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Tiivistelmä

Arkkitehti Alvar Aallon Sunilaan suunnittelemat, pääosin 1930-luvun funktionalismia edustavat, asemakaava, tehdas ja sen työväen asuinalueen rakennukset ovat laajalti arvostettuja. Niitä pidetään yhtenä maailman arkkitehtuurin monumentteina. Myös

alueen lähiympäristöä tulisi pitää monumenttina, sillä se on puutarhakulttuurin luomus sekä historiallinen ja erityislaatuinen ympäristö. Lisäksi olennaista asuinalueessa on juuri rakennusten suhde ympäristöön ja maisemaan. Näin ollen alueen

kunnostamissuunnitelmissa ei tule keskittyä vain rakennuksiin, vaan alueen identiteetin ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi myös ympäristön käsittelyyn. Saneerausten ollessa jo rakennuksien osalta käynnissä, alkaa lähiympäristön kunnostamiseenkin

kohdistua paineita.

Alueen ympäristöä ja viheralueita koskevaa tutkimusta tai suunnitelmaa ei ole tiettävästi aiemmin tehty. Yhtenäisen ilmeen ja identiteetin säilyttämiseksi onkin perusteltua laatia lähiympäristölle kunnostamisen periaatteet ennen kuin tähän asti melko hyvin

säilyneille ulkoalueille tehdään mitään toimenpiteitä. Tämän ohjeiston on tarkoitus ehkäistä uusien, paikalle sopimattomien materiaalien, kasvilajien ja muiden käsittelytapojen käyttöä, jotka muuten turmelisivat tämän arvokkaan ympäristökokonaisuuden.

Sen tavoitteena on myös olla tarkemman jatkosuunnittelun pohjana sekä suora tietolähde esimerkiksi pihojaan kunnostaville asukkaille.

Tietoa modernismin ympäristöistä ja varsinkin työväen asuinalueista on niukasti saatavilla, sillä maisema-arkkitehtuurin historian tutkimus on vielä vähäistä ja hajanaista. Toivonkin, että tämä työ parantaa tilannetta ja tuo arvostusta näille erityislaatuisille

ympäristöille nostamalla ne Sunilan ohella puheenaiheeksi ja kiinnostuksen kohteiksi myös maisema-arkkitehtuurin alalla.

Sisällöltään työ on kaksijakoinen. Historia- ja taustaselvitys kertoo alueen syntyhistorian ja ympäristön tyypilliset piirteet. Siinä käydään läpi myös funktionalismin arvomaailmaa ja suhdetta ympäristöön sekä funktionaalisen puutarhatyylin periaatteita. Työ

myös sivuaa toisaalta Alvar Aallon suhdetta luontoon ja maisemaan, toisaalta taas Sunilan asuntopihoille suunnitelmat tehneen puutarha-arkkitehti Paul Olssonin taustaa, vaikutteita ja tyyliä. Myös molempien kunnostamisperiaatteita ja Sunilaa koskevia

suunnitelmia vertaillaan sekä arvioidaan heidän yhteistyötään.

Kantolan puutarhasuunnitelmien perusteella Aalto käsittelee ympäristöä vapaammin kuin Olsson, joka ei ainakaan vielä Sunilan suunnitelmien aikoihin ollut päässyt täysin irrottautumaan geometrisemmasta arkkitehtonisesta puutarhatyylistä ja siirtymään

puhtaasti funktionaaliseen ns. luonnontyyliin. Vaikka muotokieli on erilaista, molempien suunnitelmista löytyy samoja aiheita ja elementtejä. Näin ollen Aallon ja Olssonin on täytynyt tehdä jonkinlaista yhteistyötä, vaikkei se vaikutakaan kovin tiiviiltä.

Niin erilaisilta näiden kahden suunnittelijan näkemykset Kantolan puutarhasta kuitenkin näyttävät. Lisäksi Olssonin suunnitelmat ovat erillisiä, ainoastaan asuntopihoja koskevia, eivätkä ne näytä lainkaan toteutuneen sellaisinaan. Luultavasti Aallon

näkemys Sunilan lähiympäristöstä on lähempänä toteutunutta tilannetta, sillä asuntopihat eivät ole olleet kovin rakennettuja ja monimuotoisia, vaan myös niissä, kuten yleisilläkin alueilla, laaja nurmipinta ja männyt hallitsevat yleisilmettä. Olssonin

vaikutus näkyy pikemminkin kasvivalinnoissa, toimittihan hän itse materiaalin taimistostaan sekä työmiehet paikan päälle.

Työn jälkimmäinen osa sisältää suunnitteluohjeita. Koko alue on jaettu rakennustyypin, valmistumisajankohdan ja sijainnin perusteella osiin. Kahta eriluonteista osaa on tarkasteltu tarkemmin ja niille on laadittu ideasuunnitelmat. Kantolan puutarha edustaa

maisemakuvallisesti ja historiallisesti arvokasta ympäristöä, joka antaa herkullisen vertailumahdollisuuden vanhojen suunnitelmien ja toteutuksen välillä. Vanhaa linja-autoasemaa ympäröivän suuren risteysalueen maisemakuvallinen arvo ei ole puolestaan

yhtä suuri, vaikka siihen liittyykin useita merkittäviä rakennuksia. Alue on vuosikymmenten kuluessa ehtinyt olla jo useiden muutosten kohteena. Muille alueille on annettu ohjeita ja suosituksia pääosin kirjallisesti.

Sunilan lähiympäristöä ei ole perusteltua restauroida entisen kaltaiseksi. Funktionalismin hengen mukaisesti eri aikojen muutokset saavat näkyä, mutta ne tulee sovittaa ja sijoittaa ympäristöönsä hienovaraisesti ja harkiten. Ympäristön tulee olla viihtyisä ja

toimiva eli nykypäivän tarpeet huomioon ottava. Ympäristön identiteetin kannalta tärkeät ja arvokkaat elementit tulee kuitenkin säilyttää, kunnostaa ja suojella.
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Abstract

Sunila is a well-known and highly esteemed architectural entity. The city plan and the factory and buildings of the working-class residential area were designed by architect Alvar Aalto and they represent the functionalism of the 1930’s. They are considered as

one of the world’s architectural monuments. Also, the immediate vicinity of the residential area should be considered as a monument, because it is a creation of garden art and it is a historical and special environment. Furthermore, what is most essential in the

residential area is the relationship between the buildings and the environment. Therefore, when planning the renovations, the focus should be not only on the buildings, but on the treatment of the environment, in order to maintain the identity and unity of this

area. The renovations of the buildings are already in progress, and so it could well be the turn of the surroundings in the near future.

This is probably the first time that a study or plan has been made for the vicinity of the Sunila residential area. To maintain the unified image and special identity, it is justified to draw up the renovation principles for the area before taking any action. The

intention of these instructions is to prevent the use of wrong treatment methods, for example using new unsuitable materials and plants which otherwise would spoil this invaluable environmental entity. The aim is also to form the basis of more detailed follow-

up plans and, for example, a direct information source for residents interested in gardening.

Not much information about the environments of modernism and especially working-class residential areas is available because historical research on landscape architecture is still slight and incoherent. Therefore, it is hoped that this study will improve the

situation and bring more respect for these special environments by raising this topic and generating interest in landscape architecture.

This work consists of two parts. The historical and background part explains the birth of the area and the typical features of the environment. It also deals with the values of functionalism, its relation with the environment, and the principles of the functional

garden style. On the one hand, it analyses Alvar Aalto’s relationship with nature and landscape, and on the other hand, it deals with the background, influences and style of garden architect Paul Olsson. Olsson is the one who made the plans for the gardens and

yards in Sunila. Also, the renovation principles of both men and their garden plans for Sunila are compared and their cooperation is evaluated.

On the basis of the garden plans for “Kantola”, the house of the Managing Director, we can judge that Aalto is handling the environment more freely than Olsson, who, at the time of Sunila plans, had not totally thrown off the more geometrical architectonic

garden style and entered the new, purely functional “natural style”. Even though their design styles are different, there are some similar themes and elements in their plans. This being the case, Aalto and Olsson must have had some cooperation although it does

not otherwise seem to have been very close. The visions for Kantola’s garden of these two designers are still so different. In addition, Olsson’s plans are separate only for the gardens and the yards of the residential buildings and they do not seem to have been

carried out as they are. Probably Aalto’s vision of the Sunila vicinity is closer to the situation actually implemented because the gardens are not very structural and multifarious. As in the public parts of the area, wide lawns and pine trees dominate the general

impression in the gardens and yards. Olsson’s impact is more obvious in the choise of plants, for he was the one who supplied the materials and the workers for the construction site from his own nursery.

The latter part of this work includes the planning instructions. The whole residential area is divided into parts on the basis of the building type, the completion time and the location. Two different parts are studied more closely and plans for them have been

made. The Kantola garden represents a valuable environment because of its landscape and history. It provides the delicious opportunity for comparison between the old plans of both designers and the realisation. The value of the landscape of the road junction

area around the old bus station is not as significant as of the Kantola garden although it is, for example, accompanied by many remarkable buildings. This area has already been changed so many times over past decades. The other parts of the residential area are

given the instructions and recommendations mainly in writing.

The vicinity of Sunila should not be restored to what it was long ago. According to the spirit of functionalism, the changes of different periods can be shown but they should fit and be placed carefully and prudently into their surroundings. The environment

should be pleasant and functional, taking into consideration present-day needs. The important and valuable elements should still be retained, renovated and conserved to maintain the identity of the area.
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ESIPUHE

“Arkkitehdin työ kohdistuu harmonian luomiseen,

lankojen yhteensitomiseen elävästä tulevaisuudesta elävään menneisyyteen.

Lähtökohtana on ihminen – kaikkine laskemattomine tunne-elämän säikeineen

– ja luonto, ihminen siihen luettuna.”

(Mikkola 1976: 21)

Tuon Kirmo Mikkolan oivallisen ajatuksen olen pyrkinyt pitämään mielessäni tätä haastavaa diplomityötä tehdessäni. Tämä työ tuo minut takaisin opiskeluni lähtöviivoille. Enpä voinut edes kuvitella kesällä 1997 tekeväni diplomityötä Alvar Aallon

Sunilasta - paikasta, jossa juuri kyseisenä kesänä tutustuin Alvar Aalto Kotkassa-näyttelyyn. Myöhemmin samaisena kesänä sain tietää pääseväni opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria juuri Aallon (1898-1976) piirtämään opinahjoon. Nyt, kuusi vuotta

myöhemmin, työ, joka on ensimmäinen osa tutkimusmatkaani arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin maailmassa, sulkee ympyrän.

Arkkitehtuurillisesti arvokkaan Sunilan asuinalueen kunnostaminen on ajankohtaista, ja sitä on suunniteltu Kotkassa jo pitkään. Alueen rakennukset ovat olleet tutkimusten ja oppilastöiden kohteina, mutta itse alueen ympäristöä ja viheralueita koskevaa

suunnitelmaa, joka suojelisi ja ohjaisi uutta viherrakentamista sekä kunnossapitoa, ei tiettävästi aiemmin ole tehty. Sunila hyväksyttiin vuonna 2001 EU:n rahoittamaan Ympäristöministeriön lähiöuudistusohjelmaan, ja rakennuksien osalta

kunnostamistoimenpiteet on jo aloitettu. Samana vuonna 2001 osui silmiini muutama lehtiartikkeli Sunilasta sekä sen ponnistuksista ja tavoitteista kunnostautua. Luettuani ne sain idean tehdä diplomityö Sunilaan, jonka ongelmat ja maine minulla oli

entisenä kotkalaisena tiedossa jo ennestään. Puhelinsoitto Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksoselle ja Pro Sunila ry:n keulahahmolle, arkkitehti Rurik Wasastjernalle sai minut varmistumaan työn tarpeellisuudesta ja mahdollisuudesta toteutua. Vaikka

työn tekovaiheessa mukana on ollut useita eri tahoja ja näin ollen luonnollisesti eri intressejä, olen saanut täysin vapaat kädet tehdä työni sellaisena kuin sen itse olen parhaaksi katsonut.

Arkkitehti Alvar Aallon Sunilaan suunnittelemat, pääosin 1930-luvun funktionalismia edustavat, asemakaava, tehdas ja sen työväen asuinalueen rakennukset, ovat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin erittäin arvostettuja. Niitä pidetään yhdessä yhtenä

maailman arkkitehtuurin monumenttina. Mutta myös niiden lähiympäristöä tulee pitää monumenttina, sillä rakennus- ja puutarhakulttuurin luomuksena Sunilan asuinalueella lähiympäristöineen on historiallista ja taiteellista merkitystä. (Firenzen julistus

1982) Olennaista ja ehkä kaikkein merkityksellisintä Sunilan asuinalueessa on juuri rakennusten suhde ympäristöön ja maisemaan, niiden sulava sijoittuminen viuhkamaisesti maastoon, keskelle kallioista mäntymetsää, loivasti viettävään rinteeseen. Näin

ollen kunnostamissuunnitelmissa ei tulisi keskittyä vain erillisiin rakennuksiin, vaan alueen identiteetin ja kokonaisuuden säilyttämiseksi myös ympäristön käsittelyyn. Toimenpiteiden ollessa jo rakennuksien osalta käynnissä, alkaa lähiympäristön

kunnostamiseenkin kohdistua todellisia paineita. Työni tähtääkin toteutukseen, ja sen on tarkoitus olla tarkemman jatkosuunnittelun pohjana.

Kuva 1. Sunilan sijainti Kotkassa
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Sunilasta ei haluta tehdä museomaista, elotonta paikkaa, jota ainoastaan turistit käyvät ihailemassa, vaan elävä, viihtyisä asuinalue kaikenikäisille ja eri sosiaaliryhmiin kuuluville ihmisille. Ympäristön viihtyisyys, toimivuus ja selkeys ovat hyvän

asuinympäristön perusedellytyksiä. Myös Aalto korosti ihmisen tinkimätöntä oikeutta elää ympäristössä, jonka itse pystyy hahmottamaan (Joedicke 1976). Vaikka vanhaa halutaan varjella, täytyy Sunilan asuinalueen pystyä vastaamaan myös nykyajan

tarpeisiin. Vaikka kuinka haluaisimme, emme voi tehdä puistoa, puutarhaa tai muuta viheraluetta samanlaiseksi kuin se oli aikana, jolloin se suunniteltiin, rakennettiin tai jolloin se oli kukoistavimmillaan. Vaikka kohde olisi kuinka hyvin tutkittu ja

toteutettu, se tulee aina olemaan aikansa tuote. (Sales 2002)

Sunila on yksi ensimmäisistä Suomessa työväelle suunnitelluista ja myös rakennetuista asuinalueista, jotka tarjosivat parempia asuinolosuhteita ja joissa asemastaan riippumatta kaikki tehtaan työntekijät, johtaja mukaan lukien, sijoitettiin samalle

asuinalueelle. Työväen asuinalueet edustavat yhtä jaksoa suomalaisessa arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa. Jälkimmäisen historian tutkimuksessa on vielä havaittavissa puutteita, sillä ainakin työväen asuinalueet ovat jääneet suurelta osin kokonaan

huomiotta. Toivonkin, että diplomityöni korjaisi edes hivenen asiaa tuomalla tunnustusta sekä nostamalla nämä erityislaatuiset ympäristöt Sunilan ohella puheenaiheeksi ja kiinnostuksen kohteiksi myös maisema-arkkitehtuurin alalla. Valitettavasti Sunilan

ympäristöön liittyvän lähdeaineiston osalta joudun pääosin tyytymään muiden kuin varsinaisen pääsuunnittelijan arkkitehti Alvar Aallon kirjalliseen tuotantoon. Lähinnä ainoastaan muutamassa Arkkitehti-lehdessä Aalto esittelee Sunilaa omin sanoin.

Sunilan asuntopihojen suunnitelmia tehneen puutarha-arkkitehti Paul Olssonin (1890-1973) kommentit alueen suunnittelusta puolestaan rajottuvat tarjous- ja urakkasopimuskirjeisiin.

Diplomityöni tarkoituksena on laatia Sunilan asuinalueen lähiympäristön kunnostamisen periaatteet. Sen käytännön tarkoitus on olla eräänlainen ohjeisto ja informaation lähde niin Kotkan kaupungin puistotoimelle, Pro Sunila-yhdistykselle, Sunila Oy:lle,

asunto-osakeyhtiöille kuin puutarhanhoidosta innostuneille asukkaillekin. Työ on tarpeellinen Sunilan yhtenäisen ilmeen ja identiteetin säilyttämiseksi. Sen tarkoitus on ehkäistä uusien, paikalle sopimattomien materiaalien, kasvilajien ja käsittelytapojen

käyttöä, jotka turmelisivat tämän arvokkaan ympäristön. Rakenteeltaan se on kaksiosainen sisältäen historiallisen taustaselvityksen sekä suunnitelmaosion, jota voidaan pitää pikemminkin suunnitteluohjeena. Olen painottanut selvitysosaa, jotta

jatkosuunnittelulla olisi parhaat mahdolliset lähtökohdat. Maisematilan ymmärtämisen ja uusien maiseman arvojen suunnittelun kannalta on erityisen tärkeää nähdä paikan ja maiseman historia, jotta pystyttäisiin ennakoimaan alueen tulevaa maisemallista

kehitystä.(Helin, Turtiainen & Vesikansa 1983) Suunnitelmaosassa olen keskittynyt kahteen eriluonteiseen alueeseen tarkemmin eri suunnitelmien avulla. Toinen antaa herkullisen vertailumahdollisuuden vanhojen suunnitelmien ja toteutuksen välillä, kun

taas toisella alueella ei ole yhtä suurta maisemakuvallista arvoa ja on jo tähän mennessä ollut useiden muutosten kohteena. Muille alueille olen antanut ohjeita ja suosituksia pääosin kirjallisesti.

Pariin otteeseen olisi työtä tehdessä tehnyt mieli jo luovuttaa, sillä joidenkin tietojen selvittäminen näytti mahdottomalta. Tuntui siltä, että työ olisi pitänyt tehdä ainakin parikymmentä vuotta aikaisemmin. Ongelmana oli mm. se, että kaikkia 60 vuoden

takaisia tietoja ei oltu kirjattu ylös tai arkistoitu eivätkä nykypäivän ihmiset enää muistaneet niin kaukaisia asioita. Myös keskeiset henkilöt, joilla olisi saattanut olla merkittävää tietoa esimerkiksi tarkemmin arkkitehti Aallon ja puutarha-arkkitehti Paul

Olssonin yhteistyöstä, ovat jo edesmenneitä. Näin ollen olen tehnyt itse päätelmiä lukemani, kuulemani ja näkemäni perusteella.

Kiitokset valvovana professorina toimineelle maisema-arkkitehtuurin professori Tom Simonsille, Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksoselle, arkkitehti Rurik Wasastjernalle, dosentti Eeva Ruoffille, arkkitehti Mona Schalinille, MMK Pentti Alangolle,

Sunila Oy:n tiedotussihteeri Päivi Töttermanille, intendentti Mia Hipelille, Kotkan kaupungin maankäyttö- ja kaavoitusosastolle, Sunilan aktiivisille, nykyisille ja entisille asukkaille sekä muille kaikin tavoin minua työssäni auttaneille tahoille. Lisäksi kiitän

vielä Suomen Kulttuurirahastoa, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiötä sekä Kotkan kaupungin tutkimusapurahasäätiötä ja puistotoimea taloudellisesta tuesta.



7

TAUSTAA JA HISTORIAA

Tehtaan ja asuinalueen synty

Sunila oli varsin pieni kylä ennen Suomessa 1800-luvun lopulla alkanutta teollisuuden nousua. Tällä pienellä merenrantakylällä Kymin pitäjän kaakkoisosassa on ollut myös ruotsinkielinen

rinnakkaisnimi Bärnes. 1550-luvun lopussa Sunilassa oli neljä taloa. Kaksi taloa autioitui kuitenkin lopullisesti 1580-luvulle mennessä ja ne sulautuivat kolmanteen taloon. Vuonna 1647 tämän

asukkaaksi tuli erään rakuunakomppanian lippumies, joka teki talosta ratsutilan. Sunilan neljäs talo hävisi kokonaan maakirjoista 1680-luvun alussa toimitetun verontarkistuksen yhteydessä. Tämän

jälkeen Sunilan kylässä oli vain yksi ainut talo, ja tämä ratsutila oli pikkuvihan kynnyksellä eräs Kymin vauraimpia taloja. 1800-luvun lopulla alueella oli vain vähän luotsi- ja vartiomiesasustusta.

(Tammekas ym. 1960)

1870-luku, jolloin sahateollisuus syntyi ja teollisuusprosessi alkoi, merkitsi suurta muutosta Sunilalle ja koko Karhulan–Kotkan seudulle. Vuonna 1874 Suomen senaatti antoi luvan Sunila Sågverks Ab –nimiselle yhtiölle sahan rakentamiseen Sunilanlahden

itärannalle. Sen perustaja oli ruotsalainen kauppias P.G.L. Boström. Saha vaihtoi useasti omistajaa ja sahauksen ohella siellä harjoitettiin välillä myös puusepänliikettä. Toiminta jatkui ja laajeni, kunnes Enso-Gutzeit Oy:n, Halla Ab:n, Ab Stockforsin, Kymin

Osakeyhtiön, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ja Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiön yhdessä perustama Sunila Osakeyhtiö vuonna 1928 osti sahan sen erinomaisen sijainnin vuoksi. Alueelle oli tarkoitus rakentaa selluloosatehdas, jossa voitaisiin

käyttää raaka-aineena perustajayhtiöiden muiden puutavaraostojensa yhteydessä vuosittain hankkimia mäntypropsieriä, eli ylijäävää mäntyjätettä, jolla ei ollut muuten mitään käyttöä. (Trade and Industry of Finland 1939; Hipeli 1997)

Yleismaailmallisen lamakauden takia vasta keväällä 1936 laadittiin ehdotus sulfaattiselluloosatehtaan rakentamiseksi. Jo samana vuonna tehtiin päätös tehdas- ja asuntoyhdyskunnan rakentamisesta. (Trade and Industry of Finland 1939) Alvar Aalto vieraili

tulevalla rakennuspaikalla ensimmäisen kerran 23. kesäkuuta 1936 ja jo 8. syyskuuta hänellä oli valmiina piirustukset asuntoalueen hyvin suurisuuntaista ensimmäistä rakennusvaihetta varten. Se sisälsi mm. johtajan asunnon, virkailijoiden asunnot ja

työnjohtajien asunnot, eli asunnot yhteensä 140 perheelle, sekä näihin liittyvän lämpökeskuksen. Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1937 ja jo kahden vuoden päästä päätöksestä toukokuussa 1938 tehdas oli toiminnassa. (Hipeli 1997; Schildt 1985: 144)

Tehtaan yhdeksi omistajaksi tuli Ahlström-Karhula, jonka edustajana ja johtokunnan puheenjohtajana toimi Harry Gullichsen. Hänen toivomuksesta pääsuunnittelijaksi valittiin Alvar Aalto, joka oli aiemmin

tehnyt töitä Ahlströmille(Hipeli 1997: 19). Tämän kansainvälisesti tunnetun arkkitehdin ja modernin suomalaisen arkkitehtuurin uranuurtajan valinta oli muutenkin perusteltavaa, sillä tuon ajan suomalainen

suurteollisuus julisti tavoitettaan nykyaikaistaa maatamme ja käyttävänsä tässä näkyvänä keinona arkkitehtuuria (Trade and Industry of Finland 1939).

Aallon pääasiallinen vaikutus rajoittuu koko alueen asemakaavoitukseen ja asuinalueelle, joiden kohdalla hänellä oli hyvin läheistä yhteistyötä nimenomaan Ahlströmin pääjohtajan Harry Gullichsenin ja tehtaan

johtajan insinööri Lauri Kannon kanssa (Aalto 1938). Juuri asuinalue oli Aallon mielestä Sunilan suunnittelutyön tärkein ja hänen uudistuspyrkimystensä kannalta keskeisin osa (Schildt 1985).

Myöhemmin vuonna 1950 professori Otto Iivari Meurman laati alueelle rakennuskaavan (37. kaupunginosan Sunilan asemakaava 1986). Tässä keskeiselle metsäharjanteelle sijoitettua kerrostaloaluetta ei onneksi

koskaan rakennettu, sillä se olisi rikkonut Sunilan yhtenäisyyden sekä idean kahden metsäisen harjanteen väliin jäävästä asuinalueesta.

