiskohdat. Suurin osa asunnoista tilajaoltaan alkuperäiset. Ulkoasu 

säilynyt alkuperäisenä lukuun ottamatta joitakin ovia

Sunilan urheilukenttä katsomoineen. Sunila Oy:n arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Päätylamellien asunnot on ryhmitelty keskiportaan ympä-

rille. Porrassyöksyt kulkevat talon pitkittäissuunnassa siten, 

että puolikerrossiirtymä näkyy rakennusmassaa elävöittävinä 

porrastuksina. Asuntoparvekkeita on vain päädyissä. Keski-

portaissa on tuuletusparvekkeet. Rakennus edustaa sodan-

jälkeistä ”pehmeää myöhäisfunkista” massiivisine muurimai-

sine ulkoseinineen ja aukkoikkunoineen. Omaleimaa antavat 

paksusta pyöröparrusta muotoillut parvekekaiteet ja sisään-

käyntikatosten sekä päätyparvekkeiden riukuseinämät. Pää-

tylamellien pitkien sisäänkäyntikatosten alla on louhitusta 

graniitista tehdyt kiveykset, jotka jatkuvat kivettyinä polkuina 

yhdistäen sisäänkäynnit toisiinsa.

  

Sisätilat

Päätyportaiden sisäänkäyntejä komistavat Aallolle ominaiset, 

vapaasti sommiteltujen puuriukujen kannattamat katokset. 

Portaaseen astutaan tuulikaapin kautta, jonka ulko-ovet on 

valitettavasti vaihdettu teräslasioviksi. Sisäovet ovat lasillisia 

heiluripariovia lakatuin puukehyksin. Päätylamellien porras-

huoneet ovat hämäriä mutta avaria. Niitä valaisevat yläikku-

nat keskiaukon kautta. Lattiat ja portaat ovat mosaiikkibeto-

nia. Kaiteet on kauniisti muotoiltu luonnonvärisestä koivusta. 

Käsijohde on mustaksi maalattua pyöröpuuta. Keskiportaat 

ovat normaaleja kaksivartisia poikittaisportaita, jotka saavat 

valoa tuuletusparvekkeiden ovien kautta. Näissä puurima-

vuoratut ulko-ovet on säilytetty. Asuntojen ovet on maalattu 

porraskohtaisesti eri värisiksi.

Sisäiseltä jäsentelyltään talo on monimutkainen runsaine 

asuntotyyppeineen, pinta-alat vaihtelevat 18–105 m2. Suu-

rimmat asunnot sijaitsevat päädyissä ja niissä on talon aino-

at asuntoparvekkeet. Usein myös päällekkäiset asunnot ovat 

erilaisia. Erityisleiman sisätiloille antavat massiiviset 11/2 ki-

ven ulko- ja väliseinät, mosaiikkibetoniset ikkunapenkit, muu-

ratut komerot sekä karhea seinärappaus. Päätyasunnoissa on 

erityistä juhlavuutta. Avarasta eteisestä kuljetaan lasiparioven 

kautta suureen olohuoneeseen, joka muodostaa asunnon 

keskeistilan. Ovet ja ikkunat on suurimmassa osassa asuntoja 

maalattu valkeiksi, joissakin on vielä jäljellä alkuperäinen lak-

kapinta. Keittiökalusteet on uusittu lähes kaikissa asunnoissa. 

Alkuperäinen alaosaltaan vino, liukuovin varustettu yläkaappi 

on säilynyt yhdessä tai kahdessa asunnossa.

Muutokset ja korjaukset

Kuuselan pääty. AAM sign. 81-651.

Kuuselan pääty. AAM sign. 81-651.
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D-portaan ulko-ovi on uusittu vakioteräsprofiilioveksi. Keskiportaiden tuuletuspar-

vekkeiden ovet on uusittu modernein vakiodetaljein. Sisäänkäyntikatosten vesikou-

rut ovat nykyistä vakioprofiilia.

Vuosina 2004-2005 tehtiin LVIS-peruskorjaus. Siinä uusittiin tekniset järjestelmät ja 

varustettiin kylpyhuoneettomat pienasunnot ajanmukaisin pesutiloin. Ratkaisut nou-

dattavat pitkälti samaa linjaa kuin Mäntylässä ja Honkalassa: installaatiot on onnistut-

tu tekemään huomaamattomasti. Joissakin asunnoissa kylpyhuoneen rakentaminen 

on aiheuttanut eteiseen tai huonetilaan tunkevan kulman. Useimmissa asunnoissa on 

voitu toimia alkuperäisen tilan puitteissa.

Vuonna 2007 korjattiin parvekkeet ja uusittiin ikkunat. Parvekkeiden betonilaattojen 

vaurioituneet osat ja raudoitukset korjattiin. Päätyasuntojen parvekkeille asennet-

tiin vedenpoistoputket. Laatat pinnoitettiin uudelleen. Puuosat ja kaiteet kiinnitettiin 

uudelleen ja maalattiin. Ikkunoiden profiilit vastaavat vanhoja sillä erotuksella, että si-

säpuitteeseen on sovitettu kaksinkertainen umpiolasipaketti. Asennustapa poikkeaa 

alkuperäisestä. Vanhat ikkunat oli upotettu rappaukseen. Uudet ikkunat tehtiin hie-

man pienemmiksi niin, että ne saatettiin asentaa rikkomatta rappausta ja rako peitet-

tiin listalla. Tuloksena on alkuperäistä paksumpi kehys. Osa vanhoista ikkunoista oli 

kuultokäsiteltyjä, osa peittomaalattuja. uusiin ikkunoihin valittiin peittomaalaus vaik-

ka kuultokäsittely oli alkuperäinen tapa..
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9 . 9 .  J U U R E L A  J A  R U N KO L A

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto / Keijo Ström

Valmistumisaika: 1954

Sijainti: Kortteli 18, Juurelankatu 2-4, 48900 KOTKA

Talotyyppi: kolmikerroksinen kerrostalo, 4 porrasta

Käyttötarkoitus: Alun perin tehtaan henkilökunnan asuinrakennus, nykyään As Oy Sunivalli, jossa Sunila Oy omistaa vielä joitakin asuntoja.

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/s, rakennukset III sr 3 000

Rakenne

Runko: Seinät 11/2 kiven punatiilestä muurattuja, välipohjat massiivibetonia

Katto: porrastettu harjakatto, tiili, räystäskourut ja syöksytorvet molemmin puolin

Julkisivut: slammaus, valkea kalkkimaali

Parvekkeet: nauhamaiset, laatat ja kaiteet betonia, valkoisiksi maalatut

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, erillispuitteet

Ulko-ovet: Lasiaukko + kuultokäsitelty puukehys. Lasin suojana messinkisäleikkö

Kunto: Sisätilat: hyvä, julkisivut hyvä

Säilyneisyys: Ulkoasu säilynyt alkuperäisenä lukuun ottamatta asuntojen uusittuja ja ullakon umpeenpellitettyjä ikkunoita. Parvekekorjauksessa 2006 muutettu 

parvekkeiden yksityiskohtia ja lisätty vedenpoistoputket. LVIS-peruskorjaus tehty 2002 säilyttäen huonejaot. Tarvittaessa on kylpyhuonetta laajennettu viereiseen 

komeroon. Sisätilojen olennaiset piirteet ja yksityiskohdat ovat hyvin säilyneet sähkökotelointeja ja –listoituksia sekä kylpyhuoneiden paneelikattoja lukuunotta-

matta. 

Juurela 1950-luvulla, Suni-
la Oy:n arkisto
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Ulkoarkkitehtuuri

Länsijulkisivuja hallitsevat lähes talon mittaiset parvekenau-

hat. Huoneistojen väliset kantavat seinät jatkuvat parvekkei-

den kohdalla. Parvekkeiden taustaseinät ovat puurakenteiset 

ja tummanruskeiksi maalatut. Parvekkeen kaide on valettu 

paikalla elementtinä maassa ja nostettu laatan reunassa ole-

vien konsolien varaan. Kaide on varmistettu paikoilleen kan-

tavaan seinään ruuvatuilla teräslapuilla. Tämä yksinkertainen, 

näkyvä rakenne muodostaa tunnusomaisen yksityiskohdan. 

Itäjulkisivut ovat yksinkertaisia aukkofasadeja, joita rytmittä-

vät porrashuoneiden suuret, jaotellut ikkunapinnat. Ikkuna-

aukkojen yläpuoliset leukapalkit on peitetty tummanruske-

aksi (ikkunan sävyyn) maalatulla laudalla. Sisäänkäyntikatok-

set ovat laajahkoja ulokelaattoja. Porraskivet ovat graniittia. 

Ulko-ovien laseja suojaavat messinkiritilät ja vetimet on teh-

ty erikoisopiirustusten mukaan.

  

Sisätilat

Portaat ovat normaaleja, kaksivartisia, harvalla teräspinnakai-

teella ja koivusta taivutetulla käsijohteella varustettuja. Lepo-

tasot ja askelmat ovat mosaiikkibetonia. Askelmissa on uraan 

upotetut kumiset liukuestenauhat. Porrashuoneet ovat va-

loisia isojen ikkunoiden ansiosta. Asuntojen ovet ovat lakat-

tuja vaneriovia.

Isot asunnot on sijoitettu päätyihin. Suurimmat, 120 m2 

asunnot sijaitsevat eteläpäädyissä ja niissä on kaksi parveket-

ta. Toistuvissa keskilamelleissa on kaksioita ja yksiöitä. Erityi-

sesti kaksioissa korostuu huonetilojen väljä mitoitus.

Muutokset ja korjaukset

Parvekeseinien puuosat on uusittu.