Kuva 2. Tehdas asuinalueelta nähtynä 1940-luvulla.
Alvar Aalto-arkisto

Kuva 3. Sunilan asemakaava 1936.
Originaali: Alvar Aalto-arkisto



8

Alue ennen rakentamista

Vanha saha rakennuksineen sijaitsi nykyisestä asuinalueesta noin puoli kilometriä länteen, metsäisen harjanteen takana. Sunila rakennettiin tyypilliselle rannikon huuhtoutuneelle, karulle, kallioiselle alueelle. Vanhoista valokuvista näkyy, ettei asuinalueen

paikalla ollut juuri mitään muuta kuin metsää selänteillä ja peltoa väliin jäävässä laaksossa, jossa nykyään kulkee alueen pääväylä eli Sunilantie ja missä myös urheilukenttä ympäröivine nurmialueineen sijaitsee. Sahan alueella oli puolestaan useita vanhoja,

klassistisia puutaloja, jotka kaikki yhtä lukuunottamatta on purettu. 1900-luvun taitteessa siellä vallitsi paikoin hyvinkin loistelias puutarhakulttuuri.

Vanhan ilmakuvan (kuva 6) sekä historiankirjojen mukaan Sunilan asuinalueen kohdalla, keskellä laaksoa, oli vain yksi pieni tila muutamine rakennuksineen, joka sittemmin on purettu rakennettavan asuinalueen tieltä. Funktionalismin hengen mukaisesti

ratsutilasta ja sen historiasta ei jäänyt juuri jälkeäkään uudelle alueelle. Aalto itse toteaa Arkkitehti-lehdessä (1938), ettei alueella aikaisemmin, erästä pientä osaa lukuun ottamatta, ole ollut asutusta eikä tieverkostoa, joten siis koko työ asemakaavasta

valmiisiin asuntoihin saakka on yhtaikaa suoritettu.

Kuva 4. Vanha Sunilan saha vuosisadan alussa. Sunila Oy:n arkisto Kuva 5. Paviljonki vanhan sahan lähistöllä. Sunila Oy:n arkisto

Kuva 6. Sunila ennen asuinalueen ja tehtaan rakentamista.
Sunila Oy:n arkisto

Kuvat 7-9. Terassitalojen rakennuspaikka pellon laidalla 3.8.1938, jolloin työt aloitettiin.
Sunila Oy:n arkisto
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Rakennusten sijoittaminen

Sunilassa johtavaksi periaatteeksi luonnon ja arkkitehturin sovittamisen rinnalle nousi yhteiskunnallinen uudistuspyrkimys. Aalto ja Harry Gullichsen olivat samaa mieltä kysymyksen

ollessa tulevaisuuden luokattomasta yhteiskunnasta. (Schildt 1985) Tavoite luokattomasta yhteiskunnasta toistuu usein Aallon esitelmissä (Mikkola 1976). Myös tehtaan ensimmäinen

johtaja Lauri Kanto oli samanhenkinen. Hän oli noihin aikoihin harvinainen teollisuusjohtaja jo kansanomaisen taustansa vuoksi, sillä hänen isänsä oli kyläräätäli, mutta erityisesti siksi,

että hän avoimesti esiintyi “kansanmiehenä”. Legendaarinen tarina kertoo, kuinka hän hankki bussin kuljettamaan työntekijöiden lapsia kouluun. Kuitenkin korkeiden herrojen tehtaan

tarkastuskäyntien ajaksi bussi piilotettiin metsään, sillä yhtiön johto ei olisi hyväksynyt moista toimintaa. (Schildt 1985)

Asuntojen sijainti alueella on mielenkiintoinen. Vaikka 1930-luvulla oli uutta ja edistyksellistä, että kaikki tehtaan työntekijät ammattia ja yhteiskuntaluokkaa katsomatta sijoitettiin

samalle asuinalueelle asumaan, eri ammattiluokkien väliset erot kuitenkin yhä säilyivät. Rakennuksia kutsuttiin toisinaan ammattiluokkaan viittaavalla nimellä, kuten “insinöörien talo”

(ks. LIITE 1). Myös asuntojen sijainnilla alueen sisällä oli merkitystä. Tehtaan johdon ja esimiesten asunnot nimittäin sijaitsevat lähimpänä tehdasta, työväen asunnot kauempana. Tämä

muistuttaa vanhan, ruukeilta tutun ammatillisen arvojärjestyksen mukaista sijoitusta (Hipeli 1997). 1980-luvun alussa ajat olivat muuttuneet jo niin paljon, että johtajan oli sopimatonta

asua isossa huvilassaan tehtaan kupeessa, ja niinpä johtajan asunnosta tehtiin uusi virkailijakerho (Schildt 1985).

Aikaansa nähden edistyksellisiä asuinalueella olivat maanalainen, paikallinen lämmitysjärjestelmä, viemärilinjat, kylmä ja lämmin vesi. Lämmitys jaettiin kolmeen eri ryhmään. Tämä

mahdollisti maastoa mukailevan asemakaavan alueelle. Suunnitelmallista keskittämistä vältettiin kaikin puolin. Talot jaettiin sisäisesti itsenäisiin ryhmiin. Jokaisella ryhmällä oli oma

arkkitehtuurinsa ja ne rakennettiin ryhmä kerrallaan eri aikoina. Tästä syystä myöhemmät vaiheet oli mahdollista rakentaa joka kerta edellisten vaiheiden kokeilujen ja kokemusten

pohjalta. (Fleig 1963) Olen myös työssäni jakanut alueen osiin (ks. kuva 16). Ensinnäkin koska asuinalue on alueena laaja ja se on helpompi käsitellä pienemmissä osissa. Toiseksi osa-

alueet ovat niin eriluonteisia keskenään jo rakennustyypin, rakentamisajankohdan ja sijaintinsakin puolesta, että on järkevää antaa ohjeet ja suositukset alueittain. Luokituksessa olen

myös tehnyt jaon yleisten, suurelta osin kaupungin omistamien alueiden, ja pääosin asunto-osakeyhtiöille kuuluvien asuntopihojen välille.

Aalto piti erittäin tärkeänä, että jokaisella perheellä oli talosta suora yhteys luontoon ja maisemaan. Tämän mahdollistivat rakennusten sijoitus maastoon viuhkamaisesti, niiden mataluus,

parvekkeet sekä terassitalotyyppi. (Fleig 1963) Piha-alue rakennusten välissä on puistomaista, yhteistä tilaa. Ainoastaan ylempien toimihenkilöiden asuintalojen piha-alueet ovat aidalla

rajattuja. (Hipeli 1997)

Kuvia asuinalueen alkuvuosilta ylhäältä alas:

Kuva 10. Puistolan pihoja.
Kymenlaakson maakuntamuseo/ Matti Kannon kokoelma

Kuva 11. EKA:n talojen ympäristö.
Kymenlaakson maakuntamuseon kokoelmat. Kuvaaja: Foto Roos

Kuva 12. Sauna ja nyttemmin purettu postirakennus.
Alvar Aalto-arkisto. Kuvaaja: Foto Roos

Kuvia asuinalueen alkuvuosilta vasemmalta oikealle:

Kuva 13. Mäkelän länsipuoli.
Kymenlaakson maakuntamuseon kokoelmat. Kuvaaja: Foto Roos

Kuva 14. Rantalan itäpäädyn istutuksia.
Alvar Aalto-arkisto. Kuvaaja: Kidder Smith G.E., New York

Kuva 15. Kantolan puutarha. Sunila Oy:n arkisto. Kuvaaja: Foto Roos



��

Kuva 16. Aluejako
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Piha-alueet ja lähiympäristö yleensä olivat Aallolle rakennusten ohella tärkeitä ainakin Sunilan kohdalla. Hän on myös selvästi pohtinut asemakaavaa laatiessaan rakentamispaikan pienilmastoa, maaperää  ja topografiaa. Vaikkei kaikilla asunnoilla olekaan

omaa puutarhaa, Aalto on käyttänyt hyväkseen jyrkähköä länsirinnettä ja saanut näin järjestettyä asunnoista suoran yhteyden ulos luontoon. Tämä toteutuu varsin hyvin erityisesti EKA:n (ent. Etelä-Kymin Asuntorakennus Oy, nyk. Etelä-Kymen asunto-

osakeyhtiö) terassitaloissa, joissa on myös tavallista suuremmat parvekkeet asuntojen kokoon nähden. (Aalto 1939) Näitä terassitaloja kutsutaan myös nimellä ROT-talot (Riviomakotitalot). Näin Aalto esittelee Sunilan asuintaloja vuonna 1938 Arkkitehti-

lehdessä: “Johtajan asunto on yksilörakennus omine puistoineen, insinööriasunnot ovat rakennettuina rivitaloiksi, mutta säteittäisasennossa ulkonevin väliseinin, omin puutarhoin, mutta yhteisin esi- ja leikkipihoin. Mestariasunnot ovat minimirivitaloja,

kaksikerroksisia omine puutarhoineen. … Asuntoryhmä, varsinkin työväenasunnot on ryhmitelty korkealle kallioperustalle (terveellisempi asuinpaikka), mutta amfiteatterimaisesti laakean kentän ympärille, jossa kullakin oma puutarha suuremman

kollektiivipuutarhan osana (laakea, matala alue sopivampi taas puutarhalle). Kentällä, joka vastaa englantilaisten koloniaalikaupunkien “commonia” on myös urheilukenttä ja suurempi saunalaitos pesutupineen ym.” Se, mitä Aalto kirjoittaa Kauttualle

suunnittelemansa asemakaavaa koskien Arkkitehti-lehdessä seuraavana vuonna (1939), sopii hyvin myös Sunilaan: “Asemakaavasuunnittelun tarkoituksena oli luonnonkauneuden ja terveellisen korkean maaston käyttäminen asuntoalueena siten, että

ainoastaan kaikkein terveellisemmät osat, jotka samalla olivat luonnonkauneuden keskittymiä, käytettäisiin asuntoalueiksi, muitten osien jäädessä vapaa-alueiksi sekä liikenteen ja teollisuuden palvelukseen.” Samoin Varkauden asemakaavan periaatteista hän

kirjoittaa:”Ei liene edullista, ei hyvää, eikä kaunista, että asuntoalueet peittävät kaiken, leviten keskustasta kuin vesirenkaat, vaan on maaston kukin osa käytettävä siihen, johon Jumala sen on tarkoittanut – siis hyvä metsä jää metsäksi, hyvä pelto jää pelloksi

ja sopivat välimuodot asuntoalueiksi.” (Schildt 1985: 148)

Rakentamisen sijoittaminen vaihettumisvyöhykkeeseen on perinteinen, jo kauan käytetty ja hyväksi todettu, erityisesti vanhassa kulttuurimaisemassa nähty tapa rakentamisen sijoittamiseen maisemassa. Vaihettumisvyöhykkeellä tarkoitetaan sitä vyöhykettä

maisemassa, joka jää selänteiden ja laaksojen väliin. Usein tällä kohdalla avoin alue, esimerkiksi peltoaukea, muuttuu metsäksi. Se on terveellinen ja hyvä paikka rakentamiselle niin luonnon kuin ihmisten ja rakennustenkin kannalta: Vaihettumisvyöhykkeen

ilmasto on lämmin, maaperä rakentamiselle yleensä edullinen ja pohjavesi on suhteellisen lähellä. Vedenkiertokulullakin on tällöin parhaimmat edellytykset toimia rakentamisen kuivattavasta vaikutuksesta huolimatta, kun vain kiertävän veden ohjaaminen

on hoidettu oikein. Sunilassa rakentaminen sijoittuu pääosin juuri tähän vaihettumisvyöhykkeeseen, metsäiseen rinteeseen. Karu kalliolaki on jätetty rakentamatta, mikä on taannut rinteen männikön eloonjäämisen ja suhteellisen hyvän elinvoiman

ympäröivästä rakentamisesta ja teollisuudesta huolimatta. Aalto kertoo pitävänsä Suomessa ainoana oikeana sellaista asemakaavallista menetelmää, jossa asuinalueiksi valitaan vain kaikkein paras ja useita sekä biologisia että psykologisia etuja sisältävä

maasto. Asuntojen sijoittamisessa rinteeseen on Aallon mielestä muun muassa seuraavia etuja: näköalan vapaus, luontainen kasvillisuus ja maaperän kuivuus rakentamisen kannalta. Hän lisää vielä, että ainoastaan ilmansuunniltaan edullisimmat osat maastoa

tulee asuttaa. (Aalto 1939)

ALUEEN ERITYISYYS JA SUUNNITTELUN TAUSTAA

Aalto ja ympäristö

Sunila edustaa toteutunutta esimerkkiä Alvar Aallon menetelmästä, joka ulottui aluekokonaisuudesta asuntosuunnitteluun asti. Monien Aallon rakennusten lähtökohtana oli laajempi suunnitelma, joka koski laajaa maantieteellistä kokonaisuutta, kaupunkia

tai sen osaa. Kaupunkirakenne tai maantieteellinen kokonaisuus saattoivat kuvastua rakennuksen arkkitehtuurissa. Aalto oli taitava kestävien kysymysten asettaja. Hän tarkoitti kaavoituksella kaikkien yhdyskunnan perustoimintojen eli asumisen, työn,

liikenteen, luonnon ja paikallisten olosuhteiden samanaikaista suhteuttamista toisiinsa. Aalto tutki suomalaista yhdyskuntarakennetta myös puu- ja marmorireliefeissään sekä öljyväritöissään, joista suurin osa kuvaa rakentamista maisemassa ja topografiassa.

(Rautsi 1997)

On mielenkiintoista ja osuvaa tutkia ja käsitellä juuri Aaltoa ja Aallon arkkitehtuuria maisema-arkkitehtuuria koskevassa työssä. Aallolla oli erityislaatuinen suhde luontoon ja biologiaan yleensä, jollaista ei läheskään kaikilla arkkitehdeilla tapaa. Eräässä

saksalaisessa lehdessä Aaltoa jopa virheellisesti tituleerataan suomalaiseksi maisema-arkkitehdiksi, ja hänet rinnastetaan arvostettuihin kansainvälisiin maisema-arkkitehteihin (Gartenpraxis 2002). Kiteytetysti sanottuna Aallon arkkitehtuurilla oli vapaa

orgaaninen muoto, joka sai voimansa mm. inhimillisistä tarpeista, luonnosta ja rakennuspaikan ominaisuuksista (Kairamo & Sippo 2001). Kuten Kirmo Mikkola Arkkitehti-lehdessä (1976: 20), Aallon  muistonumerossa, kirjoittaa: “Aallon maailmankuvan

juuret olivat kahtaalla, biologiassa ja länsimaisen kulttuurin humanistisessa perinteessä. Biologia ja luonnon organismit olivat Aallolle suuri opettaja, jonka jakamaa tietoa hän välitti.”
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Oswald Matias Ungers samaisessa lehdessä (1976) puolestaan toteaa, että Aallon suunnitelmat ovat yhdistettävissä suomalaiseen maisemaan ja luontoon, jonne ne on sijoitettu. Näin ollen niistä tulee osa luontoa, ne lujittavat sitä herkkyydellään ja paljastavat

uudestaan sen metafyysisen sisällön. Christian Norberg-Schultzin mielestä taas Aalto on onnistunut arkkitehdin tehtävässä, mikä on saada ihmiset näkemään paikan erityisluonne ja ominaisuudet, hyvin. Hän lisää, että arkkitehtuuri tulkitsee, mitä on olla

olemassa maan ja taivaan välillä, ja että olla olemassa maan päällä merkitsee elämistä ihmisten ja eläinten, kukkien, puiden ja metsien, kallioiden ja vetten parissa. (Norberg-Schultz 1976)

Aallon rakennusten julkisivukuvissa on yleensä hieman myös kasvillisuutta mukana. Esimerkiksi kuvissa rakennuksen seinällä kiipeää usein jokin köynnös, kuten villiviini. Tämä oli eräs tapa liittää rakennus ympäristöönsä. Usein myös hänen tai hänen

toimistossaan piirretyissä pohjakuvissa on mietitty jonkinverran rakennusten lähiympäristöä, kuten kiveystä, rakennukselta lähteviä käytäviä ja joitakin istutuksia.

Kuva 18. Aallon toimistossa piirretty Kantolaa esittävä perspektiivipiirros. Originaali:
Alvar Aalto-arkisto.

Kuva 17. Kantolan suunnitteluvaiheen pohjapiirros.
Originaali: Alvar Aallon-arkisto
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Aallon metsäkaupunki, Cité Industrielle vai Siedlung?

Kun Aalto 1930-luvulla puhui Sunilasta, kuulosti melkein kuin hän olisi käytännössä toteuttanut samaa unelmaa, jonka T ony Garnier sai hahmotella vain paperille. Hän oli nimittäin luomassa uudenaikaista teollisuuskaupunkia, Cité Industrielleä, jossa
työpaikat, asunnot ja yhteiset rakennukset olivat keskenään hyvässä tasapainossa. (Schildt 1985) Näin olikin kauan aina 1970-80-luvulle asti, jolloin tasapaino alkoi järkkyä kun palvelut ja tehtaan työntekijät poistuivat hiljalleen Sunilasta. Myös asukka iden
kokoontumispaikkoja aloitettiin poistaa käytöstä ja purkaa. Aalto oli saanut muuttaa vanhan sahan alueella sijainneet vuosisada n vaihteessa rakennetut isot puutalot teatterillisiksi juhlahuoneistoiksi, kerhotiloiksi ja vapaa-ajan toimintaa palveleviksi
“kulttuuritaloiksi”. Nyt nämä ns. sosiaalisenkanssakäymisen paikat on purettu ja poissa yhtä huonokuntoista rakennusta lukuunottamatta, jonka kunnostaminen on nyt tänävuonna onneksi alkanut.

Aallolla oli selkeät ajatukset ja periaatteet mielessään Sunilan ympäristön suhteen. Rakennusten ja luonnon suhde ja
vuorovaikutus oli päällimmäisenä. Sunila onkin eräänlainen “metsäkaupunki”, asuinalue keskellä metsää. Jotta
vaikutelma rakennuksista, jotka ovat ikään kuin pudotettu taivaalta keskelle metsää, saatiin aikaan, piti
rakennuspaikan parhaimpia mäntyjä säilyttää aivan tulevien rakennusten vierestäkin ja suojata ne hyvin mahdollisilta
rakentamisen aiheuttamilta vaurioilta. Mäntyjen säilyttämisessä hyvinkin lähellä rakennuksen julkisivua onnistuttiin
hyvin. Näin Paul Olsson neuvoo asuinrakennuksen sijoittamisessa metsäiselle tontille: “Jos tontilla kasvaa metsää,
sietää olla hyvin varovainen puiden kaatamisessa. Suuren hongan voi kaataa neljännestunnissa, mutta kasvaakseen se
tarvitsee sata vuotta. Männyt ja koivut ovat arvokkaampia kuin kuuset, mutta kuusi suo paremman tuulen- ja
näkösuojan.” (Olsson 1947)

Ruotsalaisen arkkitehdin Sven Markeliuksen ehdotuksesta Alvar Aalto liittyi vuonna 1929 CIAMiin (Congress
Internationaux d’Architecture Modern), arkkitehtien kansainväliseen yhteenliittymään, jonka jäseneksi pääsi vain
kutsusta. Ruotsi ja erityisesti juuri ystävyys Markeliuksen kanssa avasivat Aallolle portit kansainvälisille estraadeille.
Yhdessä Markeliuksen kanssa Aalto matkusti CIAMin toiseen kongressiin syksyllä 1929. Se pidettiin Frankfurtissa ja
sen aiheena oli “Die Wohnung für das Existenzminium” eli suomeksi suunnilleen “Matalapalkkaisen asunto”.
Kongressin yhteydessä he kävivät katsomassa Römerstadtissa ja Praunheimissa tulevaisuuden mallikaupunkialueita
Siedlungeja, jotka olivat Frankfurtin silloisen johtavan kaupunginarkkitehdin Ernst Mayn aikaansaannoksia. Gotthard
Johansson tulkitsee pohjoismaalaisten osanottajien tunteita v . 1940 otsikolla “1930-luku in memoriam” seuraavasti:
“...valkoiset rakennukset kohoilivat kuin satulinnat esiin vihreiden rinteiden sylistä...” ja “...kaupunki aivan tavallisia
ihmisiä varten, ihmisiä jotka olivat muuttaneet suurkaupunkien slummikortteleista valoon, väljyyteen ja vehreyteen.”
(Schildt 1985: 60) Mayn Siedlungit sysäsivät Aallossa eittämättä liikkeelle halun ratkaista uuden ajan sosiaaliset
ongelmat ajan teknisillä apukeinoilla. Ei kulunut montaakaan vuotta, kun Sunila jo syntyi.

Kuva 19. Siedlung Römerstadt
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Funktionalismi ja ympäristö

Arkkitehtien, kuten esimerkiksi Alvar Aallon, Erik Bryggmanin, Hilding Ekelundin ja Aarne Ervin, mielenkiinto puutarha- ja puistosuunnittelua kohtaan elpyi ainakin jossain määrin funktionalismin myötä 1930-luvulta lähtien. Samoihin aikoihin 1930-luvun

aikana rationalistisen funktionalismin perusta alkoi murentua. Siirryttiin ns. pehmeämpään funktionalismiin, jossa tiukkojen periaatteiden noudattamista ei pidetty niin tärkeänä. Yksittäisiä puistokohteita ja asuinalueita lukuun ottamatta Suomeen ei syntynyt

ennen sotien jälkeistä aikaa vastinetta Tukholman samanaikaiselle funktionalistisen viheraluesuunnittelun ns. kultakaudelle. Kuitenkin erilaiset urheilu- ja virkistysalueet sekä siirtolapuutarhat tulivat tuolloin jäädäkseen. (Häyrynen 2001)

Ajan henkeen kuului, että pyrittiin lisäämään reipasta, tervehenkistä ja vapaamuotoista ulkoilmaelämää (Häyrynen 2001). Nykyään kuulostaakin hieman oudolta ja ristiriitaiselta se, että terveyttä edistävä asuinympäristö, kuten Sunilan asuinalue, sijoitett iin

aivan tehtaan kupeeseen, teollisuuspäästöjen välittömään läheisyyteen. Arvomaailma on muuttunut. Se tehdas, jota ennen ylpeänä pidettiin edistyksellisenä,  vaurauden symbolina ja uljaana näkynä ja jonka tuli näkyä mielummin niin kauas kuin mahdollista,

verhotaan nykyään piiloon erilaisten suojavihervyöhykkeiden avulla. Vaikka teollisuuden päästöarvot ovat nykyään moninkertaisesti laskeneet, niin teollisuusalueet pyritään silti sijoittamaan erilleen asuinalueista.