Ikkunat on uusittu 1996 3-kertaisiksi vakiopuuikkunoiksi. Si-

säpinnat on kuultokäsitelty vaaleiksi ja ulkopinnat maalattu 

tummanruskeiksi.

Ullakoiden ikkunanauhat on pellitetty umpeen ja ikkunat 

poistettu.

Syksyllä 1997 tulipalo tuhosi Juurelan ullakkoa ja kattoa. Kor-

jattu 1997-98.

Kylpyammeet on korvattu suihkuilla.

Vuonna 2002 valmistui LVIS-peruskorjaus, jossa uusittiin 

kaikki putkistot, sähkö- ja teleasennukset. Kylpyhuoneiden  

vesieristeet, pinnat ja kalusteet uusittiin. Joitakin kylpyhuo-

neita laajennettiin viereisiin komeroihin. Runkolaan raken-

nettiin saunaosasto. Korjaus tehtiin asiallisen koruttomasti 

käyttäen eleettömiä vakioratkaisuja, minkä ansiosta lopputu-

los on kohtalaisen huomaamaton. Sen huomaa lähinnä joista-

kin koteloinneista ja sähkölistoituksista sekä kylpyhuoneisiin 

tehdyistä paneelikatoista. 

Asuntointeriööri Runkolasta 1954. Kuva: Paavo Alavan.
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Vuonna 2007 valmistui parvekekorjaus. Parvekelaatat saivat 

uuden suojapinnoitteen, jolloin alapinnan lautamuottikuvio 

hävisi. Korjauksessa pyrittiin parantamaan vedenpoistojärjes-

telmää ja ehkäisemään vastaisia vesivaurioita. Uudet veden-

poistoputket asennettiin 2kpl/parveke. Parvekelaattojen reu-

noille valettiin patokorokkeet. Laatan ja kaiteen/seinän välit 

kitattiin umpeen. Runkolassa konsolien ja kaiteen raot kitat-

tiin umpeen, Juurelassa vain ylärako, sivu- ja alaraot jätettiin 

auki vanhan ilmeen säilyttämiseksi.

Runkola etelästä nähtynä. Kuva: RW.
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9 . 1 0 .  H A R J U L A ,  K I V E L Ä  J A  KO N T I O

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1938-39

Sijainti: Kortteli 17, Harjukatu 1-5, 48900 KOTKA

Talotyyppi: kolmikerroksiset kerrostalot, 3-4 porrasta

Käyttötarkoitus: Asuinrakennus

Omistaja: Sunila, Karhula ja Halla Oy:n perustama Etelä-Kymin asuinrakennus Oy EKA palveli alun perin kunkin yhtiön työsuhdeasuntoina. Nykyään itsenäinen 

asunto-osakeyhtiö

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/s, rakennukset III sr 1 450, 1 900, 1 500

Rakenne

Runko: Kantavat poikittaisseinät teräsbetonia, ulkoseinät 11/2 kiven punatiilestä muurattuja, välipohjat massiivibetonilaattoja

Katto: Aito tasakatto sisäisellä vedenpoistolla, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut: Slammaus, valkea kalkkimaali. Asuntokohtaiset ja tuuletusparvekkeet betoniulokelaattoja, kaiteet vaakalimilautaa teräsputkirungolla

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, kytketyt puitteet

Ulko-ovet: Tummanruskeaksi maalattu kapea ponttipaneeli

Kunto: Ulkovaippa: hyvä. Sisätilat: hyvä.

Säilyneisyys: Ulkovaippa: Pääosin muuttumaton. Alun perin sirot räystäspellit uusittu korkeiksi. Osa ikkunoista ja ulko-ovet uusittu vanhaa mukaillen. Parvekelaatat 

uusittu, paksuus ja reunaviiste poikkeaa hieman alkuperäisestä. Harjulan päädyt lämpörapattu. Sisätilat: Porrashuoneet säilyneet alkuperäisasussa, asunnoista osa 

lähes alkuperäisasussa, osassa eriasteisia muutoksia. Taloyhtiön sähköremontissa jalkalistoja on uusittu ja joitakin kotelointeja, alaslaskettuja kattoja ja sähkölistoi-

tuksia lisätty.

Kivelä ja Kontio 1939. KyMM.
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Ulkoarkkitehtuuri

Talot muistuttavat perushahmoltaan Mäntylää ja Honkalaa. Kolmikerroksisuus, 

pienet asuntoparvekkeet ja  sirot, ”aaltomaisesti” muotoillut sisäänkäyntika-

tokset tuovat monimuotoisuutta ja arvokkuutta. Näissä rakennuksissa on pa-

lattu totuttuun, valkoiseksi slammattuun punatiiliverhoukseen.

Sisätilat

Portaat ovat normaaleja, kaksivartisia, harvalla teräspinnakaiteella ja koivuisel-

la, taivutetulla käsijohteella varustettuja. Lepotasot ja askelmat ovat mosaiik-

kibetonia. Porrashuoneet ovat valoisia isojen ikkunoiden ansiosta. Asuntojen 

ovet ovat lakattuja vaneriovia.

Asunnot ovat pääosin noin 30 m2 yksiöitä ja 45 m2 kaksioita. Harjulan ja Ki-

velän yläkerran sekä Kontion alakerran päädyn kaksiot oli alun perin jaettu 

kahdeksi poikamiesboksiksi yhteisellä ulko-ovella. Muistumana siitä on säilynyt 

kahdet huoneistonumerot oven yläpuolella. Asuntojen pohjaratkaisut muis-

tuttavat paljolti Mäntylän ja Honkalan vastaavia pienin muutoksin. Tilallista 

jatkuvuutta on saatu aikaan eteisen seinän kaarella ja vinoudella. Ikkunapielet 

on vuorattu ruskeaksi käsitellyllä puulla. Tämä yhdessä jykevämmän seinära-

kenteen kanssa tuo arvokkuutta mutta samalla on menetetty osa Mäntylän ja 

Honkalan kepeydestä ja valoisuudesta.

Muutokset ja korjaukset

Räystäspellit on uusittu niin, että alkuperäisen äärimmäisen siron reunapellin 

tilalla on nyt korkea pystypelti, joka ratkaisevasti heikentää visuaalista vaiku-

telmaa.

Parvekelaatat on uusittu vuosina 1998-2003. Uudet laatat ovat aavistuksen 

verran paksummat kuin alkuperäiset ja niissä on reunaviisteet, mikä hieman 

kömpelöittää ilmettä. Parvekkeiden puukaiteita on uusittu käyttäen alkupe-

räistä hieman leveämpää limilautaa.

Pari sisäänkäyntikatosta on uusittu. Uusinnassa on melko uskollisesti nouda-

tettu alkuperäisiä mittoja ja muotoja. Vesiura on lisätty.

Taloyhtiön ikkunoita on uusittu vähitellen niiden kunnon mukaan. Uusien ik-

kunoiden malli perustuu HTKK:n arkkitehtiopiskelijoiden 1990 tekemään in-

Kivelän poikamiesasuntojen pohjapiirros. AAM, sign.  81-307
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ventointiin ja noudattaa alkuperäistä mallia lukuun ottamatta sisäpuitteen kak-

sinkertaista umpiolasipakettia ja joitakin pienempiä yksityiskohtia.

Harjulan päädyt on lämpörapattu.

Joitakin Karhun asuntoja on yhdistetty 1960-70-luvuilla. Kaksion ja yksiön yh-

distelmiä löytyy 5 kpl, kahden kaksion ja yksiön (siis koko lamellin) yhdistelmiä 

1 kpl. Harjulassa on yhdistetty kaksi kaksiota.

Sähköremontti on tehty 2003-2004. Siinä on käytetty pääosin vanhoja johto-

reittejä. Muutokset rajoittuivat uusiin jalkalistoihin, joihinkin sähkölistoihin ja 

kotelointeihin.

Taloyhtiössä ei ole tehty putkiremonttia, koska vesi- ja viemäriputkisto on to-

dettu hämmästyttävän hyväkuntoiseksi.

Perhe EKA:n asunnossa. Sunila Oy:n arkisto.

Asuntoparvekkeen liittymädetaljipiirustus. AAM sign.  81-340.
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9 . 1 1 .  E K A N  L Ä M P Ö K E S K U S

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1938-39

Sijainti: Kortteli 17, Harjukatu 2, 48900 KOTKA

Talotyyppi: huoltorakennus

Käyttötarkoitus: Sunila, Karhula ja Halla Oy:n perustama Etelä-Kymin asuinrakennus Oy:n yhteinen huoltorakennus: pesula ja lämpökeskus sekä talonmiehen 

asunto. Nykyään korttelikoti, lämpökeskus, pesula ja sauna.

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/h, rakennus II sr 640

Rakenne

Runko: seinät betoni/tiili, välipohjat massiivibetonilaattoja

Katto: Aito tasakatto sisäisellä vedenpoistolla, vesikate bitumihuopaa

Julkisivut: Luonnonkivi, slammaus + valkea kalkkimaali, puupaneeli. 

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, kytketyt puitteet

Ulko-ovet: Tummanruskeaksi maalattu puupaneeli

Kunto: Ulkovaippa: hyvä. Sisätilat: hyvä.

Säilyneisyys: Ulkoasu pääosin alkuperäisessä hahmossaan. Sisätilat: Pesula ja mankelihuone muutettu korttelikodiksi. Lämpökeskus toimii kaasulla. Talonmiehen 

asuntoon on rakennettu uusi pienempi pesula ja sauna. 