Yhdyskuntasuunnittelussa funktionalismi irrotti rakennukset katulinjasta. Rakennuksen sijoituksen määritteli auringonvalon saanti ja pihat avautuivat kadulle. Kaiken tämän seurauksena katutila avautui ja avartui. 1930-luvulta lähtien asuinalueiden

suunnittelussa tavoitteeksi muodostui sijoittaa rakennukset ja tiet vapaasti maastoon. Selvimmin tämä ilmeni 1940- ja 1950-lukujen asuinaluesuunnittelussa. Katutilasta tuli pikemminkin tiemaisema, sillä katutilan muodostaminen ei ollut ensiarvoisen

tärkeää. Rakennukset ja kadut sijoitettiin toisistaan riippumatta. Asuinkorttelit olivat väljempiä ja vehreämpiä kuin ennen. Puistojen suunnittelussa siirryttiin pikkuhiljaa esteettisistä periaatteista kohti toiminnallisia. (Helin 1983)

Funktionaalinen puutarhatyyli ja Paul Olsson

Arkkitehtonisen puutarhan ankara muoto ja jäykkyys johtivat 1930-luvulla uuteen tyyliin, jota on nimitetty “funktionaaliseksi puutarhatyyliksi”1. Se oli uusi, maisemapuutarhaa muistuttava luonnonmukainen suuntaus. Puutarhanomistajatkin halusivat

lähemmäs luontoa ja tätä uutta ns. luonnontyyliä. Hävittämällä hiekkakäytävät saatiin pienikin puutarha-alue luonnonmukaisemmaksi. Funktionaalinen puutarhatyyli pyrki poistamaan rakennuksen ja ympäristön välisen rajan ja tuomaan maiseman

huoneeseen sekä vastaamaan tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Siihen ei kuulunut laajamittaista terasointia, muotopuita eikä leikattuja puita ja pensaita, kuten aiemmin vallinneissa tyyleissä. Tosin Aalto käytti terassointia joidenkin tuona aikana

suunnittelemiensa rakennusten ulkotiloissa, joista esimerkkeinä mm. Aallon oman talon puutarha Munkkiniemessä (1935-36) sekä Aallon puutarhasuunnitelmaluonnos Sunilan tehtaanjohtajan huvilaan, joka esitellään tässä työssä Kantolan (alue1) puutarhan

yhteydessä myöhemmin. Kasvien sallittiin kasvaa vapaasti, jotta niiden ominaislaatu ja yksilöllisyys voisi kehittyä. Rakennuksen äärelle aina sisäänkäyntikohtaan asti ulottuva nurmikenttä oli puutarhan olennaisin elementti, joka toimi paitsi rauhallisena,

vihreänä koristepintana, myös leikki-, peli- ja urheilualueena. Nurmialueen tuli olla vähintään neljä kertaa niin suuri kuin rakennuksen pohjan, ja tiestö ei ollut enää ornamentaalinen koriste, vaan sen tuli olla käytännön tarpeista lähtevä. (Olsson 1947;

Merivuori 1987; Uino 1990)

Tuon ajan suunnitteluohjeissa kehotettiin välttämään kasvilajimoninaisuutta ja rakennelmapaljoutta erityisesti pienissä puutarhoissa. Kaupunki- ja metsäpuistojen tiet olivat sorapäällysteisiä, kun taas huvila- ja omakotitonteilla oli erilaisilla liuskekivillä

päällystettyjä polkuja ja käytäviä. Kukkaketoja suosittiin vähemmän kulutuksen kohteiksi joutuvilla alueilla. Nurmialue voitiin tehdä myös tyylitellyksi kukkaniityksi, johon istutettiin kukkivia pensaita, ruusuja ja perennoja. Kivikkoryhmiä kehotettiin

perustamaan vain sinne, missä niille oli luontaiset lähtökohdat. Kukkaryhmät olivat vapaamuotoisia. Muurit olivat yleensä kevytrakenteisempia ja matalampia kuin ennen. Eri korkeustasojen yhdistämiseksi rakennettiin erilaisia luiskia. Funktionaalista tyyliä

edustavassa puutarhassa oli yleensä istumapaikka, joka oli katseilta suojattu, mutta jolta oli kaunis näkymä. Se oli yleensä joko ympäristöstään korotettu tai upotettu neliö, ympyrä tai muu vastaava muoto, joka oli päällystetty liuskekivellä. Puutarhan

aksentteina toimi edelleenkin, kuten vanhemmissakin puutarhoissa, aurinkokelloja, kivivaaseja, veistoksia tms. Erityisesti 1930-luvulta alkaen valaistukseen alettiin kiinnittää enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Vesi oli yleensä kaarevareunaisessa

peilialtaassa, lammessa, lummelammessa, muussa kasvialtaassa, kahluu- tai uima-altaassa. (Merivuori 1987)

1 myös “funktionalistinen puutarhatyyli”
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1930- luvulta lähtien alettiin laatia erityisesti Paul Olssonin toimiston toimesta lähiympäristösuunnitelmia omakotitalojen,

huviloiden ja muiden pientalojen ohella myös kerrostaloalueille ja kaupunkipihoille. Sairaaloiden, parantoloiden ja hoitoloiden

ympäristöjen ohella alettiin kiinnittää huomiota ja teettää piha-, puutarha- ja puistosuunnitelmia myös tehdasalueille, niiden

pääkonttoreiden ympäristöön, virkailijoiden ja työväen asuntoalueille sekä alueen kerhotalojen ympäristöön ja muille vapaa-

ajanviettoalueille. (Merivuori 1987) Myös Sunilaan Paul Olssonin toimisto teki todistettavasti ainakin Rantalan, Mäntylän ja

Honkalan, EKAn alueen asuintalojen pihasuunnitelmat sekä Kantolan puutarhasuunnitelman. Myös Puistolan omakotitaloalueelle

laadittiin yhtenäinen suunnitelma. Nämä esitellään myöhemmin aluekohtaisten ohjeiden yhteydessä. Olssonin toimisto hoiti itse

urakoinnin lähettämällä työnjohtajan ja työmiehiä Sunilaan (Urakkasopimus EKA:n rakennusten puutarhatöitä koskien 1945).

Olssonin puutarhasuunnitelmat ovat hyvin kaavamaisia ja suuripiirteisiä. Toiminnot, käytävät ja istutusalueet on esitetty

symboolisesti eikä minkäänlaisia selityksiä tai merkintöjä ole usein lainkaan. Olssonin käyttämä mittakaava on 1:500, jolloin

mitään tarkkaa ei voida esittääkään. Noihin aikoihin kasviluetteloiden merkitys oli aivan toinen kuin nykyään. Usein minkäänlaisia

kasviluetteloita ei ollut edes olemassa. Kasvilajit ja niiden tarkempi sijoitus päätettiin paikan päällä työmaalla - olihan Olssonilla

omat työmiehet paikalla, joille ohjeet voitiin antaa suoraan vaikka suullisesti. Toisinaan kasviluettelo saatettiin laatia maastossa

käynnin perusteella, mutta irrallisena suunnitelmapiirroksesta. Vaikka kasviluettelo olisi ollut olemassakin, on se tavallisimmin

kadonnut aikojen kuluessa.(1) Onkin ihme ja onni, että eteeni osui edes yksi Sunilaa koskeva, Honkalan ja Mäntylän pihojen,

kasviluettelo (kuva 20). (Mäntylän ja Honkalan alueen kasvien istutustarjous sekä kasviluettelo 1940)

Kuva 20. Mäntylän ja Honkalan piha-alueiden kasviluettelo.
Sunila Oy:n arkisto

Sunilan tehtaiden ympäristöjen lisäksi Olsson on tehnyt Kotkan ja Karhulan alueelle muitakin töitä, kuten toisen

tehtaan, Enso-Gutzeitin (nyk. Stora Enso), ympäristöt (Olssonien kohdeluettelo 2001). Paul Olsson kuului aikanaan

Suomen puutarhasuunnittelijoiden eturiviin. Hän oli maamme puutarhataiteen tradition jatkaja. Olssonin katsotaan

tuoneen arkkitehtonisen puutarhatyylin 1910-luvulla Suomeen Saksasta, jossa hän oli saanut ammatillisen

koulutuksensa. Kuitenkin Sunilan puutarhasuunnitelmien (1937-1940) aikaan arkkitehtoninen puutarhatyyli oli jo

saanut yleisesti väistyä fuktionaalisen puutarhatyylin tieltä, jonka vaikutus voimistui 1930-luvun kuluessa. (Uino

1990)

Olsson ja Bengt Schalin ovat 1900-luvun Suomen parhaiten selvitetyt puutarha-arkkitehdit. Molemmat opiskelivat

Saksan Köstritzin puutarhakoulussa, josta Olsson valmistui puutarha-arkkitehdiksi v.1911. Alvar Aallon vaimo Aino os.

Marsio, joka osallistui myös Sunilan suunnitteluun, on lähteen mukaan kouluttautunut puolestaan Bengt Schalinin

toimistossa. (Häyrynen 2001: 27) Vaikka yleisesti tunnetaan vain Aino Aallon osuus Sunilan merkittävimpien

rakennusten sisustuksien suunnittelussa, on hänellä luultavasti ollut myös jonkinlaista vaikutusta Sunilan ympäristöön,

varsinkin kun tiedetään Aallon pariskunnan tiivis yhteistyö projektissa kuin projektissa.

Paul Olssonin tuotanto on laaja ja monipuolinen. Tiettävästi hänen elämäntyötään ei ole juurikaan tutkittu viitaten

ainoastaan lähteenä olevaan Pirjo Uinon laatimaan esitutkimuksen loppuraporttiin sekä Villa Kultarannan puistoon ja

puutarhaan (1914-20). Paul Olssonilla oli jo nuorena erinomainen tilaisuus perehtyä isänsä, vuosina 1889-1924

toimineen Helsingin kaupunginpuutarhurin Svante Olssonin (1856-1941), johdolla tulevaan ammattiinsa. Olsson

hankki myös paljon kansainvälistä kokemusta. Hän palasi ulkomailta Suomeen vuonna 1913 ja sai paikan Helsingin

apulaiskaupunginpuutarhurina. Vuoteen 1920 asti kestäneellä toimikaudellaan hän osallistui pääkaupungin puistojen ja

niiden istutusten suunnitteluun isänsä rinnalla. Vuonna 1920 hän perusti Helsinkiin nimeään kantavan puutarha-

arkkitehtitoimiston sekä taimiston Kauniaisten Koivuhoviin. (Uino 1990)

Olsson ihaili, kuten isänsäkin Svante Olsson, Pariisiissa sijaitsevaa Parc Monceauta. Hän kävi siellä Sunilan

suunnitelmien aikaan vuonna 1937, jolloin puisto oli Olssonin omien sanojensa mukaan “hyvin hoidettu, ihastuttava

mutkittelevine teineen ja kumpuilevine ruohokenttineen” (Olsson 1947). Olsson oli kirjallisesti hyvin tuottelias. Hän

kirjoitti puutarha-alan lehtiin ja sanomalehtiin useita artikkeleita, jotka käsittävät mm. kuvauksia ulkomaanmatkoilla

nähdyistä kansainvälisistä puutarhanäyttelyistä ja vaikutelmia mannermaisista alan uusista virtauksista. Vuonna 1946

Olssonilta ilmestyi “Trädgårdskonst i Finland”, joka seuraavana vuonna julkaistiin suomennettuna “Suomen

puutarhataidetta”. Teos oli merkittävä ja arvokas lisä maamme vähälukuiseen puutarhataidetta käsittelevään

kirjallisuuteen. Tehtaiden ympäristöalueiden suunnittelijana Olsson oli uranuurtaja. Pääkonttorien

ympäristösuunnitelmien ohella hän sai tehtäväkseen myös tehtaiden työntekijöille tarkoitettujen asuinalueiden

suunnittelun. Laajemmista tehdasalueprojekteista Sunilan lisäksi mainittakoon Yhtyneitten Paperitehtaitten

Myllykosken tehdas Anjalankoskella ja jo edellä mainittu Enso-Gutzeit Oy Kotkassa. (Uino 1990)
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Aallon ja Olssonin näkemyserot ja yhteistyö

Kuten jo edellä mainitsin, Aalto sai Sunilan suunnittelutyön pääasiassa kansainvälisestikin arvostetun nimensä sekä Harry Gullichsenin avustuksella. Se, miksi juuri Olsson oli mukana Sunila-projektissa, on epäselvää. Hän teki uransa aikana useita töitä

Kotkan seudulle. Olssonien kohdeluettelon mukaan ensimmäiset työt nykyiseen Kotkaan tehtiin vuonna 1935 ja ne koskivat Enso Gutzeit Oy:n sahankonttorin, asuntoalueen, johtajan asunnon ja insinöörien asuntojen ympäristöjä. Tästä eteenpäin, melkein

joka vuosi ainakin vuoteen 1958 asti, valmistui Olssonilta suunnitelma Kotkaan tai sen lähiseudulle. Voi olla hyvinkin mahdollista, että Olssonin maine kiiri tehtaasta toiseen ja työ Enso Gutzeitille poiki työn myös Sunilaan. Sunila näyttää olevan Olssonin ja

Aallon ensimmäisiä yhteisiä kohteita Savoy Hotellin ohella, jonka suunnitelmat valmistuivat vuonna 1937, samaan aikaan kuin Sunilan johtajan ja insinöörien asuntojen puutarhasuunnitelmat. Savoy Hotellin kohdalla työt tosin olivat eriävämpiä Olssonin

suunnitellessa ulkoympäristöä ja Aallon tehdessä hotellin sisustusta. Muita myöhempiä yhteisiä kohteita ovat:

Turun Sanomien toimitalo (Aalto/1928-29;1930), jonne Olsson suunnitteli kattopuutarhan vuonna 1939; Villa Mairea (Aalto/1938-39, Olsson/1940); A. Ahlström Oy:n Kauttuan tehtaat ja asuntoalue (Aalto/Terassitalo 1937-38, Olsson/1942); Varkauden tehtaat (Aalto/

1944-46, Olsson/ 1946,-49 ja -50); Säynätsalon Kunnantalo (Aalto/1949;1950-52, Olsson/1953); Muuratsalon Koetalo (Aalto/1952-53, Olsson/1953); Aallon ateljee (Aalto/1954-55;1962-63, Olsson/1955) ja Helsingin Kulttuuritalo (Aalto/1952-58, Olsson/1959).

On yllättävää, ettei yhteisiä projekteja ole enempää, sillä molempien suunnittelijoiden kohteet ovat

samantyyppisiä, kuten parantoloita, huviloita, tehdasalueita ja kirkkoja ympäristöineen. Lisäksi alueet, joilla

kohteet sijaitsevat, ovat samoja, kuten Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Viipuri. (Aallon kohdeluettelo; Olssonien

kohdeluettelo 2001)

Aalto käsittelee maisemaa ja luontoa vapaammin kuin Olsson. Aalto-arkistosta löytyi Aallon toimistossa

piirretyt Kantolan puutarhasuunnitelma 1:500, joka on merkitty luonnokseksi, sekä tarkempi

puutarhapiirustus 1:50. Molemmat ovat luonnosmaisuudestaan riippumatta kuitenkin listattu varsinaiseen

Kantolan piirustusluetteloon. Jälkimmäisen piirroksen perusteella vain aivan rakennuksen välittömässä

läheisyydessä oleva ympäristö on käsitelty hieman yksityiskohtaisemmin ja muotokieli on kokonaisuutta

geometrisempi. Kuten Aallon suunnitelmissa yleensä, on Kantolan kohdallakin pohdittu rakennuksen lisäksi

erityisesti terasseja, pergolaa, kiveyksiä sekä rakennukselta lähteviä käytäviä. Muu puutarha koostuu

pääosin säilytetyistä luonnonpuista, nurmesta sekä vapaasti nurmella risteilevistä kivetyistä poluista. Kuten

jo edellä mainitsin, ns. luonnontyylin yleisestä linjasta poiketen, Aalto näyttää kaavailleen puutarhaan

pientä terassointia, josta kertovat suunnitelmassa rakennuksen eteläpuolelle piirretyt kaksi loivasti kaartuvaa

kaarta. Tulkitsen ne muureiksi. Terassointi ei kuitenkaan toteutunut ja tulos on tässä kohden lähempänä

Olssonin suunnitelmaa kuin Aallon, mutta vielä tästäkin avonaisempana nurmipintana käytävineen ilman

runsaita pensasistutuksia keskellä pihaa.

Olsson ei ainakaan vielä Sunilan kohdalla ole täysin päässyt irrottautumaan arkkitehtonisesta

puutarhatyylistä ja siirtymään puhtaasti funktionaaliseen puutarhatyyliin. Kuten jo edellä mainittiin,

Olssonin on katsottu tuoneen arkkitehtonisen tyylin Suomeen, ja näin ollen tällä kyseisellä tyylillä on

luultavasti ollut hänelle niin erityinen asema, että sen vaikutus näkyy vielä hänen myöhemmissäkin töissä

selvästi. Kantolan puutarhasuunnitelman 1:500 muodonannon jäykkyyttä, tiukan geometrisia muotoja,

suoria linjoja, leikattuja pensasaitoja ja puurivistöjä voidaan pitää 1930-luvun lopulla jo vanhan tyylisinä.

Toisaalta melkein rakennukselle ulottuva, laaja nurmipinta, liuskekivellä päällystetyt istumapaikat

näkymineen sekä poluston hiukan vapaampi muoto edustavat jo uutta funktionaalista tyylisuuntaa.

Ainakaan geometrisesti kaartuvat perenna-alueet sekä pieni lampi Kantolan länsipuolella eivät tiettävästi

koskaan toteutuneet.

Kuva 21. Aallon toimistossa piirretty  puutarhapiirros kuvaa rakennuksen eteläpuolista välitöntä ympäristöä.
Originaali: Alvar Aalto-arkisto
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Taimiston omistajana Olssonin kasvillisuustuntemus oli erinomaista. Aalto ei luultavasti tuntenut montaakaan kasvilajia ainakaan nimeltä. Usein Aallon suunnitelmissa on kuvailtu puutarhan istutuksia vain sanoin “pensaita”, “ruusuja”, “perennoja”, ym.

Selvästi Aalto oli kyllä kiinnostunut myös rakennuksen ympäristöstä, sillä arkistoista löytyy myös hänen toimistossa tehtyjä puutarhasuunnitelmia. Jo edellä mainittu Kantolan puutarhapiirustus 1:50 on erikoislaatuinen: Siihen on kirjattu peräti kasvien

latinankielisiä nimiä, kuten ryhmäruusu “Rosa Heidekind”, “Viburnum carlesii” eli tuoksuheisi ja “Sorbus scandica” eli ruotsinpihlaja. Suunnitelman taustalla saattaa olla Aino Aalto, joka kuten aiemmin jo mainittiin, oli kouluttautunut  puutarha-arkkitehti

Schalinin toimistossa tai joku muu kasvien tuntija. Onpa myös mahdollista, että Aalto on etsinyt kasveja kirjallisuudesta tai että hänelle itselleen on jäänyt muutama kasvin latinankielinen nimi mieleen aikaisemmista projekteista.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Aallon ja Olssonin yhteistyö ei ollut kovin tiivistä. Kaikki Sunilan ympäristöä koskeva kirjeenvaihto, mikä arkistoista löytyi, on Paul Olssonin ja Sunila Oy:n välistä. Kirjeenvaihto koskee vain muita myöhempiä projekteja,

kuten Muuratsalon koetalon ja  Aallon Tiilimäen toimiston puutarhoja. Olssonin Sunilaan laatimat suunnitelmat ovat kaikki erillisiä ja asuntopihoja koskevia, eivätkä ne näytä toteutuneen lainkaan sellaisinaan. Luultavasti Aallon näkemys Sunilan

lähiympäristöstä on lähempänä toteutunutta tilannetta, sillä asuntopihat eivät ole olleet kovin rakennettuja ja monimuotoisia, vaan niissäkin, kuten yleisilläkin alueilla, laaja nurmipinta ja männyt hallitsevat yleisilmettä. Este Olssonin puutarhasuunnitelmien

toteutumiselle sellaisinaan, erityisesti kerrostalopihojen kohdalla, saattoi olla myös tavoite tehdä pihoista toimivia, helppohoitoisia sekä kulutusta kestäviä. Tällöin koristekasveja ei ollut järkevää istuttaa pihoille suuria määriä. Lisäksi Olssonin ehdottamat ja

ajalle tyypilliset liuskekivillä päällystetyt istumapaikat eivät puolusta paikkaansa kerrostalopihoilla, joista harvoin talojen välistä avautuu kauniita näkymiä. Tällaisiin oleskelupaikkoihin nimittäin kuuluu kiinteästi kaunis näkymä sekä toisaalta

jonkinlainen näkösuoja, joita kerrostalopihoilla on vaikea saavuttaa. Tosin Mäntylän, Honkalan ja Kuuselan pohjoispäädyistä avautuu pitkiä näkymiä puistoon ja alas urheilukentälle, joten pihan oleskelu tulisi sijoittaa sinne.

Olssonin vaikutus pihoilla ja puutarhoissa näkyy pikemminkin materiaali- ja kasvivalinnoissa, toimittihan hän itse materiaalin taimistostaan paikan päälle. Suunnitelmien kaavamaisuus viittaa siihen, että ne näyttävät vain käytettävät pääperiaatteet sekä

elementit ja varsinainen, todellinen puutarhan muoto ja rakenne päätettiin vasta paikan päällä puutarhan rakennusvaiheessa. Olsson lähetti myös omat työmiehet sekä työnjohtajan rakentamaan sopimuksiin kuuluvat pihat ja puutarhat. Näin ollen tarkat

suunnitelmat kasviluetteloineen, kuten nykyään, eivät olleet välttämättömiä.

Puisto- ja katualueilta ei ole löytynyt alkuperäisiä ympäristösuunnitelmia. Tosin mitään merkittäviä istutuksia Sunilantien lehmuskujannetta lukuun ottamatta ei näillä alueilla ole juuri ollutkaan. Pääelementteinä ovat hiekkatiet, laaja nurmipinta ja näistä

nousevat korkeat ja suorarunkoiset männyt sekä toisaalta melkein luonnontilaan jätetyt, harvennetut metsiköt. Ainoastaan merkittävimpien julkisten rakennusten välittömään läheisyyteen istutettiin mm. pensaita ja perennoja. Luultavasti yleisten alueiden

viherrakentaminen on kyetty ohjaamaan asemakaavalla ja paikan päällä valvomalla ilman tarkempia suunnitelmia.

Kuva 22. Alvar Aallon näkemys Kantolan puutarhasta.
Originaali: Alvar Aalto-arkisto

Kuva 23. Paul Olssonin näkemys Kantolan puutarhasta.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museo
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Alueen ominaispiirteet ja erityisyys

Oskar Hansen Arkkitehti-lehdessä (1976: 38-39) toteaa Aallon jatkaneen Sunilassa Välimeren kulttuuriperinnettä, johon tämä oli lukuisilla Etelä-Euroopan ja erityisesti Italian matkoillaan hyvin tutustunut ja ihastunut. Hansenin mielestä Aalto toi

suomalaiseen arkkitehtuuriin uuden tilallisuuden luonnon ja ihmisen rinnakkaiselon ideallaan. Sunila kieltämättä jossain määrin muistuttaa rinteessä kohoavia Toscanan vuoristokyliä. Kuitenkin sen metsäisyys, väljyys ja harmonisuus tekevät siitä selkeästi

suomalaisen ympäristön.

En voi olla puuttumatta Göran Schildtin näkemykseen siitä, mitä nykyajan ihmiset yleisesti ajattelevat nähdessään Sunilan. En usko siihen, että kovinkaan moni ihminen, ei nykyään eikä tekstin julkaisemisaikaan 1980-luvulla, ajattelisi seuraavaa nähdessään

Sunilan: “Löydämme alueelta nimittäin ikävänpuoleisia lamelli- ja rivitaloja siroteltuina raadeltuun metsämaisemaan tavalla, joka tuo mieleen nykypäivän kaikkein tavanomaisimmat suurkaupunkilähiöt.” (Schildt 1985: 147) Vaikka lainaamani lause onkin

irrotettu asiayhteydestä ja saattaa olla hieman kärjistetty, on selvää, että Sunila todellakin on asuinalueena erityinen ja eri lainen muihin tyypillisiin suomalaisiin lähiöihin verrattuna. Se mikä herättää Sunilassa huomiota verrattuna nykypäivänä rakennettuihin

asuinalueisiin ja –lähiöihin sekä perinteisiin suomalaisiin pihatiloihin, on lähiympäristön avonaisuus, tilan soljuminen vapaasti rakennusten välissä, männynrunkojen lomassa. Pihoja ei ole joko aidattu lainkaan tai sitten aitarakenteet ovat hyvin kevyitä.

Pensaskerros puuttuu puisto- ja katualueilta lähes kokonaan. Aluetta leimaa korkeat männyt paljaine runkoineen ja vapaa, rinteessä kumpuileva nurmipinta, jossa erilaiset kulkutiet risteilevät. Tässä eroavat 1930-luvun ja nykyajan ajatusmaailmat ja

periaatteet yhteisöllisyydestä ja yksityisyydestä. Nykyään asukkaat arvostavat omaa rauhaa ja yksityisyyttä, kun taas 1930-luvulla pidettiin tärkeänä jokapäiväistä  ja usein toistuvaa kanssakäymistä naapureiden kanssa, sosiaalisuutta. Asunnot olivat jokaisen

perheen omaa reviiriä, mutta piha-alueet olivat pääsääntöisesti yhteistä, julkista aluetta, missä tavattiin naapureita. Kuitenkin jopa kerrostaloasunnoissa on saavutettu yksityisyys, sillä rakennukset on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan ja viuhkamaisesti niin,

että asunnon ikkunasta katsoessa ulos näkee pääosin puistoa ja metsää eikä vastapäisen talon asuntoihin sisään, kuten usein nykyajan asuinalueilla tapahtuu.