EKAn lämpökeskus 1939. Kuva: Foto Roos.. Sunila Oy:n arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Lämpökeskus on rakennettu kalliorinteeseen siten, että se kohoaa muiden 

rakennusten yläpuolelle. Rakennus muodostaa veistoksellisen kokonaisuuden, 

jossa on käytetty kaikkia alueella esiintyviä materiaaleja: graniittimuurausta, 

slammattua punatiiltä, puhtaaksimuurattua punatiiltä ja jopa profiilipeltiä. Ra-

kennusta lähestytään spiraalimaisesti niin, että sisääntulotie nousee kohti toi-

sen kerroksen sisäänkäyntiä kiertäen rakennuksen takaa. Sisäänkäynnin edessä 

on laaja oleskeluterassi.

Sisätilat

Alun perin yläkerrassa oli keskellä kuivaushuonerivi, kallion puolella kolme 

pesutupaa ja toisella puolella rinteen yläpuolelle työntyvä mankelihuone. Pe-

sutuvat on yhdistetty korttelikoti ”Alvariskan” saliksi ja keittiöksi. Yhtenäinen 

mankelointisali on jaettu kolmeen osaan kevyillä väliseinillä. Tilamuutoksista 

huolimatta perusjäsentely on vielä havaittavissa. Säilyneitä yksityiskohtia ovat 

väliseinien lasitiilet ja mankelihuoneen paneeliverhous. Entinen talonmiehen 

asunto on muutettu avaraksi ja valoisaksi taloyhtiön saunaksi.

Muutokset ja korjaukset

Ulkoisia muutoksia on tehty verraten vähän. Rakennuksen arvo arkkitehto-

nisena dominanttina on hyvin säilynyt. Sisätiloissa pesutupien yhdistäminen 

Korttelikotisaliksi ja lasiseinäiseksi keittiöksi on tuonut kaivatun suuren, yhte-

näisen tilan kokoontumisia varten. Tilan sisustusta kehittämällä siitä saataisiin 

hyvinkin viihtyisä ja tarkoituksenmukainen. Mankelihuoneen pirstominen kol-

meen osaan on tilallinen menetys mutta tarpeen sanelema. Se on tehty kevyt-

rakenteisilla seinillä, joten se on verraten helposti palautettavissa.

Entisen pesulan, nykyisen korttelikodin sisäänkäynti. Kuva: RW.

Lämpökeskuksen paisuntasäiliön piir-
ros. AAM.
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9 . 1 2 .  P Ä I V Ö L Ä  J A  K A R H U

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1939

Sijainti: Kortteli 16, Sunilantie 9, 48900 KOTKA

Talotyyppi: kerrostalo

Käyttötarkoitus: Asuinrakennus

Omistaja: Sunila, Karhula ja Halla Oy:n perustama Etelä-Kymin asuinrakennus Oy EKA palveli alun perin kunkin yhtiön työsuhdeasuntoina. Nykyään itsenäinen 

asunto-osakeyhtiö

Asemakaavamerkintä: kortteli AK/s, rakennukset III sr 1550, 950

Rakenne

Runko: Kantavat poikittaisseinät teräsbetonia, ulkoseinät 11/2 kiven punatiilestä muurattuja, välipohjat massiivibetonilaattoja

Katto: Aito tasakatto sisäisellä vedenpoistolla

Julkisivut: Sileä rappaus, valkea kalkkimaali. Laajat asuntokohtaiset kattoterassit ja parvekkeet tukeutuvat poikkiseiniin. Sisäänkäyntikatokset betoniulokelaattoja, 

kaiteet limilautaa teräsputkirungolla.

Ikkunat: sisään-sisäänaukeavat puuikkunat, kytketyt puitteet

Ulko-ovet: Tummanruskeaksi maalattu puupaneeli

Kunto: Ulkovaippa: hyvä. Sisätilat: hyvä.

Säilyneisyys: Ulkovaippa: Alun perin sirot räystäspellit uusittu korkeiksi. Slammaus muutettu sileäksi kolmikerrosrappaukseksi. Päädyt lämpörapattu. Osa ikkunois-

ta ja ulko-ovet uusittu vanhaa mukaillen. Sisätilat: Porrashuoneet ovat säilyneet alkuperäisasussa, asunnoista osa lähes alkuperäisasussa, suurimmassa osassa on 

kuitenkin tehty eriasteisia muutoksia. Taloyhtiön sähköremontin yhteydessä on tehty uusia jalkalistoituksia, joitakin kotelointeja ja sähkölistoituksia.

Päivölä ja Karhu. Näkymä lounaasta. Kuva: TM 2000.
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Ulkoarkkitehtuuri

Nämä Sunilan kuuluisimmat ja julkaistuimmat talot edusta-

vat Alvar Aallon työväenasuntotyyppien kehitystyön huipen-

tumaa. Niissä näkyy myös Aallon intohimoinen kiinnostus 

rinneratkaisujen kehittämiseen sekä kaupunki- että raken-

nusmittakaavassa. Porrastettu katujulkisivu herättää miel-

leyhtymiä eteläisempien maiden arkkitehtuuriin. Alakerran 

asunnoilla on pienet graniittilohkaremuureilla rajatut etupi-

hat. Myös sisäänkäyntijulkisivu on hyvin mielenkiintoinen ja 

elegantti. Sitä rytmittävät keskikerroksen asuntojen sirot si-

säänkäyntikatokset ja yläkerran asuntoihin johtavien porras-

käytävien paneelipintaiset tuulikaapit.

Sisätilat

Alakerran yksiöihin (35 m2) kuljetaan alarinteen (Sunilan-

tien) puolelta. Asunnon takaseinustalla on alkovi ja keitto-

komero. Lasiseinän kautta päätilaan avautuva keittokomero 

on huolellisesti muotoiltu. Sen kautta pääsee suoraan talon 

yhteisiin kellaritiloihin. Keskikerroksen kaksioihin (45 m2) 

kuljetaan ylärinteen puolelta. Yläkerran asuntoihin johtaa 

yksivartinen porras, jonka ylätasannetta valaisee kattoikku-

na. Pelkistetyssä tilassa on suorastaan sakraali tunnelma. Eri 

sisääntulosuunnista johtuen keski- ja yläkerroksen asunnot 

ovat pohjaratkaisuiltaan erilaiset. Keskikerroksen erikoisuu-

tena on wc-suihkutilayhdistelmä ulkopuolisella pesuallasal-

kovilla. Yläkertaan johtavan portaan alle ja päälle on sijoitet-

tu makuuhuoneiden komerot, joiden portaittain nousevat 

ovet tuovat huonetilaan varsin persoonallisen ilmeen. Ku-

ten muissakin Sunilan työväenasunnoissa tilat ovat valoisat ja 

mittasuhteiltaan tasapainoiset. Runsaat asuntokohtaiset ul-

kotilat ovat ainutlaatuisia tuon ajan työväenasunnoissa.

Muutokset ja korjaukset

Räystäspellit on uusittu niin, että alkuperäisen äärimmäisen 

siron reunapellin tilalla on nyt korkea pystypelti, joka ratkai-

sevasti heikentää visuaalista vaikutelmaa. Sisäänkäyntikatok-

sissa on uudet reunapellit.

Parvekkeiden puuosia on uusittu useaan otteeseen, viimek-

si 1980-luvun lopulla. Parvekkeissa on uusi pintalaatta be-

tonilaatan päällä. 

Itäjulkisivun tuulikaappien lauta-rimapanelointi ja ovet on 

uusittu

Päädyt on lämpörapattu

Alakerran asuntojen talvella vaarallisen liukkaat ulkoportaat 

on varustettu kirjavanmallisin kaitein, jotka kaipaavat yhte-

näistämistä.
Alakerran yksiöiden terassit ja sisäänkäynnit sekä yläkertojen parvek-
keet väliseinineen tuottavat etelämaalaisen vaikutelman. Kuva: RW.
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Leikkaus. AAM.

Sirot katokset rytmittävät ylärinteen julkisivua. Kuva: RW.



145

9 . 1 3 .  P U I S T O L A N  O M A KO T I A L U E

Perustiedot

Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1938-1939

Sijainti: Korttelit 13 ja 14, Puistolankuja 1-12, 48900 KOTKA

Talotyyppi: 12 erillispientaloa

Käyttötarkoitus: Asuinrakennus

Omistaja: Yksityisomisteisia omakotitaloja

Asemakaavamerkintä: kortteli AO/s, rakennukset 120, kaava sallii lisäksi 30 m2 talousrakennuksen rakentamisen.

Rakenne

Runko: Rankorakenteinen puutalo, osittain esivalmisteinen (rakennustarvikkeet sahattu talotehtaalla määrämittaan), betonisokkeli, osakellari

Katto: Epäsymmetrinen harjakatto, huopakate

Julkisivut: Vaakalimilauta, jiirinurkat ilman nurkkalautoja.

Ikkunat: ulos-ulosaukeavat kytketyt puuikkunat

Ulko-ovet: Puuovi kapealla pystyikkunalla

Kunto: hyvä.

Säilyneisyys: Numero 7 on lähellä alkuperäistä asua. Joitakin rakennuksia on laajennettu. Useimpiin rakennuksiin on uusittu ulko-ovet ja varustettu ikkunat levein 

vuorilaudoin. Sisätiloista ei ole tietoa.

Puistola pian valmistumisensa jälkeen. Sunila Oy:n arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Rakennukset edustavat sotaa edeltävää tehdasvalmisteisten 

puutalojen suunnittelua. Niitä on kahta tyyppiä: C2 (50 m2) 

ja C3 (60 m2). Talot ovat siis pieniä ja ajateltu jo alun perin 

laajennettaviksi tarpeen mukaan modulijärjestelmää sovelta-

en. Mitään laajennussuunnitelmaa tai -ohjetta ei kuitenkaan 

ole löytynyt. 