Keittiöpuutarhat ja pienet kasvimaat asuntopihoilla olivat suosittuja erityisesti sota-aikana ja sen jälkeen. Työläisille oli myös järjestetty viljelyä ja puutarhanhoitoa varten viljelypalstoja eripuolilta asuinaluetta. Viljelypalstoja oli mm. Tehtaankadun ja

Pakinkadun kulmauksessa sekä asuintalojen alapuolella, nykyisen Sunilantien ja Alvar Aallon kadun välisellä alueella. Tälle alakentälle, jota asuintalot Aallon mukaan amfiteatterin tapaan ympäröivät kohoavassa rinteessä, sijoitettiin myös urheilukenttä ja

iso työväen sauna, pesula ja posti. Funktionalismi näin ollen avasi pihat ja poisti jyrkän julkinen-puolijulkinen-yksityinen-rajauksen, joka on ollut hyvin selkeä myös perinteisessä kaupunkirakentamisessa. Sunila oli hieman aikaansa edellä, sillä myös

myöhemmin 1950-luvulla ns. metsäkaupungeissa raja julkisen ja yksityisen välillä pyrittiin häivyttämään siten, että rakennukset sijoitettiin mahdollisimman vapaasti luonnon keskelle. (Helin 1983)

ALUEEN NYKYTILA

Yhtenäinen alue

Sunila on säilynyt alueena hyvin yhtenäisenä. Syynä tähän on ensinnäkin sen sijainti maisemarakenteessa ja maisematilassa. Se sijaitsee kahden selänteen välissä laaksossa ja siitä nousevassa rinteessä. Metsäiset kallioselänteet suojaavat ja eristävät aluetta

ympäröivältä infrastruktuurilta, lännessä teollisuudelta ja idässä uudemmilta asuinalueilta. Sunilan sijainti on myös melko syrjäinen. Kotkan keskustaan eli Kotkansaarelle on linnuntietä lyhyt matka, mutta Sunila Oy:n tehdas ja meri ovat välissä, joten

mantereen kautta kiertäen matkalle kertyy mittaa. Myös Karhulan (yhden Kotkan kaupunginosista) keskusta on enemmän kuin kävelymatkan päässä. Julkisissa liikenneyhteyksissä olisi paljon parantamisen varaa. Kesäisin Sunilan ja Kotkansaaren välillä voisi

kulkea Kotkassa perinteikäs vene- eli “tuuriyhteys”. Se lyhentäisi matkaa Kotkan keskustaan ja kiehtoisi varmasti myös turisteja. Syrjäisyys on siis sekä alueen vahvuus että heikkous.

Koska alueen, harvinaista kyllä, on saanut suunnitella alusta loppuun, kaavasta detaljeihin, sama suunnittelija Alvar Aalto, on alue väistämättäänkin yhtenäinen, ns. suunnittelijansa näköinen. Yhtenäinen kokonaisuus on seurausta niistä poikeuksellisen

vapaista käsistä, jotka Aalto onnistui rakennuttajalta saamaan. Tämän mahdollisti sekä sattumat, jotka olivat heittäneet yhteen joukon hyvinkin epätavallisia päättäjiä, että myös siitä uskomattomasta suostuttelutaidosta, jolla Aalto sai rakennuttajat

vakuuttumaan aatteittensa oivallisuudesta. (Schildt 1985) 1930-luvulla Suomessa asuinrakentaminen oli pääosin yksityistä eikä julkista toimintaa, mistä syystä yhtenäisiä funktionalistisia asuinalueita ei juurikaan syntynyt Sunilaa lukuun ottamatta, joka oli

yksi ensimmäisistä, parhaista ja pisimmälle kehitetyistä (Heinonen 1986).

Myös alkuperäinen käyttötarkoitus, eli tehtaan työntekijöille rakennettu asuinalue, ja harmoninen värimaailma, slammatut valkoiset rakennukset sekä vihreät männyt ja nurmi, luovat yhtenäisen ilmeen alueelle. Saavuttaessa Sunilaan pohjoisesta,

pääsaapumissuunnasta, koko asuinalue loivassa ylärinteessä levittyy silmien eteen.
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Hyvin säilynyt

Sunilan asuinalue on onnekseen säilynyt melko hyvin vuosikymmenten kuluessa. Uusia rakennelmia ja muita ympäristöä

muuttavia toimenpiteitä on tehty melko vähän. Sunila on pikemminkin jätetty uinuvaan tilaan, rapistumaan oman onnensa nojaan,

kuin kunnostettu ja muokkailtu yltiöpäisesti eri vuosikymmenten malliin. 1970-luvun puolesta välistä 1980-luvun puoleen väliin

alueen ympäristöä ei juuri hoidettu lainkaan. Suurinpiirtein vain nurmi leikattiin. Näin ollen ajankerrostumista on merkkejä vain

vähän. Kuitenkin alueella saattaa olla tulevaisuudessa jonkinlaisia paineita täydentävään pientalorakentamiseen ja sitä kautta

ympäristön suuriinkin muutoksiin, sillä rakentaminen voidaan perustaa olevan yhdyskuntarakenteen, palveluverkon,

liikenneväylien ja kunnallisteknisten verkostojen varaan. Sen sijaan rakentamatta jääneitä kaavotettuja kerrostaloja tuskin tul laan

enää rakentamaan nykyisen kysynnän puitteissa. (Kotkan yleiskaava 1980-2000) Täydennysrakentamisen suhteen tulisi olla

tarkkana ja estää kaikenlainen alueen yhtenäisyyttä ja identiteettiä hajottava toiminta.

Sunilaa ei ole kehotuksista huolimatta ainakaan toistaiseksi suojeltu Rakennussuojelulain (60/85) nojalla. Se on yleis- ja

asemakaavassa suojeltu alue, mutta kaavamääräykset ovat väljiä. Niissä on maininta, että kaikki Aallon suunnittelemat

rakennukset on merkitty suojeltaviksi sekä niiden ympäristö säilytettäväksi.(Kotkan yleiskaava 1980-2000; Sunilan asemakaava

1986) Kulttuurimaisemanhoidon kannalta Sunilan lähiympäristössä tulisi määrittää ne alueet, joiden maisemakuva eli

maisemarakenteen silmin havaittava ilmiasu on erityisen arvokas. Olen ehdottanut näiksi alueiksi paikan analyysikartassa sivulla

esitettyjä alueita. Ne perustuvat tärkeisiin näkymiin alueella ja jo ennestään tunnetuiksi muodostuneisiin ja suosittuihin

valokuvauskohteisiin. Lähiympäristön rauhoitus rajoittuu yleisten luonnonsuhteiden ja maisemakuvan säilyttämiseen.

Kulttuurimaisemanhoidon perustana on aktiivinen hoito, jonka yhteydessä valvotaan, ettei liian suuria ja jyrkkiä muutoksia pääse

tapahtumaan. (Tammilehto-Luode 1978)

Säilyttäminen ei saa kuitenkaan merkitä museointia. Sunilasta halutaan elävä asuinalue. Alueen on sopeuduttava muuttuviin

tarpeisiin, jopa rakennusten ja ulkoalueiden käyttötarkoituksen muutoksiin. Laaja alueen restaurointi rikkoisi jatkuvuuden,

tehokkaan suojelun kulmakiven. Ja vaikka se olisi kuinka hyvin tehty, tulos on väistämättä epäaito. Se on aikamme tuote, meidän

lähestymisemme, meidän oletuksemme ja meidän tapa ylläpitää sitä. (Sales 2002) Problematiikkaa lisää myös se, että on vaikeaa

määrittää tarkka ajankohta, johon restaurointi pyrkisi. Olenkin joutunut pohtimaan työtä tehdessäni, onko ympäristö palautettava

alkuperäiseen asuunsa säilyneiden dokumenttien mukaan, onko muutoksia ja lisäyksiä pyrittävä tekemään Aallon vai Olssonin vai

molempien muotokieltä ja periaatteita jäljittelemällä vai saako ympäristö näyttää peittelemättä historiansa ja muutokset, niin

sanotut ajankerrostumat.

Arvostus ja kehitys

Sunilaa on vaikea enää nähdä 1930-luvun silmin, sillä nykypäivän ihmiselle teollisuusympäristöt herättävät usein kielteisiä

mielikuvia jo pelkässä epäsiisteydessään. Tuon ajan hengen mukaisesti Aalto näki Sunilan teollisuuslaitoksessa myönteisen

kulttuuritekijän, hyvinvoinnin kasvun ja onnellisen uuden maailman symbolin, maailman. Hän antoi tehtaalle saman esteettisen

arvon, jonka aikaisemmin oli saaneet osakseen vain monumentaalirakennukset. (Schildt 1985) Arvosta sai osakseen myös

asuinalue, tulihan siitä ennennäkemättömän edistyksellinen niin asuinolosuhteiden kuin esteettisyydenkin kannalta. Sunila oli

Aallon omastakin mielestä onnistunut esimerkki sosiaalisesta rakentamisesta (Hipeli 1997).

Kuva 24. Näkymä mereltä ennen v.1957
Kuva: Alvar Aalto-arkisto

Kuva 25. Sunila myöhemmin sillan jo poistuttua täyttömaalle perustetun tien tieltä.
Kuva: Sunila Oy:n arkisto
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Niin sanottu kultakausi, jolloin Sunila kukoisti ja oli jopa koko Suomen ylpeyden aihe niin paperiteollisuuden kuin arkkitehtuurinkin kannalta, vallitsi haastattelemieni asukkaiden mukaan vuosina 1937-1962. Se on yhtä kuin ensimmäisen tehtaanjohtajan

Lauri Kannon kausi. Sen sijaan ympäristön huippukauden katson sijoittuneen tuon ajanjakson loppuun, 50-luvulta alkaen. Vasta tuon vuosikymmenen loppupuolella kasvillisuus oli yltänyt täyteen mittaansa ja oli näin rehevimmillään, kuten vanhoista

valokuvista näkyy. Lisäksi tällöin koko asuinalue oli rakennettu nykyiseen mittaansa.

Lauri Kannon seuraajan myötä, pääosin taloudellisista syistä johtuen, alkoi tiukempi linja ympäristön kunnassapidon osalta. Sunila Oy:n päätavoitteeksi tuli tuottaa sellua. Tällöin ympäristön ja sosiaalisten olojen vähittäinen rapautuminen alkoi. Kuitenkin

usko alueen tulevaisuuteen ja elinvoimaisuuteen oli tallella vielä vuonna 1965, kun Sunilan liikekeskusta valmistui.  Asukkaita Sunilassa oli tällöin yli 5000 (Etelä-Suomi 14.4.1965). Sunilan merkitys Kotkalle ja Karhulan kauppalalle, johon se ennen

kuntaliitosta vuonna 1977 kuului, oli aivan toinen kuin mitä se on tänäpäivänä. Ennen vuotta 1960 ei nykyisellä Kotkan alueella nimittäin vielä ollut asuinkerrostaloja muualla kuin Kotkansaarella, Hovinsaarella ja Sunilassa. (Kotkan yleiskaava 1980-2000)

Sunilan asuinalueen jyrkin alamäki alkoi, kun Sunila Oy vuonna 1984 myi valtaosan omistamastaan asuntokannastaan. Jo noin kymmenen vuotta aiemmin loppui ympäristön kunnossapito lähes täysin, eli jo silloin kun tehdas alkoi suunnitella kiinteistö- ja

maakauppoja. Suurinpiirtein ajanjaksolla 1975-85 ei ympäristölle juuri tehty muuta, kuin leikattiin nurmi (7). Vuonna 1987 oli vuorossa yleisten ja katualueiden myyminen Kotkan kaupungille. Nyt yhtiö omistaa vain Runkolan ja Juurelan sekä Kantolan

edustustilat yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. Lisäksi sen omistuksessa on myös suurin osa asuintonteista sekä muita maa-aloja.

Sunila Oy oli ennen kiinteistö- ja maakauppoja pitänyt hyvää huolta rakennuttamastaan ja omistamastaan asuinalueesta. Se oli palkannut oman puutarhurin. Alkujaan Sunilan viheralueita hoiti puutarhuri Tolonen, joka ei todennäköisesti ollut varsinaisesti

Sunilan palkkalistoilla, sillä Sunilan arkistoiduissa henkilöstötiedoissa ei näy merkintää hänestä. Tolonen kävi luultavasti viereiseltä Hallan tehtaalta hoitamassa myös Sunilan alueet. Tolosen seuraaja Unto Schultz toimi virassa vuodesta 1961 aina vuoteen

1983 asti. 1960-luvun puoliväliin saakka puutarhurilla oli kesäaikoina apunaan yksi fyysisesti raskaimmat työt hoitava miestyöntekijä sekä parisen kymmentä naista, joita kutsuttiin “puutarhanaisiksi”. Tällöin jopa rivitalojen asuntokohtaiset pihat hoidettiin

kokonaan niin, ettei asukkaiden tarvinnut koskaan edes portaitaan lakaista. (2)

1980-luvun puolivälissä omistuspohja muuttui täysin. Alue ei ollut enää sen suhteen yhtenäinen. Uudet omistajat, eri asunto-osakeyhtiöt, eivät kyenneet pitämään rakennuksia ympäristöineen riittävän hyvässä kunnossa. Myös asukaspohja muuttui vähitellen.

Vuonna 1986 alueen väestömäärä oli enää n. 700 ja työpaikkojen määrä 600. Tällöin niin kaupalliset kuin julkisetkin palvelut olivat vielä alueella väestömäärään nähden runsaat. (Sunilan asemakaava 1986) Nykyään vain murto-osa alueen asukkaista on

Sunilan tehtailla töissä. Kaupalliset sekä julkiset palvelut ovat supistuneet melkein olemattomiksi. Alue on myös viimevuosikymmeninä kantanut sosiaaliongelmaisen kaupunginosan mainetta. Alueella on kärsitty työttömyydestä sekä alkoholi- ja

huumeongelmista. Kaupunki on sijoittanut ostamiinsa, varustetasoltaan aikaansa nähden jälkeenjääneisiin vuokra-asuntoihin ns. laitapuolen kulkijoita. Asuntojen hinnat ovat laskeneet huimasti. Onneksi tilanne on parantunut ja paranee edelleen. Ihmiset,

muutkin kuin ulkomaalaiset ja suomalaiset arkkitehdit, ovat alkaneet arvostaa aluetta uudelleen. Huoli alueen tulevaisuudesta on saanut asukkaatkin aktiivisiksi. On perustettu kaupunginosayhdistys Pro Sunila ry, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja

näyttelyitä sekä kerää rahaa ja organisoi alueen kunnostamista. Sunila on viimeaikoina saanut paljon julkisuutta osakseen. Se pääsi mukaan EU:n rahoittamaan Lähiöuudistus2000-ohjelmaan, jossa sopimusosapuolina ovat Kotkan kaupunki ja

Ympäristöministeriö.

Kuva 26. Kantolan puutarhan rehevyyttä 1950-luvun lopulla.
Kymenlaakson maakuntamuseo/Matti Kannon kokoelma

Kuva 27. Myös Rantalan rivitalopihat ovat kukoistaneet asuinalueen ympäristön “kultakautena”.
Sunila Oy:n arkisto
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Alueen ympäristöntilan kehitys

Vuoden 1986 Sunilan aluetta koskeva asemakaavan selostus on lohdutonta luettavaa ympäristön häiriötekijöiden osalta: “Teollisuusalue on tyypillistä puunjalostusteollisuusympäristöä. Läheiset merialueet ovat teollisuusvesien saastuttamia. Ilmasto on

teollisuusympäristöä hajuhaittoineen. Havupuusto on vaurioitunut.” Tästä seurauksena Sunilantien länsipuolelle Meurmanin rakennuskaavassa osoitetut, mutta rakentamattomat kerrostalokorttelit muutettiin suojaviheralueiksi. (Sunilan asemakaava 1986)

Hyvä näin, sillä tämä metsää kasvava harjanne on ensiarvoisen tärkeä asuinalueen kannalta. Vaikka se peittää rinteeseen sijoitetuista asuintaloista näkymät merelle, eikä meren läheisyydestä huolimatta tämän olemassa oloa alueen sisällä juuri aisti lainkaan, se

piilottaa taakseen myös läheiset teollisuusalueet ja –rakennukset. Visuaalisesti teollisuutta ei juuri havaitse. Ainoat teollisuudesta aiheutuvat, nykypäivän ihmistä häiritsevät tekijät ovat toisinaan voimakkaammat hajuhaitat, joihin tosin useimmiten hajuaisti

pidemmän aikaa altistuessaan tottuu, sekä Sunilantietä asuinalueen ohi tehtaalle kulkeva, vilkas rekkaliikenne. Ensisijainen raskaanliikenteen reitti tehtaalle kulkisi Valliniementien kautta, mutta käytännössä osa rekoista kulkee Sunilantietä pitkin.

Rekkaliikenne saastuttaa lähiympäristön maaperää puhumattakaan sen suorista vaikutuksista alueen ilman puhtauden ja melun tasoon.

Vuosien kuluessa teollisuus on joutunut noudattamaan yhä tiukempia päästönormeja, ja on yleisesti todettu, että nykyiset päästömäärät eivät ole merkittäviä ihmisten terveyden kannalta. Ne ovat merkittäviä kuitenkin esim. kasvillisuudelle ja erityisesti

havupuille. Viime aikoina tilanne on ollut vähitellen paranemassa pääasiassa tuotantosuunnan ja prosessimuutosten ansiosta. Teollisuuden hiukkas- sekä, erityisesti pistävää hajua aiheuttavat, rikkipäästöt pienenivät merkittävästi Kotkassa 1980-luvun lopulla

ja 1990-luvun alkupuoliskolla. Tosin vaikka muualla Kotkan alueella männyn neulasten rikkipitoisuus oli pienentynyt vuonna 1997, niin ainoastaan juuri Sunilassa se oli selvästi kohonnut verrattuna vuoden 1985 tasoon. Neulasten rikkipitoisuus oli siellä

noin 300 ìg/g suurempi kuin luontainen taso. (Kotkan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 1997) Tämä on hälyttävää, sillä männyt ovat Sunilalle tärkeä osa identiteettiä ja niiden hyvinvoinnista on huolehdittava.

Neulaskatoa eli ns. harsuuntumista pidetään puiden elinvoimaisuutta kuvaavana ilmiönä, johon ilman epäpuhtauksien lisäksi vaikuttavat myös monet luonnolliset tekijät. Sunilassa neulaskadosta kärsi 15-25% männyistä vuonna 1992. Osa puista oli myös

ytimennävertäjän vioittamia. Ytimennävertäjät syövät nimensä mukaisesti uusien vuosikasvainten sisäosat ja niinpä tuhon kohteiksi joutuneiden mäntyjen latvusten ylimpien oksien sivukasvaimet putoavat pois ja ajanmittaan latva saa suipon ja kapean

ulkomuodon. (Kotkan alueen metsien bioindikaattoritutkimus 1992)

Mäntyjen rungoilla kasvavat jäkälät kuvastavat suoremmin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia verrattuna havupuiden neulaskatoon. Jäkälät saavat vetensä ja kasvuun tarvitsemat ravinteet suoraan sadevedestä ja ilmasta, jolloin myös ilman epäpuhtaudet

pääsevät kertymään niihin. Ilman korkeat hiukkaspitoisuudet ja typen oksidien pitoisuudet ovat ongelmayhdisteitä Kotkan ilmassa. Kasvua kiihdyttävästä typpikuormituksesta hyötyvät lajit, kuten viherlevä ja seinänsuomujäkälä, ovat lisääntyneet männyn

rungoilla. Tämä on merkki siitä, että rehevöityminen on tulevaisuudessa myös metsien ongelma. (Kotkan alueen metsien bioindikaattoritutkimus 1992; Kotkan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 1997)

Ilman epäpuhtaudet ovat vaikuttaneet Sunilan alueen kasvillisuuteen useiden vuosikymmenien ajan. Näkyvät vaikutukset puustossa ja sen indikaattorilajeissa voivat olla osittain perintöä ajoilta, jolloin rikkidioksidipäästöt olivat selvästi nykyistä

suuremmat. Vaikka päästöt loppuisivat aikanaan kokonaan, tapahtuneet muutokset maaperässä, puiden juuristoissa ja kaarnan koostumuksessa ilmenevät vielä pitkien aikojenkin päästä puissa ja jäkälissä. Lisäksi puut eivät ole suinkaan aina suoraan

ilmansaasteiden tuhoamia, vaan vastustuskyvyltään heikentyneisiin puihin on pesinyt tauteja ja tuholaisia. Tällaisia puita tapaa mm. juuri Sunilan ympäristössä. (Kotkan alueen metsien bioindikaattoritutkimus 1992; Tammilehto-Luode 1978)

Meriveden saastumisesta ei voida pelkästään syyttää paikallista teollisuutta. Sunila nimittäin sijaitsee mielenkiintoisesti merenrannalla ja suurimman Kymijoen laskuhaaran suulla, jossa vielä muutama vuosikymmen sitten Kymijoen tunnetusti erittäin

likainen, makea vesi kohtaa suolaisen meriveden. Pitkin Kymijoen vartta keskittyneet teollisuus ja asutus käyttivät jokea jätevesien laskupaikkana aina 1970-luvulle saakka, jolloin sekä yhdyskunnat että teollisuus aloittivat jätevesien puhdistuksen.

Nykyään Kymijoen vesi, ja näin ollen myös Sunilan edustan merivesi, ovat huomattavasti puhtaampia.
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sanoa, että puiden kitumisen ja kuoleman aiheuttavat useimmiten häiriöt veden ja ravinteiden saannissa ja

tasapainottomuus puuston ja latvuston välillä. Nuoret puut sietävät rakentamisen aiheuttamia muutoksia paremmin

kuin vanhat yksilöt. Ne jopa hyötyvät harventamisesta. Juuriston alueella tehdyt muutokset, kuten nurmettaminen

näyttää lisäävän vaurioitumisen vaaraa. (Tammilehto-Luode 1978) Onkin hämmästyttävää, miten Sunilan männyt ovat

menestyneet niinkin hyvin ottaen huomioon harventamisen, rakentamisen ja nurmettamisen vaikutukset.

Luonnon erikoispiirteet, kuten Sunilassa männikkö, voivat muodostua lähiympäristölleen ominaisluonnetta antaviksi

elementeiksi. Sunilan muusta luonnonkasvillisuudesta mainittakoon, että alueella on runsaasti

merenrantakasveja(esim. rantavehka ja tahmea kohokki) sekä lajeja, jotka esiintyvät vain rannikkoseuduilla muutaman

kilometrin säteellä merenrannasta(esim. kevättähtimö ja taikinanmarjapensas). (Tammilehto-Luode 1978)

Sunilan yleisten alueiden kasvillisuus on melko yksipuolista ja yhtenäistä. Kuten jo edellä mainitsin mänty (Pinus

sylvestris) ja nurmi hallitsevat kokonaisilmettä. Ristiriita mäntymetsän ja kultivoidun nurmipinnan välillä voidaan

selittää tarpeista ja toiminnasta lähtevillä periaatteilla, joita funktionalismi peräänkuulutti. Kulutusta kestävä nurmi on

yksinkertaisesti käytännöllisempi asuinalueen puistoissa ja pihoilla kuin vaikeakulkuinen ja herkästi vioittuva

metsäpohja. Funktionalismin ajan ympäristöt olivat käyttöä ja ulkoilmaharrastuksia varten. Luonnontilaan jätetyt

metsiköt on Sunilassakin erillään tai sitten puistometsä vähitellen vaihettuu ns. luonnonmetsäksi. Asuntopihoilla,

parvekkeilla sekä terassitalojen edustoilla ja terasseilla koristekasvilajisto on yleisiä alueita monipuolisempaa. 1930-

40-luvuilla oli Suomessa jo saatavilla suuri valikoima eri kasvilajeja ja -lajikkeita. 1930-luvulla, kun ns. luonnontyyli

eli funktionaalinen puutarhatyyli tuli Suomessa suosioon, mielenkiinto kasvivalioon kasvoi. Uutuuksien viljely ja

maahantuonti lisääntyivät huomattavasti. Liitteenä (LIITE 4) on luettelo tuon ajan käytetyistä kasveista. Se ei ole

kaiken kattava, mutta kertoo tärkeimmät Olssonin suosimat kasvilajit ja -lajikkeet 1940-luvulla. (Olsson 1947)

Kasvillisuus tuo näkyvästi ympäristöön ja sen suunnittelemiseen aikaulottuvuuden. Ympäristöä ei voida rakentaa

kerralla valmiiksi, sillä se muuttuu jatkuvasti. On osattava ajatella aikaa eteenpäin ja kuvitella alue kokoajan

muuttuvana ja kehittyvänä. Tavallaan ei voida puhua valmiista ympäristöstä, vaikka usein alueella on oma ns.

huippukautensa, jolloin se on ollut parhaimmillaan. Puutarhat ja puistot ovat monimutkaisia, sillä ne muodostavat

erilaisten elementtien synteesin. Nämä puolestaan ovat sekä tahallisten toimien että sattumien tulosta ja usein vielä

pitkän ajan kuluessa syntyneitä. (Sales 2002) Aalto on sisäistänyt tämän maisema-arkkitehtuurissa käytettävän

ajattelutavan ja aikaperspektiivin omaan arkkitehtuuriinsa. Niinpä hän itse toteaa: “…solu solulta rakentaminen,

biologian ja kulttuurin synnyttämismenetelmä on terveempi tapa kuin valmiin kokonaisuuden tavoittelu.” (Schildt

1972: 21) Myös jatkuvan tilan käyttöä, Aallon tapauksessa mm. ulkotilan jatkumista sisätilaan ja päinvastoin, voidaan

pitää moniselitteisenä ajalla operoimisena (Mikkola 1976).

Analyysiä

Kasvillisuus

Kasvillisuudella on ympäristön miellyttävyyttä ja viihtyisyyttä lisäävä vaikutus. Kasvit ohjailevat näkymiä, peittävät

ja rajaavat kohteita sekä korostavat tiettyjä ympäristön kohtia. Eri vuodenaikoina kasvillisuus monipuolistaa

rakennettua ympäristöä ja pehmentää tämän geometriaa. Kasvit yhdistävät ja järjestävät visuaalista ympäristöä.

Kasvillisuudella on erittäin keskeinen sija maisemanhoidossa. Sen maisemaa parantava vaikutus perustuu ensinnäkin

teknisesti ympäristöä korjaavaan vaikutukseen eli sen kykyyn estää eroosiota ja kuivumista ja toiseksi sen asemaan

maisematilojen rakennusmateriaalina maiseman tilanjakajana sekä maisematilan ns. pohjana ja kattona.

Luonnontilaisen kasvillisuuden säilyttäminen mahdollisimman runsaana ja monipuolisena rakennetuillakin alueilla

olisi pidettävä yhtenä keskeisenä maisemanhoidon tavoitteena. Alkuperäistä luonnonkasvillisuutta tulisi yleensäkin

käyttää pohjana mahdollisimman paljon piha- ja korttelialueiden suunnittelussa, sillä tällaisten ympäristöjen hoito- ja

ylläpitokustannukset ovat pieniä ja tulokset hyviä viihtyvyyden kannalta. (Tammilehto-Luode 1978)

Luonnonkasvillisuudella on parhaat mahdollisuudet menestyä alkuperäisellä kasvupaikallaan, jos kasvuolosuhteita ei

rakentamisen myötä muuteta liikaa. Se myös säilyttää alkuperäistä “paikan henkeä” ja tekee rakennetusta paikasta

erityisen. Sunilan ympäristön suunnittelussa mukana ollut Olssonkin toteaa teoksessaan Suomen puutarhataidetta

(1947): “Meillä on luonnossamme itsessään hyvä opettaja. Voisiko ihminen saada aikaan mitään kauniimpaa kuin on

kukkiva rantamaite- ja sinikelloketo tai sinivuokkoja ja mäkitervakkoja kasvava metsänrinne.” Sunila edustaessaan

modernia, luonnonmukaista ympäristöä on hyvä esimerkki säilytetyn luonnonkasvillisuuden ja istutetun

koristekasvillisuuden onnistuneesta yhdistämisestä yhtenäiseksi ympäristökokonaisuudeksi.

Runsas kasvillisuus suojaa asutusta monella tapaa. Se suojaa ensinnäkin visuaalisesti: Sunilassa

suojavihervyöhykkeenä toimiva metsäinen harjanne peittää taakseen teollisuusalueet ja –rakennukset. Asuntoalueen

sisällä kasvillisuus toimii näkösuojana asuntojen ja asuinpihojen välillä. Esimerkiksi kerrostalojen välissä kasvavat

männyt tuovat vastakkaisiin asuntoihin näkösuojaa ja yksityisyyttä. Toiseksi kasvillisuuden on todettu vaimentavan

melua. Sunilassa meluhaittaa aiheuttavat tehdas ja tehtaalle kulkeva rekkaliikenne. Kasvillisuuden melua vaimentava

merkitys on melko vähäinen, mutta yhdessä näkösuojan kanssa se luo psyykkisen harhan, että melu on vähäisempää

kuin mitä se todellisuudessa onkaan. Kolmanneksi kasvillisuus suojaa ihmisiä ja eläimiä saasteilta. Kasvillisuus

absorboi, eli imee itseensä, erityisesti teollisuuden ja liikenteen tuottamaa pölyä ja hiilidioksidia tuottaen vastineeksi

happea, jolloin hengitettävä ilma on puhtaampaa. Juuri havupuiden, kuten mäntyjen, on todettu sitovan saasteita

tehokkaasti. Toisaalta kasvillisuus kärsii itse tästä ominaisuudestaan, mutta alueella tehtyjen metsien

bioindikaattoritutkimusten (Kotkan alueen metsien bioindikaattoritutkimus 1992; Kotkan ilmanlaadun

bioindikaattoriseuranta 1997) mukaan Sunilan puusto on kaikesta huolimatta vielä suhteellisen hyvässä kunnossa.

Kasvillisuus vaikuttaa myös alueen mikroilmastoon. Se tasaa lämpötilaeroja, ilman kosteutta sekä tuulisuutta. Lisäksi

se ehkäisee liiallista auringon valoa, heijastuksia ja häikäisyä. Erityisesti rinteessä kasvillisuus estää maaperän

eroosiota ja kulutusta sadetta vaimentamalla ja kulutusta kanavoimalla.

Puuston säilyminen rakennettavilla sekä rakennetuilla alueilla riippuu hyvin monista tekijöistä. Puuston

vaurioitumisen syynä voi olla pohjaveden laskeminen, pintavesien virtauksien muuttuminen tai ehtyminen, metsän

liika harventaminen, maaperän haitallinen tiivistyminen tai muut vastaavat seikat. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin
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Paikan analyysi

Kevin Lynch esittelee teoksessaan The Image of the City (1960) toiminnalliset ja visuaaliset alueet.
Poluilla liikutaan ja niihin liittyvät näkymät ja tilasarjat. V iereisellä sivulla analyysikartta Sunilan
asuinalueesta. Tämän suuremmat polut, eli autoliikennöidyt väylät, ovat asuinalueen raunassa tehtaalle
kulkeva Sunilantie ja poikittaiset viereisiin kaupunginosiin vievät Poikkikatu, V alliniemenkatu sekä
Tehtaankatu. Tärkeimmät näkymät alueella avautuvat Sunilantieltä. Pienet, toissijaiset polut jalankulkua
ja pyöräilyä varten risteilevät puistoalueiden sisällä.

Reunat eli reunavyöhykkeet(sisällä-ulkona) luovat turvallisuutta ja mielenkiintoa. Sunilassa reunoina
voidaan pitää metsän rajaa, rinnetalojen luomaa seinämää ja esimerkiksi paikkaa, jossa avoin kenttä
vaihtuu metsäiseksi rinteeksi.

Solmut ovat toiminnallisia keskittymiä tai puoleensavetäviä paikkoja. Näitä Sunilassa voisivat olla
ainakin Poikkikadun ja Sunilantien risteys, jossa sijaitsee myös Sunilan ns. liikekeskus, sekä toinen vielä
voimakkaampi risteysalue Sunilantien loppupäässä lähempänä tehdasta, josta melkein samasta paikasta
erkanee peräti kolme tietä ja jonka yhteydessä sijaitsee useampia toiminnallisia ja merkittäviä
rakennuksia. Näitä Sunilan solmukohtia haluaisin kutsua “niveliksi”, sillä molemmissa kohdissa
Sunilantie ikäänkuin nitkahtaa ja muuttaa aavistuksen suuntaa. Lisäksi urheilukenttä on toiminnallinen ja
keskeinen paikka, muttei mielestäni varsinainen solmu.

Maamerkit ovat koko alueelle luonnetta antavia ja ne auttavat suunnistamaan. Lähempänä rantaa
sijaitsevan lämpökeskuksen vesitorni on yksi Sunilan maamerkeistä. T ehdasta Sunilantietä pitkin
lähestyttäessä torni ja siihen kiinnitetty alunperin Aallon suunnittelema Sunila Oy:n logo ovat näkymän
päätepisteenä. Urheilukenttä tosin toimii myös maamerkkinä, sillä se sijaitsee niin keskeisesti ja on
alueena niin suuri, että sen avulla on helppo paikallistaa itsensä alueella.

Kuva 28. Paikan analyysi
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Merkittävimmät muutokset
(ks. muutoskartta kuva 29)

1. Palstanviljely oli erityisessä suosiossa 1940-luvulla. Sunila Oy ja Martat järjestivät yhdessä jopa

palstanviljelykilpailuja. Huipussaan palstanviljely lienee olleen vuonna 1946, jolloin käytössä oli peräti 450 palstaa.

Kuitenkin vuonna 1953 palstanottajia oli enää vain 115. (Sunilan Viesti 1944-49; Sunilan Viesti 1953) Juures- ja

perunapalstoja oli ainakin varmuudella nykyisten, myöhemmin rakennettujen nurmikumpujen paikalla Alvar Aallon

kadun ja Sunilantien välissä, Pirtille johtavan Kuitukadun ja Sunilantien välisellä alueella Puistolaa vastapäätä (työtä

koskevan alueen ulkopuolella) sekä Tehtaankadun ja Pakinkadun kulmauksessa, jossa oli myös mm. mansikkamaita

(7). Sunilan tehtaiden kätköistä löytyi piirros, jossa palstoja on suunniteltu sijoitettavan suuria määriä jokapuolelle

Sunilaa. Nämä kaikki tuskin ovat koskaan toteutuneet.

2. Sunilalaiset kerääntyivät joulukuusen äärelle Uuden Vuoden vastaanottajaisiin joka vuosi aina Sunilan asuinalueen

rakentumisen jälkeen. Ihmiset kokoontuivat tällöin alueelle aina Liiton rakennukselle asti. (3) Ainakin vuonna 1946

suuri yhteinen joulukuusi seisoi linja-autoaseman luona. Ohjelmassa oli tällöin muunmuassa musiikkia ja ilotulitusta.

(Kanto 1982)  Kuusella kokoonnuttiin ainakin vielä uuden vuoden vaihtuessa kymmenen vuotta myöhemmin vanhan

valokuvan perusteella, joka löytyi Sunila Oy:n varastojen kätköistä. Vuoden vaihtuessa valaistiin aina uusi vuosiluku

lämpökeskuksen tornissa (3). Vaikka Uuden Vuoden vastaanottajaiset ovat myöhemmin jääneet pois, niin vielä

nykyäänkin joulukuusiperinne on vahva. Paikalle tuodun, valaistun kuusen paikka lämpökeskuksen edustan nurmelta

on vain siirtynyt Sunilantien toiselle puolelle ns.”Rangaistuslaanin” alueelle.

3. Pyötisensaarelle johtava silta kävi liian ahtaaksi 1950-luvulla tehtaan laajentuneen toiminnan jälkeen. Näin ollen

saari liitettiin mantereeseen täytemaapenkalla vuonna 1957 ja saaren itäsivulla kulkeva tie tehtaalle valmistui vuonna

1960. (Hipeli 1997)  Näiden uusien liikennejärjestelyiden jälkeen tehdas tuli lähemmäs asuinaluetta, kun taas meri

siirtyi konkreettisesti kauemmas.

4. Urheilukentän länsireunassa sijainnut pieni, muutaman lankkupenkin muodostama, katsomo rakennettiin

urheilukenttää myöhemmin 1940-luvun loppupuolella ja se purettiin kaupungin toimesta osittain jo lahonneena 1980-

luvun lopulla (5). Sen uudelleen rakentamiselle ei ole perusteluita. Urheilukenttä ympäristöineen ja

liikuntapaikkoineen on muutoinkin kokenut paljon muutoksia. Yleisurheilun eri lajien suorituspaikat ovat ajan myötä

poistuneet kentän laidoilta ja koko alue on muuttunut isoksi hiekkakentäksi. Sen eteläpuolella on joskus ollut myös

jääkaukalo. On sääli, että alunperin kentän ympäristöön jätetyt isot siirtolohkareet on räjäytetty ja näin siirretty osissa

pois (5).

5. Sunilantien varrella, lähellä Poikkikadun risteystä, sijaitsevat asuinliikerakennukset ympäristöineen

(Arkkitehtitoimisto Gipenberg, Hki) valmistuivat kesäkuun lopulla 1965. (Kanto 1982) Kaikki Sunilassa tehdyt, usein

tehtaan insinöörien piirtämät, rakennusten muutokset ym. hyväksytettiin pitkän aikaa aina Gipenbergin toimistolla,

joka valvoi Aallon arkkitehtuuriperinnön säilymistä.

6. Sunilantie päällystettiin öljysoralla ja asfaltilla ensimmäisen kerran 1960-luvun loppupuolella (8). Alkujaan tämä

Sunilan pääväylä oli hiekkatie, joka sai nupukiveyksen vuonna 1949 autojen määrän hiljalleen lisääntyessä (Sunilan

Viesti 1951). Sittemmin katua on levennetty ja uusia päällystekerroksia on tehty useita. Niinpä katua reunustavat

lehmukset ovat kärsineet ja jääneet ikään kuin tien alle. Vanhaa asfalttipintaa on jouduttu jopa jyrsimään uuden alta, jottei

kadun korko nousisi liikaa.

7. Katu- ja piha-alueita reunustaneet vanhat sirot valaisinpylväät on vaihdettu uusiin malleihin todennäköisesti 70-luvun

taitteessa Sunila Oy:n toimesta (5). Vanha malli oli kokonaan teräksinen ja valaisinkupu siro, alaspäin suunnattu,

torvimainen, joka muistutti hieman kissankellon kukintoa. Pääväylän eli Sunilantien varressa pylväät olivat puuta ja kuvut

terästä.

8. Ainakin 1980-luvun alusta lähtien on muutettu ratkaisevasti Sunilan tehtailla piirrettyjen ja suurelta osin 1960-luvulla

rakennettujen autokatosten ulkomuotoa (Kanto 1982). Tarkoitus oli estää yleistynyttä autoihin kohdistuvaa

ilkivallantekoa ja bensiinivarkauksia. Autokatoksia varustettiin verkotetuilla seinillä ja ovilla. Katosmainen, ilmava muoto

muuttui tallin umpinaisempaan muotoon. Suurin osa Sunilan autokatoksista on nykyään verkotettu, mutta alkuperäisiä

katoksiakin vielä löytyy. Muutama tällainen katos on käyttämättä Juurelan kulmilla, ja niiden kohtalo on muodostunut

kysymykseksi. Pitäisikö ne säilyttää vai purkaa? Mielestäni ne voitaisiin kunnostaa ja ottaa muuhun käyttöön. Ainakin

toinen niistä on mahdollista siirtää urheilukentän reunalle suojaksi penkkien kera esimerkiksi vaihtoaitioksi, luistimien

vaihtoa varten tai vaikka osittain pyöräkatokseksi. Tällöin katoksen sijoitusta tulisi kuitenkin pohtia tarkoin.

Urheilukentän lounaiskulma olisi katokselle paras paikka ja sen tulisi noudattaa alueen asemakaavan viuhkamaista

muotoa. Lähellä sijaitseva Hakalan koulu ja Sunilan entisen koulun tilalla toimiva toimintakeskus käyttävät kenttää

säännöllisesti ja tarvitsevat kentän käyttöä tukevia kalusteita ja varusteita.

9. Nykyään “Aallon majaksi” kutsutun vanhan yleisen saunarakennuksen yhteydessä sijainnut puinen postirakennus on

purettu vuosien 1985-86 aikana. Rakennuksen ympäristö on tällä hetkellä hyvin epäsiisti ja huolittelematon.

10. Nurmikummut rakennettiin entisten viljelypalstojen kohdille 1990-luvun alussa. Paikalla oli ollut vettä keräävä

painanne, joka täytettiin ensin tehtaalta tuodulla puuhakkeella. Loivasti viettävä rinne Sunilantietä kohden olisi ollut

parempi ratkaisu, sillä nyt kummut estävät alkuperäisen näkymän Sunilantieltä urheilukentän yli taloille saavuttaessa

Sunilaan.

11. Korttelikoti Alvariskan edustalla olevat paviljonki ja grilli on tuotu paikalle 1990-luvun alussa. Eräs asukas halusi

lahjoittaa paviljongin EKA –yhtiölle, jonka hallitus hyväksyi sen sijoittamisen korttelikodin edustalle. Yhtiön asukkaat

tekivät grillipaikan talkootyönä ja käyttävät nykyäänkin grilliä ja paviljonkia melko ahkerasti. (4)

12. Kivi- ja havuryhmät Karhun ja Päivölän nurkilla on rakennettu asukkaiden toimeksiannosta 1990-luvulla (4). Vaikka

niillä on käytännöllinen tarkoitus estää autojen läpiajo Karhun ja Päivölän edustalla sekä oikominen nurmen yli, ne ovat

hieman kömpelösti toteutettuja, keinotekoisia eivätkä ennen kaikkea perustu funktionaalisen puutarhatyylin periaatteisiin,

missä kivikkoistutukset tulee sijoittaa niille luontaisiin kasvupaikkoihin. Lisäksi ne ovat liian pienipiirteisiä ja yksinäisen

näköisiä avonaisessa maisemassa, eivätkä ole menestyneet hyvin kuivilla ja paahteisilla kasvupaikoillaan.

13. Kantolassa tehtiin pääsisätilojen peruskorjaus vuonna 1996 ja tällä hetkellä on työn alla ulkoisten puuosien korjaus.

Rakennuksen ympäristöä, pääosin pääsisäänkäynnin edustaa, siistittiin ja muokattiin vuonna 1991.
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14. Leikkikenttä on rakennettu asukkaiden toivomuksesta ja Kotkan kaupungin toimesta vuonna 1996
urheilukentän yläpuolelle rinteeseen. Paikalla ei ole aiemmin ollut leikkikenttää, mutta Sunila Oy:n omien
insinöörien piirtämien suunnitelmien mukaan tälle samalle paikalle on aiemmin kaavailtu jonkinlaista
leikkipaikkaa. Sen sijainnissa ei ole moittimista, sillä paikka on keskeinen ja muutoinkin sopiva, jos leikkipaikka
pidetään nykyisen kokoisena. Välineiden sekä muiden varusteiden ulkonäköön tulee kiinnittää huomiota eli ne
tulee pitää hillityn tyylikkäinä ja väriltään maastoon sulautuvina. Välineitä uusittaessa voitaisiin
materiaalivalinnassa siirtyä puusta teräkseen, joka olisi tyylikauteen paremmin sopiva. Alkuperäinen leikkikenttä
sijaitsi urheilukentän eteläpuolella urheilualueiden yhteydessä. Nykyisen leikkikentän paikka keskellä
puistoaluetta on luonnollisempi, keskeisempi ja autoliikenteen lisääntymisen jälkeen turvallisempi kuin vanhan
sijainti.

15. Sunilan kansakoulu (suunn. rkm V ilho Rikka, 1950) muutettiin lokakuussa 1998 Kotkan toimintakeskukseksi,
joka toimii päiväkeskuksena kehitysvammaisille. Lisäksi rakennuksessa toimii myös Etelä-Karhulan
kotipalvelutoimisto. Toiminnan muutoksen yhteydessä myös pihaa muokattiin muuttuneiden tarpeiden mukaisiksi.
Pihasta mm. rajattiin aidoilla oleskelualue kehitysvammaisia varten ja luiska sekä viheristutuksia lisättiin.

16. 1990-luvun lopulla Kantolaan johtava Kantokatu siirrettiin ja rakennettiin nykyiseen muotoonsa alkuperäisen
tieyhteyden paikalle vuoden 1993 asemakaavan muutoksen pohjalta. Tällöin tenniskentän ja lämpökeskuksen
välistä kulkenut tieyhteys T ehtaankadulta alas Kantolaan muutettiin.

Kuva 29. Muutoskohdat kartalla.
Lisäksi karttaan on merkattu myös myöhemmin aluekohtaisten suositusten
kohdalla esitettävien kuvaparien kuvauspaikat.
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SUUNNITTELU- JA KUNNOSTAMISOHJEITA

Ympäristön kunnostamisen periaatteita

Aallon periaatteet

Syy, miksi osittain vertaan työssäni modernin ympäristön kunnostamista modernin arkkitehtuurin korjaamiseen ja restaurointiin, on, että suomalainen maisema-arkkitehtuurin historiallinen tutkimus on vasta niin sanotusti lapsenkengissä. Vanhoja, suomalaisia

puutarhataiteellisesti arvokkaita ympäristöjä on tutkittu vain vähän, puhumattakaan uudemmista 1900-luvun ympäristöistä. Esimerkit, periaatteet ja toimintatavat Sunilan lähiympäristön kunnostamiseksi on haettava sovittaen ja harkiten Aallon sen ajan

arkkitehtuurin restauroinnista, sillä vastaavanlaista ympäristön kunnostamiseen liittyvää ohjeistusta ei tiettävästi ole koskaan aiemmin tehty. Modernin ympäristön kunnostaminen ei eroa periaatteessa vanhemman ympäristön kunnostamisesta. Sama eettinen

asenne ja arvojen selvittäminen, sekä perusteellinen historiallinen, arkkitehtoninen, tekninen ja taloudellinen analyysi on tarpeen kummassakin tapauksessa. (Kairamo 2001)

Modernismin rakentamisen pohjalla oli usko tieteen ja tekniikan avulla kehittyvästä yhteiskunnasta, jossa muuttuvat tarpeet täytettäisiin jatkuvasti uusiutuvilla rakenteilla. Esimerkiksi talot ajateltiin uusittavan teollisesti tuotettuina noin 40 vuoden välein.

Tämä teknoutopia on kuitenkin osoittautunut harhaksi. Nykypäivänä pyritään lähes kaikessa kestävään käyttöön. Aalto itse ei haikaillut menneiden aikojen perään. Hän suhtautui suunnittelemiensa rakennusten korjaamiseen ja muuttamiseen vapaamielisesti.

Rakennusten muuttaminen oli hänen mielestään luonnollinen prosessi, sillä ne oli tehty käyttöä varten. (Kairamo 2001) Tämän vuoksi myös modernismin ajan ympäristöä kunnostettaessa ei ole aihetta olla liian suojeleva ja pyrkiä restauroimaan sitä. Uudet

tarpeet tulee sovittaa ympäristöön, jotta se olisi esteettisyyden ohella myös käytännöllinen ja toimiva.

Restaurointi- ja lisärakennustehtävät Aalto ratkaisi Sunilassa tapansa mukaan. Hän ei tehnyt pastisseja vanhaan tyyliin, vaan l iitti uudet elementit kokonaisuuteen sillä tavoin, että ne erottuivat siitä, mutta samalla sulautuivat siihen harkitusti ja

hienovaraisesti. (Schildt 1985) Esimerkkinä Aalto suunnitteli saneerauksen Sunilan entiseen palokunnantaloon “Pirttiin” vanhan sahan alueelle. Tämä klassistinen puurakennus 1800-luvun lopulta sai muutostöissä uuden siipirakennuksen ja keittiön

laajennusosan, jotka edustavat omaa aikaansa 1940-lukua, eivätkä yritä jäljitellä mennyttä aikaa. (Hipeli 1997) Aallon mielestä jokaisen ajan oli vaikutettava yhteisöön omien edellytystensä mukaan (Schildt 1985). Tämä sopii yhtä hyvin myös ympäristöön;

Eri aikojen muutokset saavat näkyä, mutta ne tulee sovittaa ympäristöönsä hellävaraisesti ja harkiten. Esimerkkinä tästä ovat osaan asuntopihoja suunnitellut, ei vielä kuitenkaan toteutetut, uudet jätekatokset. Niiden sijoitus vaatii tarkkaa harkintaa.

Modernismin estetiikka perustuu toiminnallisuuden, materiaalien ja konstruktioiden tarkoituksenmukaisuuteen, sekä harkittuihin suhteisiin ja minimalistiseen detaljointiin. Juuri niukkuuden takia kunnostaminen on ongelmallista. Jos vain pieni detalji

muuttuu, kokonaisuus hämärtyy. Modernismin estetiikka onkin materiaalien, pinnoitteiden ja pienten yksityiskohtien varassa. (Kairamo 2001) Esimerkiksi vanhojen valaisinmallien vaihtaminen uusiin oli aikoinaan merkittävä muutos ja menetys Sunilan

maisemakuvalle. Samoin alunperin hiekkaisen Sunilantien päällystäminen nupukivillä v.1949 ja myöhemmin tiettävästi 1970-luvulla tehty ensimmäinen öljysora- ja asfalttipäällystys muuttivat maisemaa paljon, mutta oli väistämätöntä autoliikenteen ja

erityisesti tehtaalle kulkevan rekkaliikenteen kasvaessa (Sunilan Viesti 1951).