Moderneja piirteitä, esivalmisteisen rankorakenteen lisäk-

si, ovat epäsymmetrinen harjakatto, joka jatkuu puupilarein 

kannatettuna kuistin kattona ja nurkkalaudaton vaakalimilau-

doitus. Tärkeä yksityiskohta on myös ikkunoiden kapea reu-

nalistoitus.

Rakennusten alkuperäispiirustuksissa katon epäsymmet-

risyys on huomattavasti voimakkaampi kuin toteutunees-

sa versiossa. Samoin ikkunoiden sijoitus ja jaot poikkeavat 

piirustuksista. Piirustuksissa esiintyy myös kolmesta vaaka-

laudasta tehty kuistin kaide, joka kuitenkin toteutuksessa jäi 

pois. Piharakennuksia ei alun perin ole ollut, ainoastaan pie-

net kellarit, joihin johtavat betoniset ulkoportaat.

Sisätilat

Rakennustyyppien pohjaratkaisut muistuttavat toisiaan. Si-

säänkäynti ja wc on päädyssä ja tuulikaappi aukeaa olohuo-

neeseen, josta on käynti kahteen makuuhuoneeseen. Talon 

lämpöytimen muodostaa ”liesikattila”.

Muutokset ja korjaukset

Laajennuksia on toteutettu kolmessa talossa. Puistolanku-

ja 1:n talo toimi alun perin yhtiön palkkaaman kotitalous-

neuvojan toimipaikkana ja tunnettiinkin ”Neuvolana”. Talon 

yhteydessä oli harjoittelupuutarha. Rakennusta pidennettiin 

1950-luvulla jotta saatiin lisää tilaa kangaspuille ym. Raken-

nus on muutettu asuintaloksi Arkkitehtitoimisto Bertel Gri-

Tyyppi C2:n julkisivut. Piirros: RW.
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penbergin suunnitelmien mukaan vuonna 1962. Kaksi muuta 

taloa on laajennettu myöhemmin, näissäkin jatkamalla raken-

nusmassaa pituussuunnassa, mikä on luontevaa. Toista niis-

tä on korotettu noin metrillä vaakasuuntaisen laajennuksen 

lisäksi. 

Rakennusten ulkoasua on muutettu uusimalla ikkunoita ja 

ikkuna-aukotusta, varustamalla ikkunoita vuorilaudoin entis-

ten kapeiden listojen sijaan, uusimalla ulko-ovia ja varusta-

malla kuistit erilaisilla kaiteilla. Yhdessä laajennustapauksessa 

nurkat on laudoitettu. Talojen värikirjo on aikojen saatossa 

muuttunut ja värit voimistuneet.

Joitakin piharakennuksia on myöhemmin rakennettu ilman 

yhtenäistä suunnitelmaa tontin eri osiin. Ne palvelevat mm. 

autotalleina, saunoina ja pihavarastoina. Yhdessä tapaukses-

sa on ensin suunniteltu päärakennukseen laajennus. Vaikei-

den perustamisolosuhteiden takia (kallio putoaa jyrkästi heti 

talon päädyn kohdalla) päädyttiin kuitenkin tekemään isompi 

talousrakennus, johon on sijoitettu mm. sauna ja huone. Täl-

laisessa ratkaisussa on se hyvä puoli, että päärakennus säilyy 

alkuperäisessä hahmossaan ja alueen noppamainen raken-

nusmassoittelu säilyy.

Puistolankuja 1 toimi kotitalousneuvolana ja Marttojen kokoontumispaikkana. Sunila Oy:n arkisto.
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9 . 1 4 .  P I R T T I

Perustiedot

Suunnittelija: Tuntematon, muutokset Aino ja Alvar Aalto

Valmistumisaika: 1901, muutokset 1938-40

Sijainti: Kortteli 1, tontti 2, Kuitukatu 4, 48900 KOTKA

Talotyyppi: Julkinen rakennus

Omistaja: 1901-1928: Sunilan Saha, 1928-2003: Sunila Oy, 2003-: Sunilan Sisu ry

Käyttötarkoitus: Alun perin vihitty käyttöönsä Sunilan Sahan palokunnantalo 1901. Sunila Oy osti sahan alueineen 1928. Aalloilta tilattiin 1938 muutossuunnitel-

mat, joilla siitä tehtiin uuden sellutehdasyhteisön seurantalo ”Pirtti”.

Asemakaavamerkintä: kortteli T

Rakenne

Runko: Alkuperäiset osat hirttä, laajennusosat rankorakenteisia

Katto: Vanha osa aumakatto. kolmiorimahuopa, uudet osat tasakatto, huopakate

Julkisivut: Vanha osa peiterimalaudoitus, uudet osat pystyponttirimaa.