Olssonin ohjeet

Paul Olssonin mielestä villiintynyt puutarha muistuttaa jollakin tavoin siistimätöntä rintamamiestä. Miten osuva vertaus onkaan tuona aikana 1940-luvun lopulla. Hänen käytännönläheisten puutarhan kunnostamisohjeiden mukaan viiden vuoden aikana

rappeutuneen puutarhan kunnostaminen merkitsee jo uuden rakentamista. Puut ja pensaat nuorennetaan leikkaamalla, ja perennat jaetaan ja istutetaan uudelleen. Vanhat pahkuraiset hedelmäpuut tulee puutarhaa uusittaessa aina säilyttää, sillä ne antavat

puutarhalle vanhanomaisen, hienon leiman. Ne voidaan onnistuneesti nuorentaa uudestaan oksastamalla, jolloin ne ennen pitkään tuottavat kauniita hedelmiä. Nurmikot tulee kääntää kokonaan ja kylvää. Villiintynyt ympäristö ohjaa suunnittelua, sillä

sopeutumiskykynsä ansiosta kasvit ovat kasvaneet kiinni maisemaan. Ympäristötekijät ja olosuhteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi  niiden kasvutapaan ja levinneisyyteen. Kasvit osoittavat näin suuntaa tarpeellisille uudelleenjärjestelyille ja muutoksille.

(Olsson 1947)
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Tavoitteena lähiympäristön kunnostamisen ohjeisto

John Sales, englantilainen puutarhakonsulentti, maisemanhoidon luennoitsija ja alansa asiantuntija kirjoittaa artikkelissaan historiallisten puutarhojen suojelemisesta. Osa artikkelin sisällöstä on sovellettavissa Sunilan lähiympäristön kunnostamiseen, vaikka

Sunilaa ei vielä tällä hetkellä kovin historialliseksi tunnustetakaan. Suojelu eroaa hänen mielestään laajasta restauroinnista ja rekonstruoinnista. Restaurointi voi olla jopa suojelun vihollinen, sillä restauroinnin prosessi, eli uudelleen rakentaminen

puutarhassa, voi hyvinkin tuhota paljon arvokasta. Hän vahvistaa mielipidettäni siitä, ettei ole mahdollista eikä myöskään suotavaa pyrkiä säilyttämään puutarhoja tai puistoja kirjaimellisesti entisenlaisina. Ne eivät voi olla museoita. Ilo puutarhoissa ja

puutarhanhoidossa syntyy juuri siellä tapahtuvan muutoksen ja kehityksen kokemisesta. (Sales 2002)

Jotta suojelu ja kunnostaminen tehdään oikein ja perusteellisesti, pelkkä rutiininomainen ylläpito ei riitä. Aluetta on myös kehitettävä ja uudistettava selkeiden ihanteiden, muutosten ennakoinnin sekä tärkeysjärjestyksen ja ajoituksen arvioinnin pohjalta.

Olen asettanut alueet tärkeysjärjestykseen kunnostamistarpeen mukaan (ks. LIITE 3). Järjestys perustuu alueille tekemiini analyyseihin sekä omaan mielipiteeseeni. Yleisten aluieden kohdalla järjestyksellä on suurempi merkitys kuin asuntopihoilla, sillä

yleiset alueet ovat yhden auktoriteetin eli Kotkan kaupungin hoidossa, kun taas asuntopihat ovat erillisten asunto-osakeyhtiöiden hallinnassa. Tärkeysjärjestys tulee vielä tarkistaa ennen jatkosuunnittelua, koska tilanne on saattanut muuttua ajan kuluessa.

Ympäristön kohdalla muutos on väistämätöntä ja jatkuvaa. Lisäksi sitä täytyy jatkuvasti hallita ja ohjailla. Tämän vuoksi, Salesin mukaan, hyvin laaditulle ja ymmärrettävälle ohjeistolle on aina tarvetta. Sen tulee osoittaa alueen ihanteet ja oletukset, sekä

myös rajoitukset ja mahdollisuudet sekä olla painettu tietolähde seuraaville sukupolville. Vanhojen ympäristöjen suojelu ja kunnostaminen tulisi olla asteittain tapahtuvaa, järjestelmällistä sekä ohjeiston opastavien periaatteiden mukaista. Kunnostamisen

tahti tulisi olla riittävä ennakoimaan kehityksen ja rapistumisen sekä säilyttämään alueen elinvoiman, dynamiikan ja sitkeyden esim. myrskyn tai tuholaisten kohdatessa. Sen ei tule kuitenkaan olla liian nopea, jotta vanhasta ympäristöstä ei tulisi uuden

näköinen. (Sales 2002)

Firenzen julistus(The Florence Charter) koskee historiallisten puutarhojen suojelua. The ICOMOS-IFLA (International Committee for Historic Gardens) päätti sen laatimisesta Firenzessä toukokuussa 1981 ja joulukuussa 1982 ICOMOS hyväksyi luonnoksen

Venetsian julistuksen(The Venice Charter) liitteeksi käsittämään edellä mainitun erikoisalueen suojelukysymyksiä. Sunilaan pätevät Firenzen julistuksen määritelmät historiallisesta lähiympäristöstä. Vaikka  julistuksessa puhutaan puistoista ja puutarhoista,

sen sisältö on sovellettavissa myös laajempiin viheralueisiin. Muun muassa 7.artiklan mukaan historialliseksi puutarhaksi on katsottava myös rakennusta erottamattomasti täydentävä puutarha, jota Sunilan asuinalueen viheralueet kieltämättä ovat. Myös

Firenzen julistus toteaa, että historiallisten puutarhojen suojelun edellytyksenä on suojelukohteiden historiallisten arvojen määrittäminen ja dokumentointi. Tärkeää on myös, että kaikissa historiallisten puutarhojen hoitoon, suojeluun ja kunnossapitoon

tahtäävissä toimenpiteissä, niin kokonaisuuteen kuin johonkin osaan liittyvissä, tulee kiinnittää yhtäaikaisesti huomiota kaikkiin puutarhan ainutkertaisuuden kannalta oleellisiin piirteisiin. Yksittäisten toimenpiteiden erottaminen toisistaan voi tuhota koko

kohteen yhtenäisyyden.

Alueen jatkuva hoito on ensiarvoisen tärkeää. Koska rakennusmateriaalina on ensisijassa kasvillisuus, kokonaisuuden suojeleminen vaatii sekä välitöntä korvaavaa istuttamista että pitkäntähtäimen ohjelmallista uudistamista (mm. kasvillisuuden poistamista

ja korvaamista varttuneilla taimilla). Sunilan kohdalla olisi nyt aika uusia Sunilantietä reunustavat lehmukset ja istuttaa uusia mäntyjä vanhojen joukkoon korvaamaan nämä tulevaisuudessa, jotta uusiminen kävisi mahdollisimman huomaamattomasti ja

kaikin puolin kivuttomasti. Aikaa ei ole hukattavissa, sillä pian hienovaraisesti onnistuva uusiminen on jo liian myöhäistä.
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Toimintojen sijoittamisen periaatteet

Pienelle piha-alueelle ei tule ahtaa liikaa kasveja, veistoksia eikä eri tyylilajeja. Pihasuunnitelman pääperiaatteen ja -idean

tulee selvästi näkyä.

Pinnoitteiden käytön periaatteet

Kivilaatoilla katettuja kapeita kävelyteitä suositaan sora-, hiekka- tai kivituhkakäytävien asemasta. Kivetty käytävä on

sekä käytännöllinen että kunnossapitokustannuksiltaan edullinen. Kuivan hiekkakentän asemasta suositeltavampaa on

ulottaa rehevä nurmipinta rakennukselle ja sen sisäänkäynnille asti. Nurmi yhdistää näin rakennuksen suoraan luontoon.

(Olsson 1947)

Materiaalisuosituksia

Samoin kuin yleisilläkin alueilla luonnonkivi on parempi vaihtoehto kuin sileäksi työstetty kivi tai betoni. Tumma

liuskekivi ja gneissi ovat parempia kuin kiilleliuske tai vaalea kalkkikivi. Tummassa kivessä on Olssoninkin mukaan jo

valmiina patina, joka sopii hyvin yhteen nurmen vihreän kanssa. Tosin Sunilassa käytetty liuskekivi (“Kauniaisliuske”) on

sävyltään melko vaalea (ks. kuva 30) (Paul Olssonin tarjous 7.5.1937). Kivikäytävien käyttö on perusteltavaa myös siinä

mielessä, että niiltä ei kulkeudu kenkien mukana hiekkaa tai multaa rakennusten sisälle. Lisäksi kivikäytävien

kunnossapito tulee edullisemmaksi eikä niin työlääksi kuin sorateiden, joilta tulee kitkeä ja huoltaa aika-ajoin. (Olsson

1947)

Asuntopihojen suunnitteluohjeita

Yleistä

Vaikka jokainen rivitaloasukas vastaa pihoistaan itse, eikä niiden kuntoon ja sisältöön voida ulkopuoliselta taholta

puuttua, tämä ns. ohjeisto on asiasta kiinnostuneille asukkaille tiedonlähde ja toivottavasti myös motivaation kohottaja

pihojen kunnostamiseksi. Myös eri asunto-osakeyhtiöt ja Sunila Oy, joka omistaa vielä muutaman asuintalon, voivat

jatkossa tämän ohjeiston pohjalta suunnitella pihojensa kunnostamista. Tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan

asuntopihoihin, vaikka ne käytännössä jäävätkin asukkaiden omaksi huoleksi. Näin tehtiin 1930-luvulla asuntojen

sisustuksien suhteen. Tuon vuosikymmenen alkuvuosina Suomessa yleistyivät malliasunto-näyttelyt, joihin Aino ja

Alvar Aalto usein osallistuivat (Mikonranta 1997). Ei ole poissuljettua etteikö Sunilassa voitaisi järjestää sopivan

rahoituksen löytyessä vastaava mallipiha-näyttely, jossa jokaiselle yhdelle, erityyppiselle pihalle tehtäisiin

oikeaoppinen, tässä työssä esitettyjen periaatteiden mukainen, pihasuunnitelma ja se myös toteutettaisiin. Muut pihojen

omistajat saisivat näistä mallia omaan pihaan soveltaen ja kyseisen alueen omia ohjeita noudattaen.

Kasvillisuuden käytön periaatteet

Funktionalismin selkeät, suorat linjat rakennuksissa eivät toistukaan funktionalistisessa puutarhatyylissä, kuten

äkkiseltään voisi kuvitella. Olssonin mukaan kasvit lieventävät arkkitehtuurin jäykkyyttä. Ellei kasvipeite rakennuksen

seinällä aiheuta mitään teknistä haittaa, saa se kasvaa ja tuoda julkisivuun eloa. Aivan vapaasti sen ei saa antaa levitä,

sillä talon seinän täytyy siellä täällä pilkahtaa näkyviin. Villiviiniä on hyvä käyttää lähinnä rakennuksen kulmissa.

Kuten yleisilläkin alueilla, keinotekoisia kivikkokasviryhmiä ja pengermiä tulisi välttää. Kukkaryhmät ja –penkereet

tehdään yleensä vapaamuotoisiksi. Suojaistutukset on hyväksyttäviä esim. pienillä rivitalopihoilla. Jos maaperä vain on

tarpeeksi ravinteikas, hedelmäpuut ja muut hyötykasvit tarjoavat sekä hengen että ruumiin ravintoa. Pensaita ja

pikkupuita ei pidä leikellä pyöreihin muotoihin. Pensaat , joiden kukat puhkeavat edellisen vuoden versoihin, on

parasta antaa kasvaa muutamia vuosia rauhassa ja typistää sitten melkein maata myöten ja näin nuorentaa ne. Sen sijaan

pensaille, joiden kukat puhkeavat saman vuoden versoihin, on tehtävä ns. nuorennusleikkaus hyvissä ajoin joka kevät.

Aivan asuinrakennusten seinustojen ja sisäänkäyntien läheisyyteen voidaan istuttaa arvokkaampia,

yksityiskohtaisempia ja näyttävämpiä kasveja kuin kauempana. Talon edessä oleva nurmi on puutarhan/pihan

tärkeimpiä osia. Sen leikkaaminen kerran viikossa mahdollistaa riittävän tiheyden ja vahvuuden, jotta se kestäisi

kovankin kulutuksen.

Funktionalistisen puutarhatyylin aikana vapaampimuotoiset suojaistutukset korvasivat korkeat pensasaidat. Jos

välttämättä kuitenkin tarvitaan pensasaita, istutetaan kukkiva pensasaita. Perennaistutuksissa tulee olla yhtenäinen

värisävy, mutta erilaiset vivahteet siinä ovat mahdollisia. Suuret ryhmät samaa väriä luovat hyvän kokonaisvaikutelman,

ja laajat kukkivan nurmen tapaiset istutukset ovat kauniita. Tällaiset perennaistutukset vaativat hoitoa. Jo kukkineiden

kasvien jäännökset on korjattava heti pois, jotta istutukset olisivat siistinnäköisiä ja jotta ne eivät tukahduttaisi lähellä

kasvavia muita lajeja. Myös yksittäiskasveja suositaan. Yksittäinen puu, pensas tai perenna voi tilan ja valon ansiosta

kehittää omalaatuisuuttaan aivan toisella tavalla kuin ryhmässä. Koristepuutarhaan ei ajan hengen mukaan tulisi istuttaa

hedelmäpuita, mutta jos tontti on pieni, on sekin hyväksyttävää, sillä mikä onkaan ihastuttavampaa kuin kukkiva tai

hedelmien painosta notkuva hedelmäpuu talon nurkalla. Erityisesti kirsikkapuut kukkivat runsaasti. Marjapensaiden

istuttamisessa koristepuutarhaan tulee noudattaa samaa periaatetta kuin hedelmäpuiden kohdalla. Vadelmapensaista

tulee valita sellaiset laadut, jotka ovat saaneet juurivesoja, kuten ’Preussen’. Metsänreunaan voi hyvin istuttaa

pähkinöitä. (Olsson 1947)

Kuva 30. Rantalan edustan liuskekivipolkuja
sekä sisäänkäyntien “kehikot”.
Alvar Aalto-arkisto
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Hiekka- ja sorakäytävien reunat

Kuten vanhoista valokuvista voi ihailla, nurmialueiden ja hiekkateiden rajaus on ollut silmiä hivelevän siisti ja kauniisti
kaartuva eri puolilla Sunilaa, varsinkin Rantalan edustalla. Nurmen kanttaus on oikea puutarhanhoidon taidonnäyte ja vaatii
paljon aikaa sekä työvoimaa, sillä se on tehty terävällä lapionkärjellä nurmireunaa leikaten sentti sentiltä. Nykyään alueen
oman puutarhurin ja muun työvoiman puuttuessa sekä yhteiskunnan koneellistuessa tälläinen työ on mahdotonta kaupungin
ja huoltoyhtiöiden toimesta. Hiekkateiden reunat ovatkin nykyisin yksi piha-alueiden ongelma. Nurmireunukset ovat
epäsiistit ja moneen kohtaan asennetut reunakivet eivät ole pysyneet paikoillaan. Lisäksi nämä luonnonkiviset
nupukivireunukset ovat mielestäni liian massiivisen ja kömpelön näköisiä verrattuna entisaikojen siroa viivaa piirtäviin
linjoihin. Nykyaikainen, varteenotettava vaihtoehto on ohuen metallireunuksen asentaminen nurmen reunaan (ks. kuva 33).

Kuva 33.

Kuva 31-32. Rantalan edustan siistit nurmialueiden reunat. Suomen rakennustaiteen museo/Eino Mäkisen valokuvaarkisto

Metallireunus on vanha menetelmä ja sen aikaansaama vaikutelma on lähimpänä alkuperäistä tilannetta kuin minkään muun
reunamateriaalin. Lisäksi se on myös melko pitkäikäinen, huomaamaton eikä sitä tarvitse juurikaan huoltaa. Muualla käytettynä
rosoinen luonnonkivi on kyllä sopivampaa kuin sileäksi työstetty kivi tai betoni, joita tulee välttää. Jälkimmäinen materiaali
sopii  joihinkin Sunilaa uudempiin ympäristöihin.

Kalusteiden ja varusteiden käytön periaatteet

Kalusteet tulee sijoittaa puutarhaan ja pihalle harkiten. Istuimia on pihoilla harvoin liikaa. Niiden määrää on hyvä lisätä,
jotta asukkailla olisi mahdollisuus oleskella ulkona pidempiäkin aikoja. Istumapaikat kannattaa sijoittaa paikoille, joilta on
kaunis tai muuten mielenkiintoinen näköala, mutta joilla on myös hyvä näkösuoja. Istumapaikan voi rakentaa
kerrostalopihoille kuten yleisilläkin alueilla (ks. kohta Yleisten alueiden suunnitteluohjeet: Pinnoitteiden, kalusteiden ja
varusteiden käytön periaatteet ).

Kaunis taideteos pihalla on arvokas korostus. Puutarhatonttujen ym. nykyajan kaiken kirjavien pihakoristeiden sijaan
pihoilla tulee suosia esimerkiksi yksinkertaista poltettua savimaljakkoa, joka voi hyvinkin olla tarkoituksenmukainen ja
koristeellinen. Myös esim. kuparinen aurinkokello on ajan hengen mukaisesti sopiva puutarhan kauniste. Koristeiden
suhteen tulee kuitenkin olla säästeliäs. Yleensä yksi esine riittää pienehköön puutarhaan, eikä se todellakaan ole
välttämättömyys. Erittäin pieneen pihaan, kuten rivitalopihat, on parempi olla sijoittamatta minkäänlaista esinettä, sillä
taideteokset tarvitsevat tilaa ympärilleen ja niitä tulee päästä tarkastelemaan etäältä. Suurempiin puutarhoihin, Kantolan
puutarhaa tässä tapauksessa ajatellen, voidaan sijoittaa kookkaampikin teos. Olssonin mukaan puutarhassa tulee aina olla
jonkinlainen huipennus, ja siksi veistokset on sijoitettava päärakennuksen lähelle näyttävien kukkien sekä koristeellisten
ja matalien pensaiden keskelle. Sijoittelussa puolestaan tulee pohtia aina myös veistoksen taustaa, kuten sitä, että
marmorille tumma tausta ja pronssi ovat edukseen taivasta vasten. (Olsson 1947)

Vesi on puutarhassa viehkeä elementti, mutta se on sekä vaikea saada valtaansa että vaikea pitää vallassaan -varsinkin
Suomen pohjoisessa ilmastossa. Sunilassa vesi on muutoinkin lähellä meressä, joten erilaisten suihkukaivojen ja
lammikoiden rakentaminen ei ole kovinkaan perusteltua. Paikka, jonne pieni vesilaite sopii, on Kantolan puutarha. Siellä
onkin jo pieni jalallinen lintujen kylpyallas keskellä puutarhaa. Se on graniittia, ja tästä syystä hieman raskaan näköinen.
Allas on kuitenkin alkuperäinen ja se tulee säilyttää. Altaaksi sopisi hyvin myös halkaisijaltaan noin 100 cm oleva
keramiikka- tai metallimalja. Tällaisissa vesimaljoissa pidetään vettä vain enintään 5 cm. (Olsson 1947)
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Aluekohtaiset ohjeet

1

Kantola on nykyään Sunila Oy:n ja Kotkan kaupungin yhteisomistuksessa ja kokous- ym. edustustilana. Omistussuhteidensa
puolesta sen piha-alueet ovat rajatapauksia eli se voisi hyvin kuulua alueluokituksessani myös yleisiin alueisiin. Kuitenkin
rakennus on alunperin rakennettu asuinkäyttöön ja luonteeltaan puutarha on asuntopihan kaltainen, joten luokittelen sen
asuntopihojen joukkoon. Kokouskäytössäkin pihan puutarhaluonne säilyy ihmisten kävellessä ja istuskellessa siellä ainakin
erilaisten tilaisuuksien tauoilla.

Puutarha on osittain vesakoitunut ja palannut aikojen kuluessa yhä kohti luonnontilaisempaa ilmettä. Ennen vastikään
tapahtunutta harvennusta, Kantolalta ei juurikaan näkynyt merelle, vaikka se sijaitsee merenrannassa. V anhojen valokuvien
perusteella puutarha on ollut avonainen, ja laaja nurmipinta on ulottunut rakennukselta aina rannassa kulkevalle käytävälle(A,
ks. seuraava sivu). Ainoastaan pihan molemmat reunat ovat olleet metsäisiä luonnonkasvillisuuksineen. V aihettuminen
hoidetusta nurmipinnasta metsäksi on tapahtunut mm. alppiruusuistutuksien avulla.

Olen laatinut Kantolan puutarhaan ideasuunnitelman. Tämä on tulos ja eränlainen synteesi Aallon ja Olssonin suunnitelmista,
toteutuneesta tilanteesta, sekä funktionaalisesta puutarhatyylistä ja yleensä tuon ajan periaatteiden tutkimisesta nykytilannet ta
unohtamatta. Vanhoja polkuja muodostaneita liuskekivilaattoja pilkahtelee nurmesta paikoitellen. Kivilaatat kaivetaan esiin
nurmen alta(1.). Samalla nähdään vanhojen polkujen tarkat linjaukset (vrt. ideasuunnitelma seuraavalla aukeamalla). Laatat
puhdistetaan ja käytetään uudelleen. Kantolan vanha, kivimuurista rantaan jatkuva aita tulee uusia(2.). Myös rakennuksen
edusta tulee siistiä ja tarkastaa esittämäni suunnitelman mukaiseksi(3.). Kivimuurin ulkopuolelle jäävää pysäköintialuetta tuli si
hieman laajentaa ja sen valaistusta parantaa(4.). Autojen pysäköinti aivan Kantolan sisäänkäynnin edessä tulee kieltää(5.).

Valaistuksen periaatteet

1940-luvun lopulla alettiin Suomessa joissakin puutarhoissa jo käyttää valaistusta. Olsson oli yksi puutarhavalaistuksen
puolestapuhuja. Nykyään Pohjois-Euroopassa ymmärretäänkin valaistuksen merkitys varsinkin pimeinä vuodenaikoina,
jolloin pihan käyttöaikaa voidaan reilusti pidentää pitkälle pimeään syksyyn.  Pihavalaistus onkin nykyään jo
pikemminkin sääntö kuin poikkeus. T osin valaistuksen laatuun voidaan kiinnittää vielä paremmin huomiota. Pelkät
pylväsvalaisimet ovat paremmat kuin ei mitään, mutta ne luovat  yksistään melko yksitoikkoisen valaistuksen. V alaisimia
tulisikin sijoittaa pylväiden lisäksi myös esimerkiksi alas maahan. Pylväsvalaisimet luovat kokonaisuuteen väriä sekä
pihalle lisänäkyvyyttä, kun taas maavalaistus kohdistuu ympäristöön ja heijastuu kasvillisuuden kautta ylös puiden
latvoihin luoden tunnelmaa. Lisäksi maahan sijoitetut valaisimet ovat usein huomaamattomia, eivätkä häiritse puutarhan
kokonaisilmettä, sillä ne hukkuvat ympäröivän kasvillisuuden joukkoon. Mikä sen kauniimpaa kuin valaistu,
sadunomainen puutarha, jossa sydänkesän ja syksyn lämpiminä, tummina iltoina hortensia kukkii ja syksyn puiden
väriloisto on uhkeimmillaan.(Olsson 1947) (Ks. myös kohta Yleisten alueiden suunnitteluohjeet: Valaistuksen periaatteet)

Kuva 34.
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Kuva 39. Kantolan puutarha vehreimmillään.
Kymenlaakson maakuntamuseo/Matti Kannon kokoelma

Kuva 37. Kymenlaakson maakuntamuseo/
Matti Kannon kokoelma

Kuva 36.

Kuva 38. Kantolan puutarha nykyään.

Kuva 35. Kuva 41. Kantolan edustaa.
Sunila Oy:n arkisto

Kuva 42. Kantolan edusta keväällä 2003.

Kuva 40. Kantolan julkisivu nykyään.
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2

Rantalan rivitalopihoilla tulisi noudattaa 1930-40-luvun hengen mukaisia periaatteita. V anhoista valokuvista näkyvää
puista ristikkoaitaa, jota käytettiin erityisesti  Sunilan rivitalopihojen välillä, tulisi rakentaa ja asentaa uudelleen(1.).
Etupihan sisäänkäyntien aita- ja kehikkorakennelmat ovat hienoja ja säilyttämisen arvoisia(A). Ne tulee kunnostaa tai uusia
tarvittaessa. Oleellinen asia pihan siisteyden kannalta on hiekkakäytävien reunojen huolittelu(2.). Kohdassa Hiekka- ja
sorakäytävien reunat ehdotan metallireunusta, joka sopii parhaiten myös Rantalan pihaan. Reunusta asennettaessa tulee
tavoitella vanhoista valokuvista näkyvää hienoa, viimeisteltyä jälkeä. V alokuvien perusteella Rantalan edustan
lähiympäristö on ollut aikoinaan erittäin hieno ja hyvin hoidettu. Rantalan ympäristöön satsattiin paljon. Se olikin ns.
“herraintalo”, jossa asui tehtaan insinöörejä perheineen. Kantolan puoleisessa päädyssä oli suurin asunto ja hienoin
puutarha. Tässä asunnossa asui aluksi johtajan jälkeen arvojärjestyksessä toinen, tehtaan käyttöpäällikkö Kairamo, josta

Kuva 48.