Ikkunat: vanhan osan ikkunat sisään-ulosaukeavia, laajennusten ikkunat sisään-sisäänaukeavia, kytkettyjä

Ulko-ovet: Puuovi kapealla pystyikkunalla

Kunto: hyvä.

Säilyneisyys: Aaltojen suunnittelema asu on säilynyt varsin hyvin päätilois-

sa. Uusia pesutiloja on rakennettu ja näyttämöä uudistettu viimeksi vuosien 2003-2008 restauroinnin yhteydessä.

Sunilan sahan VPK:n talo.. Pertti Kanervan arkisto.
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Ulkoarkkitehtuuri

Alkuperäinen rakennus edustaa pääosin aikansa julkisissa ra-

kennuksissa valtatyylinä esiintyvää uusrenessanssia. Tälle tyy-

pillisiä piirteitä ovat poikkipäädyt runsaine räystäslistoituk-

sineen ja -konsoleineen sekä pääjulkisivun keskelle sijoitettu 

kattolyhty koristeleikkauksineen ja sauva-aiheineen. Myös 

symmetrinen H-n muotoinen pohjakaava keskelle sijoitet-

tuine juhlasaleineen edustaa uusrenessanssin aatemaailmaa. 

Rakennuksesta löytyy kuitenkin myös orastavia jugendpiir-

teitä, mm. juhlasalin ikkunoiden viisteet ja räystäskonsolien 

kasviornamenttiaiheet.

Rakennuksen nykyasu on huomattavsati pelkistetympi. Kat-

tolyhty ja katonpäälliset koristeleikkaukset on purettu ja vä-

ritystä on yksinkertaistettu. Alvar Aallon toimistossa suunni-

teltiin vuosina 1937 – 1938 yhteensä noin 300 h-m2  laajen-

nukset talon kumpaankin päähän. Sunila Oy:n piirustuskont-

torin suunnitelmissa vuodelta 1940 on vielä rakennuksen 

itäiseen siipeen lisätty n. 4 metriä leveä kaista. Laajennukset 

on tehty tinkimättömästi oman ajan tyyliä noudattaen tasa-

kattoisina laatikkomaisina massoina. Laajennusosien hienoi-

nen erilaisuus (eri korkeus, pääsisäänkäynnin sijoitus länsisii-

peen) murtaa symmetrian hienovaraisella ja rikastuttavalla 

tavalla. Uusien osien sokkeli on graniittia kuten vanhojenkin, 

kuitenkin eri muotoisilla kivillä tehty.

Sisätilat

Laajennuksiin sijoitettiin sisääntuloeteinen, naulakot, näyttä-

mön laajennus, puku- ja pesutiloja sekä keittiö.  Aino Aalto 

vastasi sisustuksesta ja tekstiileistä. Laajennuksesta tehtiin 

mittava määrä pää- ja toteutus-/työpiirustuksia, jotka ulottui-

vat aina detaljisuunnitteluun saakka. Rakenteellisesti melko 

rohkea ratkaisu on näyttämön laajennus, jossa vanhan osan 

hirsirunkoa on avattu nurkasta seuraaviin hirsinurkkiin saak-

ka ja tuettu teräspilarilla. 

Sisäverhouksissa on käytetty erilaisia materiaaleja kuten va-

neria, insuliittilevyä ja kangasta, kuitenkin aina kapeina pys-

tyvuotina, joiden saumat on peitetty muotoilulla puurimal-

la. Sormipanelia on käytetty mm. pilarien verhouksissa.  Eri 

tavoin puuta käyttävässä sisustuksessa on runsaasti herkkiä 

yksityiskohtia lippuluukusta poistoilmaritilöihin ja naulakois-
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ta baaritiskiin. Pintakäsittelyssä on käytetty laseerausta ja 

lakkausta.

Muutokset ja korjaukset

Sunilan Sisu ry on vuosina 2003-2008 peruskorjannut pahoin 

rapistuneen rakennuksen arkkitehti Pekka Hornamon joh-

dolla.  Perustuksia, alapohjia, hirsirunkoa, vesikattoa ja julki-

sivuverhouksia korjattiin.  Urheilupuolen pesutilat uusittiin 

kokonaan ja tehtiin uusi kuntosali.  Juhlasalissa uusittiin lattia 

ja poistettiin mineraalivillaeristys ja höyrysulku. Seinät ver-

hottiin uudelleen.
Vuonna 2003 Pirtillä pidettiin neljän eurooppalaisen funkisyhteisön yh-
teisnäyttely (MOMONECO-hanke). Restaurointi on juuri alkamassa. 
Kuva: RW.

Pirtin pihajulkisivu ennen korjausta. Kuva: Kymen Sanomat, 

Pirtin lämpiö restauroituna 2008. Kuva: RW. Pirtin pihajulkisivu korjauksen jälkeen. Kuva: RW, 

Pirtin juhlasali MOMONECO-näyttelyn aikaan. Kuva: TM, 