Kuva 43. Rantala v.1937. Alvar Aalto-arkisto.
Kuvaaja: Foto Roos

Kuva 44. Rantala nykyään.

Kuva 46. Olssonin Rantalan puutarhasuunnitelma.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museo

Kuva 47. Rantalan edustalla ja rantaan
menevällä tiellä olleen alkuperäisen
valaisinkuvun detaljipiirros.

Kuva  45. Sunilan tehtaiden kätköistä
löytynyt vanha valaisinkupu.
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Mäkelän rivitalossa aidatut pikku-pihat ovat poikkeuksellisesti pääsisäänkäynnin puolella. Kuten edellä mainitsin, myös
tämän rivitalon pihojen välillä on ollut Rantalasta tuttua ristikkoaitaa(1.). Pihat ovat nykyään vehreitä ja tyylillisesti ne
ovat vaihtelevia. Näin pienissä pihoissa materiaalien valinnan vaikutus korostuu(2.). V aikka pihojen joukossa on muutama
mallikkaasti toteutettu pihakin, tulisi kaikki pihat silti käydä läpi ja siistiä. Rakennuksen lännenpuoleinen piha-alue on
aitaamaton(A), ja se tulee myös sellaisenaan säilyttää.

Kuva 53.

Kuva 51. Alkuperäiset aidat.
Alvar Aalto-arkisto. Kuvaaja: Foto Roos

Kuva 52. Nykyiset aidat.
Kymenlaakson maakuntamuseo. Kuvaaja: Mikko Bly

Kuva 49. Mäkelän eteläpääty luultavasti 1950-luvulla.
Sunila Oy:n arkisto

Kuva 50. Mäkelän eteläpääty nykyään.
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Mäntylän ja Honkalan piha-alueet tulee siistiä ja tarkistaa periaatteiden mukaisiksi. Nurmialueet sisäänkäyntien viereltä
ovat ajan myötä hävinneet ja sora ulottuu nykyään rakennusten seinustoille. Nurmialueiden palauttaminen ja niiden
reunojen huolittelu (2.)(ks. kohta Hiekka- ja sorakäytävien reunat ) tekisi jo paljon näiden talojen piha-alueelle, joka on
muuten hyvin pelkistetty ja karu. Autoille tulee osoittaa selkeä paikoitusalue(1.) ja oleskelu tulee sijoittaa siitä täysin
erilleen(3.). Autot on kyllä hyvä säilyttää rakennusten välittömässä läheisyydessä, niin että asunnoista on niille näköyhteys.
Tällöin niihin kohdistuva ilkivalta ja varkaudet saadaan minimoitua. Eri toimintojen järkevälle sijoittamiselle ja
suunnittelulle tulee antaa painoarvoa, jotta pihat olisivat toimivia, mutta kuitenkin esteettisiä ja kunnostamisen periaatteita
noudattavia. Honkalan päädyssä on vanhoja, pahkuraisia omenapuita. Ne näyttävät hienoilta ja siksi ne tulisi säilyttää(A).
Nuorentaminen tapahtuu oksastamalla. Rakennusten edustat, varsinkin puiston puolella, tulee pitää avoimina, jotta arvokas
näkymä kaukaa Sunilantieltä taloille asti säilyisi ja jotta piha-alueelta avautuisi näkymiä urheilukentän aukealle(B).

Kuva 57.

Kuva 54. Olssonin Mäntylän ja Honkalan alueen puutarhasuunnitelma.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museon arkisto.

Kuva 55. Honkalan edusta 1930-luvun lopulla.
Alvar Aalto-arkisto. Kuvaaja: Foto Roos?

Kuva 56. Honkalan edusta nykyään.
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Myös Kuuselan piha-alue kaipaa ympäristön huolittelua metallireunuksin(ks. Hiekka- ja sorakäytävien reunat )(2.) ja
selkeää toimintojen jäsentämistä(1.). Autojen summittainen parkkeeraaminen ja talon edustan hiekkakentän pölyäminen
ovat ehkä pihan suurimpia ongelmia. Paras kohta järjestetylle paikoitusalueelle on tontin kaakkoisosassa talon kulmalla,
niin että varsinainen rakennuksen edusta rauhoitetaan ja näin annetaan tilaa muille toiminnoille. Nämä myöhemmin 1950-
luvun molemmin puolin rakennettujen lamellitalojen, kuten Kuuselan, Juurelan ja Runkolan, piha-alueet ovat muihin
asuinalueen pihoihin verrattuna pelkistetyimmät ja suuripiirteisimmät. V aikka oleskeluun on syytä varata omat alueensa(3.),
niin piha-alueen ilme ei muuten eroa paljoakaan yleisestä puistoalueesta. Piha sulautuu yleisiin alueisiin. Männyt ja
nurmipinta jatkuvat puistosta pihoille ja päinvastoin ilman, että tontin rajaa havaitsee maastossa. Tämä ilme ja tontin
liittyminen yleisiin alueisiin tulee säilyttää(A). Kuuselan ja Honkalan välisellä pihalla talojen omat nurmialueet erottaa
toisistaan vanha, risuuntunut jasmiinipensasaidanne, joka kääntyy Honkalan suorakulmassa Kuuselan päätyyn. Se tulee
uusia kokonaan poistamalla vanhat pensaat ja istuttamalla uudet taimet tilalle. Kuuselan eteläpäädyn nurmialue
mäntyineen tulee säilyttää avoimena(B).

Kuva 58. Kuuselan pihaa hallitsevat nykyään autot.

Kuva 59.
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Juurelan ja Runkolan asukkaat kamppailevat pitkälti samojen piha-aluetta koskevien ongelmien parissa kuin Kuuselan asukkaat.
Autojen parkkeeraaminen on hallitsematonta ja toisinaan jopa kaoottista(1.). Juurelan edustalla on ainakin yritetty järjestää
pysäköintialue erilleen. Sen sijainti on onnistunut, sillä se on irrallaan muusta piha-alueesta(B), muttei kuitenkaan liian kau kana ja
sinne on talon asunnoista hyvä näköyhteys. Pihojen oleskeluun varattu tila on lähes olematonta, erityisesti Runkolan pihalla(3. ).
Rakennuksien edustalla olevat hiekkakentät vievät suuren osan piha-alueesta. Mitään pienipiirteistä viherrakentamista en
suosittelisi pihoille. Nurmi ja männyt ovat pihalle ominaisia(A). Puisto ikään kuin kurottautuu pihoille työntäen vehreät sorme nsa
talojen väliin. Mäntyjä kasvava nurmi voisi vallata lisääkin alaa hiekkak entän kustannuksella. Vaikka pölyävä ja jaloissa sisäl le
kulkeutuva hiekka, sora tai kivituhka on ongelmallista, en kuitenkaan sallisi asfaltoida asuintalojen edustoja, sillä tällöin p ihojen
luonne muuttuu täysin ja niistä tulee ank eita ja kovia. Aivan rakennusten edustalle voisi ajatella pienelle alueelle
luonnonkiveystä(4.), johon suuremmat hiekat karisivat kengistä ennen sisälle menoa ja joka toisi sisäänkäynneille lisää
arvokkuutta. Käytävien reunat tulisi myös tällä pihalla huolitella(2.).

Kuva 62.

Kuva 60. Juurelan edusta melko pian rakentamisen jälkeen.
Alvar Aalto-arkisto.

Kuva 61. Juurelan edusta nykyään.
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EKA:n lamellitalojen Kontion, Kivelän ja Harjulan pihoilla autojen pysäköinnissä on jonkinlainen järjestys, sillä autoille on
selvästi osoitettu määrätyt paikat. Tosin nämä alueet saisivat olla hieman suurempia ja siistimmin rajattu. Muutoinkin jo pelkkä
nurmen ja hiekkakäytävän reunan siistiminen ja metallireunuksiin satsaaminen tekisi pihasta jo paljon huolitellumman näköisen
(1.)(ks. kohta Hiekka- ja sorakäytävien reunat ). Nykyiset reunakiviksi asennetut vanhat nupukivet ovat liian massiivisia
asuntopihoille, eivätkä lisäksi näytä p ysyvän paikoillaan. Asukkaat ovat olleet aktiivisia ja istutelleet pihalle omia kasv ejaan(A).
Kunhan istutusmäärät pysyvät suunnilleen samanlaisina kuin tähänkin asti,  ei ole aihetta puuttua asiaan. Päin vastoin pienet
kukkapenkit siellä täällä pitkin pihaa ovat sympaattisen näköisiä. Ne sopivat tänne hyvin, sillä pihat ovat muutoinkin
pienipiirteisempiä kuin esimerkiksi Juurelan ja Runkolan pihat. Lisäksi näissä vanhemmissa lamellitaloissa on myös enemmän
pieniä detaljeja, kuten esimerkiksi parvekekaiteet, kuin myöhemmin rakennetuissa asuinrakennuksissa. Pihojen kalusteet ovat
huonossa kunnossa. Olisi suositeltavaa kunnostaa vanhat ja hankkia ehkä muutama uusi tyyliltään vanhojen kanssa yhteensopiva
kaluste täydentämään kokonaisuutta kuin hankkia kokonaan uudet pihakalusteet(2.). Maltti on tässäkin valttia. Ei ole aiheellist a
kasata pihoille “tivolimaista välineviidakkoa”, vaan kalusteiden määrän on syytä pysyä vähäisenä näin pienillä pihoilla, kun is o
oleskeluun houkutteleva puistoaluekin on aivan vieressä.  Maiseman  avonaisuus pihapiirissä ja sen välittömässä läheisyydessä o n
arvostettava asia(B).  Nurmikaistaleiden säilyminen  Kontion sisäänkäyntien yhteydessä on harvinaista tällä alueella(C).

Kuva 63. Olssonin EKA:n rakennusten puutarhasuunnitelma.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museon arkisto.

Kuva 66.

Kuva 64. Kivelän
detaljirikkautta
sekä asukkaiden pihaistutuksia.

Kuva 65. Kivelän ja Kontion välinen piha-alue.
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Terassitalojen Päivölän ja Karhun pihat tulee myös siistiä ja tarkastaa ajan, tyylin ja suunnitelmien per iaatteiden mukaisiksi(1.).
Tämän piha-alueen ja varsinkin rakennusten edustojen istutuksien suhteen on oltava tarkka ja hienovarainen, sillä tämä on
maisemakuvallisesti erittäin arvokas alue. Tosin terassitalojen edustan istutuksien alkuperäinenkin monim uotoisuus ja lajirunsaus
on niin suuri, että se antaa pienet virheet anteeksi. Talojen päätyihin tulisi istuttaa itsekiipeävää im ukärhivilliviiniä (2.)ja
edustalle tukea pitkin ter asseille kiipeävää säleikkövilliviiniä(3.). Vanhoissa huippukauden aikaisissa v alokuvissa näkyvät
terassitalojen rehevät istutukset tarjoavat nykypäivän asukkaille haastetta.

Vastapainoksi rakennusten edustan rehevälle kasvillisuudelle tulee etupihan ja Sunilantien väliin jäävä,  loivasti viettävä
nurmialue säilyttää avoimena aina katua reunustaviin lehmuksiin asti(A).  Autojen paikoitus on myös tällä alueella er ityisen
vaikea ongelma juuri avonaisuuden ja näkyvyyden kannalta. Sallisin r akennusten edustalle vain huoltoajon(4.). Autojen pidempi
aikainen pysäköinti tulisi järjestää rakennusten taakse ja sivuille hajautetusti.

Pienet kivi- ja havuistutusryhmät(5.) rakennusten kulmilla ovat asukkaiden ja taloyhtiön toimeksiannosta tehtyjä istutuksia. Ne
ovat paikoin kituliaan ja yksinäisen näköisiä,  eivätkä funktionaalisen puutarha tyylin periaatteiden mukaisia. Aktiivisuus ja into
ovat puutarhanhoidossa myönteisiä ja arvokkaita piirteitä, mutta kun kysymys on kulttuurillisesti ja maisemallisesti arvokkaast a
ympäristöstä, tulisi aina ennen toimenpiteitä tarkastaa niiden sopivuus maisemaan niin esteettisesti kuin aatteellisestikin.
Kivenlohkareilla tosin on varmasti käytännöllinenkin tarkoitus, sillä ne estävät oikomisen, jolloin nurmi säilyy kulmassa
paremmin. Kun kivet poistetaan, voidaan käytävän linjausta muokata loivemmaksi ja pyöristää nurmialueen kulmaa enemmän,
jolloin oikomisen tarvetta ei juurikaan synny. Lisäksi nurmireunojen säilymiseksi siisteinä asennetaan m yös muillekin alueille
ehdottamani siisti ja huomaamaton metallireunus nurmen ja käytävän rajalle (6.)(ks. Hiekka- ja sorakäytävien reunat).

Kuva 70.

Kuva 67. Olssonin EKA:n rakennuksien puutarhasuunnitelma.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museon arkisto.

Kuva 68.Karhun pääty
ja edusta(1940-l.?).
Sunila Oy:n arkisto

Kuva 69. Karhun pääty
ja edusta nykyään.
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Kuva 74.
Kuva 71. Olssonin Puistolan puutarhasuunnitelma.
Originaali: Suomen rakennustaiteen museon arkisto.
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Puistolan kohdalla Kotkan yleiskaavassa (1980-2000) on annettu erityisiä määräyksiä: “Alue on suunniteltava siten, että olemassaolevan rakenteen

säilymiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamiseen ja olemassaoleviin rakennuksiin ja ympäristöihin tehtävien muutosten sopeuttamiseen

kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueen puusto on säilytettävä.”(A) Tästä määräyksestä huolimatta puuston määrä on

vähentynyt silmiin pistävästi ajan myötä., kuten vanhaa ja nykyistä valokuvaa vertaamalla hyvin huomaa.

1940- ja 1950-lukujen pientaloalueille on tyypillistä, että rakennukset ovat irti katulinjasta ja sisäänkäynnit ovat pihan puolelta. Lisäksi katua

myötäilevä pensasaita rajaa usein kadun ja rakennuksen välistä etupihaa. Puistolan kohdalla pensasaidan sijasta on käytetty yksinkertaista ja melko

kevytrakenteista puuaitaa. Rakennukset ovat usein samassa kulmassa suhteessa katulinjaan ja keskenään samassa linjassa. Rakennusten sama koko ja

muoto vaikuttavat voimakkaasti miljöön yhtenäisyyteen, samoin kuin materiaalien ja väritysten yhtenäisyys(samankaltaiset värisävyt). (Helin 1983)

Puistolan tyyppitalot ovat alkujaankin olleet erisävyisiä. Väritys tosin on muuttunut aikojen kuluessa, sävyjen erot on kasvaneet ja nykyään talojen

värisävyjen skaala on laaja. En pidä sitä huonona kehityksenä, vaan mielestäni se antaa entisestään piristystä ja omaleimaisuutta tälle alueelle. Ja

koska talotyyppi on muunneltava, niin miksei sen värityskin voisi vaihdella. Aitojen suhteen suosittelen puolestaan yhteneväisempää linjaa kuin mitä

se nykyisin on(1.). Puistolankujalla näkee mitä erilaisempia aitaviritelmiä. Suurin osa aidoista on kyllä alkuperäisen mallin mukaisia joko ajan

patinoimia tai sitten maalattuja esimerkiksi samalla sävyllä kuin rakennus. Mukaan mahtuu kuitenkin myös muita lauta-aitoja sekä ns.

kanaverkkoaitauksia lemmikkejä varten. Nämä uudenlaiset viritelmät tulisi poistaa ja rakentaa tilalle alkuperäisen mallin mukainen aita, jolloin koko

Puistolankujan aitojen ilme olisi yhtenäinen.

Pihat ovat hyvässä kunnossa asukkaiden hyvästä hoidosta johtuen. Kuitenkin ne tulisi osittain pitää avoimena säilyttämällä avonaista nurmipintaa(B).

Liian paljon kasveja sekä muita pihakalusteita tai –varusteita ei tulisi pihalle ahtaa. Materiaalivalinnoissa tulisi jäljitellä funktionalismin ajalle

tyypillisiä materiaaleja. Muita Olssonin hahmottelemia elementtejä, kuten liuskekivettyjä polkuja, niihin liittyviä istuskelupaikkoja sekä kasvimaita,

jos näille vain on toivottua käyttöä, on suositeltavaa rakentaa tai säilyttää pihalla. Sunilantien puoleisien tonttien liittyminen katualueeseen tulisi säilyä

avoimena(2.). Näiden pihojen peräosaa rakennukselta päin katsottaessa tulee harventaa tarvittaessa säännöllisesti eikä korkeiden pensaiden

istuttaminen tähän osaan pihaa ole toivottavaa.

Kuva 72. Puistolankuja. Kymenlaakson maakuntamuseo/Matti Kannon kokoelma. Kuva 73. Näkymä Puistolankujalta nykyään.

MERKITTÄVÄ NÄKYMÄ

TOIMENPITEITÄ VAATIVA KOHTA JA
SUOSITUS

ERITYISEN ARVOKAS JA
SÄILYTETTÄVÄ ASIA
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YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELUOHJEITA

Yleiset ohjeet

Tarkoituksena olisi, että Kotkan kaupunki, joka pääosin omistaa kaikki yleiset alueet, pitäisi tätä ohjeistoa ohjenuoranaan

suunniteltaessa ja tehtäessä erilaisia kunnostus- tai muutostoimenpiteitä alueella. Tarkemmat jatkosuunnitelmat olisi tarkoitus

laatia tämän työn pohjalta.

Paul Olsson kehotti jo 1940-luvun lopulla laatimaan puutarhoille oman “rakennusohjesäännön”. Tämä siksi, että hän ennusti

puutarhojen suunnittelun kehittyvän yhä ankaramman funktionalistiseksi ja järkiperäiseksi. Jotta asiaan saataisiin järjestystä,

täytyi hänen mielestään kaupungeille laatia tarkat määräykset maaperän valmistamisesta talojen ympäristöön tuleville

puutarhaistutuksille. (Olsson 1947) Tämä liittyi tietenkin uudisrakentamiseen eikä ympäristön kunnostamiseen, kuten tämä työ,

mutta se on oiva esimerkki siitä, kuinka ohjeistaminen on yhdistettävissä juuri funktionalismiin ja tuon ajan ympäristöihin.

Kaikessa Sunilan lähiympäristöä muokkaavassa toiminnassa tulee noudattaa seuraavia yleiskaavan antamia määräyksiä:

“...arvokkaita ympäristöjä ei saa turmella, rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden

rakennustaiteellinen arvo tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne turmeltuu.” (Kotkan yleiskaava 1980-2000)

Suunnitelman muodonannon periaatteet

Suunnitelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen eikä maaston muotoa saa ilman pätevää syytä muutella. Jos alue on

tasainen, linjojen olisi hyvä olla mahdollisimman rauhalliset. Kumpuilevassa metsänrinteessä, kuten Sunilassa on hyvä käyttää

pehmeitä linjoja. Esimerkiksi ainoastaan pehmeäkaarteiset tiet, kuten Sunilassa, sopivat Olssonin mukaan metsämaastoon.

Terassointia pyritään välttämään. Jos terassin rakentaminen on välttämätöntä, se rakennetaan mieluummin kahteen eri tasoon.

(Olsson 1947)

Rivitalo- ja pientalopihat yleisesti (alueet 2,3,8,9)

Taloissa, joissa jokaisella asunnolla on oma pieni tai suuri piha, olisi toivottavaa, että asukkaat itse perehtyisivät esimerkiksi tämän ohjeiston avulla funktionaalisen puutarhatyylin ja muutoinkin tuon ajan periaatteisiin. Tavoitteena olisi, että he saisivat

jonkinlaisen käsityksen siitä, mikä on suositeltavaa ja mikä ei. Oikeiden materiaalien valintaan tulisi kiinnittää huomiota. Liiallista intoilua tulee hillitä, sillä maltti ja harkinta ovat avainsanoja omaa pientä pihaa kunnostettaessa. Pienetkin asiat saattavat

korostua, kun tyyli on pelkistetty ja alue on alaltaan pieni. Tärkeintä pientä rivitalopihaa kunnostettaessa on ottaa huomioon pihan toimivuus, käyttää oleskelupaikoilla ja poluilla liuskekiveä betonilaattojen sijaan, istuttaa pihalle mielummin liian vähän

kuin liian paljon kasveja ja säilyttää hieman myös avonaista nurmipintaa.

Ketju- ja lamellitalojen piha-alueet yleisesti (alueet 4,5,6,7)

Ainakin kaksi asiaa, joita vielä 30-50-luvuilla ei osattu ajatella tarvittavan niin suuressa laajuudessa, mutta jotka ovat nykypäivänä välttämättömiä, ovat pysäköinti ja jätehuolto. Niiden sovittaminen olevaan ympäristöön on haaste.

Lamellitalojen väliin jäävät piha-alueet ovat erityisen ongelmallisia. Ne ovat jäsentämättömiä, pölyäviä, kenttämaisiä alueita, joissa asukkaat eivät juurikaan viihdy. Perimmäinen syy ongelmaan ovat autot, joiden vapaamuotoisia pysäköintialueita pihat

lähinnä ovat. Pysäköinti on järjestettävä siististi erilleen oleskelualueista ja suuria kenttämäisiä alueita on vältettävä. Puita on suositeltavaa istuttaa itse paikoitusalueelle eikä vain sen reunoille. Näköyhteys asunnoista parkkialueelle estää automurtoja. Lisäksi

hajakeskitys on pysäköinnin järjestämisessä avainsana. Siistit, ympäristöönsä sopivat ja vähäeleiset katokset tulee järjestää taloyhtiöiden pihoille. Sijoituksen on oltava tarkkaan harkittu, eikä se saa häiritä mm. arvokkaita maisemakuva-alueita.

Kasvillisuuden ja muiden luonnonelementtien käytön periaatteet

Yleinen linja Sunilan kasvillisuuden käytön suhteen näyttää olleen se, että koristekasvi-istutukset painottuivat

julkisten rakennusten lähiympäristöihin ja asuntopihoille. Muilla alueilla haluttiin säilyttää luonnonympäristö. Tätä

periaatetta tulisi noudattaa tulevaisuudessakin.

Keinotekoiset kivikkoryhmät ja pengermät eivät ole suositeltavia. Kivikkokasveja istutetaan ainoastaan paikkoihin,

joissa ne sopivat kokonaisuuteen. Alppikasvien muodostama kukkiva muuri on perustelluin kivikkoistutus. Uusien

kasvien tulee sopia yhteen vallitsevan kokonaisuuden ja olemassa olevien kasvien kanssa. Lähempänä rakennuksia

voidaan viljellä arvokkaampia, erikoisempia ja yksityiskohtaisempia kasveja kuin kauempana. Kukkaryhmät ja –

penkereet ovat vapaina muodostelmina.

Laaja nurmikko tai kukkaketo ovat toivottavia. Kukkivaa nurmikkoa voidaan käyttää paikoilla, jossa ei ole esim.

jalkapalloiluun ja istuskeluun soveltuvaa ns. käyttönurmikkoa. Kosteilla paikoilla nurmella kukkii leinikkiä,

kaunokaista, kellokukkaa sekä esikkolajeja. Kuivilla nurmikoilla viihtyy puolestaan siankärsaheinä, ruiskukka,

ajuruoho, hanhikki sekä päivänkakkara. Nurmikon leikkuussa ei pidä olla turhan hätäinen. Luonnonnurmikko

leikataan vain pari kertaa kesässä. Sen sijaan käyttönurmi tulee leikata kerran viikossa, jotta siitä tulee tiheä ja

vahva. Sen tulee kestää lasten leikit ja pelit. Tässä Olssonin resepti ruohonsiemensekoitukseksi: puolet timoteita ja

toiset puolet rönsyrölliä (Agrostis stolonifera), niittynurmikkaa sekä rairuohoa. Jos ruohikossa on mukana timoteita,

se täytyy pitää ehdottomasti lyhyeksi leikattuna, sillä timoteilla on pitkäksi kasvaneena taipumus tukahduttaa

matalat ruoholajit ja siten ohentaa nurmea. Tällöin sen kulutuskestävyys heikkenee. Paul Olssonin sanoin: “Puiden

varjot hyvin hoidetulla nurmikolla ovat niin viehättävä puoli puutarhan kauneudessa, ettei sen arvoa voi kyllin

tähdentää.” (Olsson 1947)
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Uudet tarpeet ja niiden sovittaminen alueelle

Uusia rakenteita suunniteltaessa alueelle tulee muistaa, että vanhojen muotojen suora kopioiminen on tarpeetonta.

Sen sijaan olevaa mittakaavaa sekä materiaaleja tulee seurata, jotta yhtenäisyys säilyy. Myös uusien toimintojen

sijoittamista tulee miettiä tarkoin ympäristö, näkymät ja asemakaava huomioiden.

Arvokkaat säilytettävät asiat

Sunilan asuinalue on lajissaan ainutlaatuinen ja yhtenäinen. Sen vuoksi minkäänlaista täydennysrakentamista ei

alueella tulisi sallia. Vuoden 1986 asemakaavassa on Sunilan entisen kansakoulun vastapäätä, Pakinkadun

länsipuolelle kaavailtu asuinrakennusten korttelialue uusille kerrostaloille. Tällä hetkellä paikalla kasvaa metsää,

joten alueen lähiympäristö ja henki muuttuisivat täysin, jos talot päätettäisiin joskus rakentaa. Lähitulevaisuudessa ei

asian suhteen ole huolta, sillä kysyntää ja tarvetta uusille asunnoille, varsinkaan kerrostaloasunnoille, Sunilan

suunnalla ei ole. Toinen samassa kaavassa sijoitettu uusi asuinrakennusten korttelialue sijaitsee Hakalan koulun ja

Sunilan liikekeskuksen välissä. (Sunilan asemakaava 1986) Sunila Oy omistaa molemmat maa-alueet. Sunilan

liittymisessä ympäröivään maisema- ja kaupunkirakenteeseen on oltava tarkkana. Kaikkein parasta olisi, jos

liitoskohdat voitaisiin jättää rakentamatta ja säilyttää ne metsäisinä viheralueina. Tällöin Sunila voisi erottua

ympäröivästä kaupunkirakenteesta ja saapuminen Sunilaan hahmottuisi selkeästi.

Peruskallio on aina arvokas. Se on säilytettävä koskemattomana. Suorat männyn rungot vihreää, kumpuilevaa

nurmipintaa vasten tekevät Sunilasta ainutlaatuisen. Suurten puiden pitkät iltavarjot nurmikolla luovat lumoavaa

tunnelmaa. Näkyvyys kauas ja tilan soljuminen mäntyjen alla kuuluu Sunilaan, joten pensaita ja aluskasvillisuutta

tulee välttää puistoalueilla.

Ranta-alue yleiseen käyttöön

Ranta-alue tulisi järjestää vielä nykyistä paremmin julkiseen virkistyskäyttöön. Nykyäänkään alue ei ole suljettu,

mutta todellisuudessa se kuuluu suurelta osin Kantolan pihapiiriin. Ellei tiedä, että Kantola on kaupungin ja Sunila

Oy:n yhteisomistuksessa ja toimii edustus- ja kokoustilana, ei piha-alueelle välttämättä uskaltaudu lainkaan. Kotkan

yleiskaavan (1980-2000) virkistyspalveluja esittelevässä osiossa Sunilan edustalla oleva lahdenpuokama on merkitty

soutualueeksi. Lisäksi kaava esittää venevalkama-aluetta heti Kantolasta itään.

Pinnoitteiden, kalusteiden ja varusteiden käytön periaatteet

Nurmialueiden reunat ovat yleisillä alueilla, kuten asuntopihoillakin, ongelmallisia, sillä ne eivät pysy siisteinä ilman

minkäänlaista reunusta. Ennen reunat pidettiin siisteinä käsityönä, mikä nykyään on mahdotonta. Ehdotan käytävien

reunoihin metallireunusta, joka on esitelty jo asuntopihojen yhteydessä kohdassa Hiekka- ja sorakäytävien reunat.

Metallireunuksien aikaansaama vaikutelma muistuttavat eniten alkuperäisiä kauniisti kaartuvia käytävien reunoja

verrattuna muihin materiaalivaihtoehtoihin.

Puistoalueilla sora- ja hiekkatiet puolustavat paikkaansa, mutta pienillä alueilla ja aivan rakennuksen lähistöllä suositaan

kivilaatoitusta. Portaaat ovat joskus välttämättömiä. Käyttämällä luonnon liuskekiveä portaiksi ja tekemällä muureista

kukkivia voidaan pinnoissa välttää jäykkyyttä. Jos alueelle tehdään funktionaaliselle puutarhatyylille tyypillisiä

istumapaikkoja, ne voidaan korottaa tai vajottaa askelman verran. Ominaisin materiaali on liuskekivi, ja niistä voidaan

tehdä neliskulmaisia, pyöreitä tai harkinnan mukaan minkä muotoisia tahansa. 12-15 m2 alalle mahtuu 3-4 tuolia. Suuren

puun suojassa on hyvä oleskelupaikka. (Olsson 1947) Sunilassa on käytetty “Kauniaisliuske”-nimistä liuskekivilaatua. Paul

Olsson toimitti sitä itse vaunulasteittain Karhulan rautatieasemalle (Paul Olssonin tarjous 7.5.1937). Jos juuri tätä kyseistä

liuskekiveä ei ole enää saatavilla, tulee valita mahdollisimman paljon tätä muistuttava, niin väriltään kuin

lohkeamisominaisuudeltaan. Monissa paikoissa liuskekivilaatat ovat jääneet nurmen alle aikojen kuluessa. Tällöin laatat

kaivetaan esiin, puhdistetaan ja asennetaan uudelleen.

Rakenteilla yleensä on taipumus muuttua merkitykseltään niin, että alkuperäinen toiminnallinen tarkoitus muuttuu

toissijaiseksi ja rakenteiden olemassaolo historiallisena kerrostumana asettuu ensisijaiseksi. Rakenteet ovat myös

ympäristössä kiinnekohtia ja tunnisteita. Ne muodostavat näkymiä ja rajaavat tilaa. (Helin 1983) Näistä syistä, ennen kuin

tarpeettomiksi käyneitä rakenteita aloitetaan purkaa, tulisi pohtia tarkoin, mikä niiden merkitys on ympäristön

kokonaisuuden kannalta ja löytyisikö niille mahdollisesti toisenlaista käyttöä ilman, että niitä tarvitsee purkaa.

Valaistuksen periaatteet

Valo ei saisi olla liian kova ja voimakas vaan pehmeä. Tehokkaampaa valaistusta tarvitsevat alueet, kuten urheilukenttä,

tulee valaista neutraalilla, värittömällä valolla. Sunilassa oranssin sävyinen valo yhdistyy tehtaaseen, jonka valaisuteho

korostuu erityisesti pimeinä vuodenaikoina. Valoisaan aikaan ja kesäisin kasvillisuuden peittävän vaikutuksen johdosta

tehtaan läheisyyttä ei asuinalueella juurikaan havaitse. Tilanne on toinen pimeinä syys- ja talvi-iltoina, kun tehtaan

voimakkaat valot valaisevat epäsuorasti myös ympäristöään asuinalue mukaan luettuna (ns. skyglow).

Nykypäivän ns. jokapaikan standardivalaisimet katualueilla tulisi vaihtaa vanhan mallin ja suunnitelmien mukaan

valmistettuihin valaisimiin. Myös uudet sirorakenteiset valaisinpylväät sopivat ympäristöön, jos ne muistuttavat

mittasuhteiltaan ja muodoltaan vanhoissa valokuvissa näkyviä valaisimia. Ainakin Kantolan puutarhan, Rantalan edustan

ja saunalle rantaan menevän kujan valaisimet on vaihdettu uusiin vuonna 1976. Todennäköisesti Sunila Oy:n oma

sähköinsinööri Paavo Orasmaa on suunnitellut tai tehnyt mittapiirustukset alkuperäisistä valaisimista, joissa oli valkoinen

opaalikupu. Aalto ei tiettävästi, tavoistaan poiketen, suunnitellut Sunilaan valaisimia. Ainakaan yhtään piirustusta ei

vastaani arkistoista tullut, eikä piirustusluetteloissakaan niistä mainittu.
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kohdatessa Sunilantien. Olenkin ottanut tämän alueen erityistarkasteluun ja tehnyt sille ideasuunnitelman. Siinä ei ole tarkoitus

entisöidä aluetta vaan tehdä tästä edustava, viihtyisä ja toimiva. Alue on aikojen kuluessa kokenut jo paljon muutoksia. Tästä

syystä katsoin voivani suunnitella alueelle myös jotakin uutta, kuitenkin vanhaa kunnioittaen ja siihen perustuen.

Sen sijaan, että urheilukentän lähettyville syntyy huolto- ja pukeutumistilojen rakentamispaineita, voitaisiin sosiaalitilat

urheilukenttää varten järjestää “Aallon majan” eli entisen posti- ja saunarakennuksen yhteyteen. Jos tilojen vuokraamisesta ei

päästä kiinteistön omistajan Kapiteeli Oy:n kanssa yhteisymmärrykseen, Kotkan kaupungin tai Pro Sunila ry:n on löydettävä

pikaisesti rahoitusta rakennuksen ostamiseen tai tilojen vuokraamiseen suostuva uusi ostaja. Rakennuksella olisi varmasti

muutakin käyttöä. Näyttely- ja kahvilatoimintaa siellä on aiemmin kesäisin jo järjestettykin. Joka tapauksessa uusien huolto- ja

pukeutumistilojen rakentaminen ei ole perusteltua eikä suotavaa. Alue ei kaipaa kentän maisemakuvallisesti arvokkaaseen

ympäristöön vaikeasti sovitettavia uudisrakennuksia, varsinkin kun ympärillä on vapaita, käyttämättömiä tiloja tyhjillään.

“Aallon majan” ympäristö on epäsiisti. Se tulisi siistiä ja huolitella(1.). Rakennuksen edusta saa säilyä avoimena ilman, että

siihen istutetaan paljon kasvillisuutta(A). Purettu postirakennus voidaan merkitä maastoon ympäristörakentamisen keinoin,

kuten kivettämällä tämän rakennusala ja jättämällä näin postista jälki maisemaan(2.). Samoin voitaisiin tehdä lämpökeskuksen

yhteydessä olleen, puisen siipirakennuksen suhteen(3.). Tässä puretussa osassa oli aikoinaan lämmittäjän asunto (5).

Entinen Liiton rakennus eli nykyinen “Vehkamarja” tulee pikaisesti kunnostaa, ennen kuin se alkaa olla jo liian myöhäistä.

Myös muu käyttö kuin nykyinen varastotilana pitäminen olisi rakennukselle ja sen ympäristölle parempi vaihtoehto. Sen

tiloissa on aikoinaan toiminut sekatavarakauppa ja yläkerrassa kahvila/ruokala (8). Sen eteläpuolella oleva avoin,

epämääräinen alue, “Rangaistuslaani”, jossa rekat toisinaan seisoivat ja odottavat pääsyä tehtaalle, on aikoinaan ollut suureksi

osaksi niittymäinen alue. Toisin sanoen alueella oli säilynyt kesannolle jäänyttä peltoa asuinalueen rakentamista edeltäneeltä

ajalta. Nykyään logistiikka on kehittynyt, eikä rekkoja kannata taloudellisista syistä enää seisottaa. Jos tämän tyyppiselle

alueelle on yhä kuitenkin tarvetta, voitaisiin se siirtää lähemmäs tehdasta tai satamaa ja mielummin tehtaan porttien

sisäpuolelle. Näin vapautuva alue saadaan siistittyä ja otettua esim. viheraluekäyttöön(4.). Tämän jälkeen alueesta tulisi ns.

kansalaistori ja siellä voitaisiin esimerkiksi järjestää pienimuotoisia käsityöläismarkkinoita. Sinne voitaisiin myös sijoittaa

jonkinlainen arkkitehtuuria esittelevä opastaulu asuinalueesta ja tehtaasta yhdessä, sijaitseehan alue aivan tehtaalle johtavan

tien vieressä. Koko risteysalueesta tulisi aukiomainen, jota se jo nyt hieman kaikessa epäsiisteydessään muistuttaa. Myös

Tehtaankatua ja Valliniemenkatua pitkin Sunilaan saapuessa katujen päätepisteenä olisi kaunis, huoliteltu näkymä.

Aluekohtaiset ohjeet

A

Alueen risteysalue, jota kutsun työssäni asuinalueen toiseksi “niveleksi”, on erittäin epäsiistissä ja huonossa kunnossa kaikin

puolin. Liikennejärjestelyissäkin on parantamisen varaa, sillä nyt alueen liikenne on ohjattu melko sekavasti. Tämän alueen

pikaiseen kunnostamiseen löytyy useita perusteluja. Ensinnäkin alue on eräänlainen Sunila Oy:n ensimmäinen portti

asuinalueelta tehtaalle, minkä vuoksi alueen kunnostus luulisi myös tehdasta kiinnostavan imagonsa puolesta. Toiseksi alue on

ollut hyvin keskeinen asukkaiden kokoontumispaikka erityisesti Uuden Vuoden Aattona, jolloin on keräännytty valaistun

joulukuusen sekä uuden, torniin ripustetun sekä myös valaistun, vuosiluvun äärelle. Edelleenkin valaistu joulukuusi

pystytetään alueelle joka vuosi. Asukkaita tuntuu myös harmittavan alueen epäsiisteys. Risteysalue oli aikoinaan aina

viimeisen päälle hoidettu ja kunnossa, sillä kulkihan johtaja alueen kautta päivittäin asuntoonsa Kantolaan (5). Nykyään

Kantola toimii Kotkan kaupungin ja Sunila Oy:n yhteisenä edustus- ja kokoustilana, joten onhan enemmän kuin toivottavaa,

että ympäristö, jonka kautta vieraat Kantolaan kulkevat, on siisti ja huolitellun näköinen. Lisäksi Sunilaan saavutaan kahdesta

suunnasta juuri tämän kyseisen alueen kautta. On merkityksellistä minkälainen näkymä on saapumistien päätepisteessä sen

Vanha linja-autoasemarakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus huomioidaan siirtämällä nykyinen bussipysäkki sen

kohdalle(5.). Asemarakennus kunnostettaisiin kioskiksi, mikä lähialueelta puuttuu kokonaan. Luulisi, että tehtaalle

ajavista rekkakuskeista, lähialueiden asukkaista, Sunilan työntekijöistä ja turisteista, muodostuisi kioskille melko

suuri asiakaskunta. Samoissa tiloissa voisi palvella turisteja ainakin matkailun sesonki aikoina ja tilauksesta Pro

Sunilan palvelu- ja infopiste. Turistibusseille olisi pysäköintitilaa tien toisella puolella entisen “Rangaistuslaanin”

paikalla.

Linja-autoaseman takaa kulkevalle kevyenliikenteen väylälle tulee houkutella käyttäjiä, sillä moni tehtaalle

pyöräilevä mieluusti oikaisee autotien puolelta, linja-autoaseman, nykyisen autova’an edestä(6.). Houkuttimeksi

voidaan rakentaa maastoa myötäilevä ja aaltoileva, tyylitelty kukkaketo, joka johdattaa kulkijaa eteenpäin. Erityisesti

linja-autoaseman eteen ehdottamani nupukiveys ainakin vähentäisi osaltaan pyöräilemistä aseman edestä kiveyksen

epätasaisuuden takia. Aseman takana kasvava metsikkö tulee harventaa puistomaiseksi(7.) niin, että Mäkelän

julkisivuhahmo kuultaa puiden lävitse ja että Sunilantietä saavuttaessa näkymän päätepisteenä ja maamerkkinä oleva

lämpökeskuksen torni Sunilan logoineen(B) näkyy hyvin. Tämä logo voidaan valaista pimeään aikaan. Vanha perinne

uuden vuoden vaihtuessa, eli valaistu vuosiluku lämpökeskuksen tornissa, voidaan taas ottaa tavaksi. Myös

lämpökeskuksen ympäristö pitää siistiä(8.) ja rakennuksen takaa kulkeva tie huolitella kevyenliikenteen yhteydeksi

rantaan.

Jos Sunilantien asfalttikerrosten alta poistettua nupukiveä vielä löytyy kaupungin varastoista, voidaan sitä, tai sitten

aivan uutta kivimateriaalia, käyttää aukiomaista risteysaluetta rakennettaessa. Nupukiveä asennettaisiin alueen

reunoille, kuten “Rangaistuslaanin” kohdalle, vanhan linja-autoaseman edustalle sekä lämpökeskuksen autotallien

edustalle. Taustalla on idea, jonka mukaan nupukiveys jää ikään kuin yli kulkevan ja asfaltoidun liikenneväylän alle.

Varsinainen tie säilyisi asfalttisena käytännön syistä. Entisen Liiton rakennuksen eteläpuolelle perustettaisiin

luonnollisen näköinen kukkaketo muistumana menneestä, rakentamisen ajan edeltäneestä ajasta. Tämä toisi pehmeyttä

ja vehreyttä alueelle. Sen ja jyrkästi nousevan rinteen väliin tulisi istutusalue pensaille, joka pehmeästi liittäisi alueen

metsään ja olisi tummana taustana kedolle. Myös alueen materiaalien käyttöä ajattellen siirryttäessä kadusta metsään

siirrytään samalla kovasta pehmeämpään materiaaliin. Alueen muodonanto on lähtöisin viuhkamaisesta asemakaavasta

sekä maaston muodoista.

Kuva 75. Sauna ja purettu postirakennus.
Sunila Oy:n arkisto Kuva 76. Saunan ympäristö nykyään.
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Kuva 77.

Kuva 84. Uudenvuoden-
vastaanottajaiset.
Sunila Oy:n arkisto

Kuva 83� $ O X HHQ L G HD V X X Q Q L W HO P D
Kuva 82�

Kuva 78. Osuusliike Liiton rakennus.
Kymenlaakson maakuntamuseo. Kuvaaja: A.G.Salonen

Kuva 79. Vehkamarjaksi kutsuttu rakennus toissatalvena.

Kuva 80. Lämpökeskus ympäristöineen.
Sunila Oy:n arkisto

Kuva 81. Lämpökeskuksen tienoo nykyään.
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B

Hienolla paikalla sijaitseva tenniskenttä kannattaa kunnostaa, tai oikeammin rakentaa kokonaan uudelleen(1.). Tällä
hetkellä se on aivan toivottoman huonossa kunnossa. Kenttä on metsittynyt ja rakenteet, kuten aitatolpat, ovat ruosteessa.
Kunnostamisen jälkeen sillä varmasti on käyttöä, sillä toista tenniskenttää ei ole lähimaillakaan ja pelaajia lienee niin
Sunilassa kuin viereisilläkin asuntoalueilla. Kaupungin liikuntatoimi voisi ottaa kentän ylläpidon vastuulleen.

Autotallien edusta on sii vottava(2.). Vaikka tallit olisivat jatkossakin autokorjaamokäytössä, ei autonromujen säilyttämistä
tallien ulkopuolella tule sallia.

Metsäiset alueet säilytetään lähimetsinä ja mahdollisimman luonnontilaisina(A). Kuitenkin metsänhoidollisia toimenpiteitä
on alueilla tehtävä. Metsäalueet eivät saa vesakoitua niin, ettei metsissä pääse kulkemaan. Metsä erottaa Sunilan vieressä
sijaitsevasta Popinniemen alueesta.

Kuva 86.Kuva 85. Autokorjaamokäytössä nykyään olevat autotallit.
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C

“Pyykkiniityksi” kutsuttu pusikoitunut pyykinkuivatusalue, joka sijaitsee Mäntylän ja Honkalan vier essä, Valliniementien
toisella puolella ja keskellä metsää, poistetaan kokonaan käytöstä ja alue metsitetään(1.). “Pyykkiniityllä” ei ole nykyään
enää paljoakaan käyttöä ja sitä on turha ylläpitää. Alue sijaitsee liian etäällä asuinr akennuksista eikä sinne ole r iittävän
hyvää näköyhteyttä. Pyykinkuivatus siirretään piha-alueelle tomutustelineiden yhteyteen. Siellä niiden sijoitus täytyy
miettiä tarkoin. Ainakaan rakennuksien pohjoispäätyihin niitä ei kannata sijoittaa maisemakuv allisista syistä johtuen.

Metsäalueet Pakinkadun molemmin puolin säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena lähimetsänä(A). Metsänhoitoon
tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä alueet alkavat olla pahasti vesakoituneet ja liikkuminen metsässä on hankalaa.

Kuva 87. Metsittynyt “Pyykkiniitty”
Kuva 88.
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D

Entisen Sunilan kansakoulun ja nykyisin pääosin Kotkan toimintakeskuksen käytössä olevaan pihaan ollaan
tyytyväisiä. Se täyttää n ykyisen pääkäytön eli k ehitysvammaisten päivätoiminnan tarpeet. Vaikka aidattu pieni osa
pihaa ei varsinaisesti ole funktionaalisen puutarhatyylin tai funktionalismin periaatteiden mukainen, se sijaitsee
oikeassa paikkaa pihaa, rakennuksen välittömässä läheisyydessä häiritsemättä Sunilan asuinalueen kokonaisilmettä.
Lisäksi pihaa voidaan tässä tapauksessa tarkastella käytännöllisyyttä ja käyttäjien tyytyväisyyttä painottaen. Vanha
kansakoulu ei kuulu varsinaiseen “Aallon Sunilaan” ja se sijaitsee alueen r eunalla. Kuitenkin esim. Honkalan ja
Kuuselan asunnoista on suor a näköyhteys toimintakeskuksen pihalle. Alueen varusteiden ja istutuksien kunto v oidaan
tarkistaa ja tehdä tästä mahdollisesti seuraavat toimenpiteet(1.). Pihalla sijaitseva sivurakennus on asuinkäytössä.
Asukkaiden sekä toimintakeskuksen ja kotipalvelutoimiston työntekijöiden autoille tulee osoittaa selkeä paikka, jotta
piha ei ole yksi v altava parkkipaikka ja jotta tur vallisuusriskit pystytään minimoimaan(2.). Pihaa Valliniementien
puolella reunustavat lehmukset tulee säilyttää(A). Samoin metsä koulun ja asuinrakennuksen eteläpuolella on
säilyttämisen arvoinen, sillä se erottaa Aallon Sunilan viereisestä Popinniemen pientaloalueesta(B).

Kaksi vanhaa 60-luvulta vielä entisenlaisena säilynyttä, mutta käyttämätöntä autokatosta odottavat kohtaloaan
metsikössä Runkolan ja Valliniemenkadun välissä. Ne ovat niitä harvoja katoksia, jotka ovat säilyneet ainakin jo
1980-luvulla alkaneelta autokatoksien verkottamiselta. Tällöin katoksiin rakennettiin ovet ja seinät. Katokset
muuttuivat autotalleiksi, jotka eivät muistuttaneet entisiä ilmavia katoksia enää lainkaan. Ehdotan, että kaksi orpoa
katosta kunnostetaan ja siir retään paikaltaan muualle ja muuhun käyttöön. Juurelankadun ja Valliniemenkadun väliin
jäävästä alueesta tehdään harvennettu puistometsä(4.), jossa lamellitalojen pihojen tapaan suorat männynrungot
nousevat loivasti Valliniementielle viettävästä nurmirinteestä. Myös tästä suunnasta saa vuttaessa Sunilaan valkoiset
talonpäädyt, Runkola ja Juurela mukaan lukien, siintäisivät mäntyjen takaa. Tämä pieni alue hoidettuna tekisi
saapumisnäkymästä edustavamman ja se voisi vaihettua vähitellen länteen ja pohjoiseen päin mentäessä
luonnonmetsäksi.

Kuva 90. Vanha käyttämätön autokatos.

Kuva 91.

Kuva 89. Entinen Sunilan kansakoulu.
Sunila Oy:n arkisto
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E

Pitkät näkymät mahdollistavat laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen, mikä on tärkeää erityisesti saavuttaessa alueelle.
Sunilassa maisematilan aistii parhaiten alhaalta Sunilantieltä ylös r inteeseen katsoessa. Avoin urheilukenttä(A)
nurmialueineen muuttuu rinteessä puistometsäksi, jonka reuna muodostaa seinämän. Myös metsän suojista pilkahtavat,
kenttää ympäröivät rakennukset rajaavat maisematilaa. On kuitenkin toivottavaa, että alueen näkisi kokonaisuutena jo
Puistolan kohdalla saavuttaessa Sunilaan. Tässä kohden avautuisi uljas näkymä: Valkoiseksi slammatut talojen pääd yt
työntyisivät männiköstä esiin raikkaan vihreä nurmi taustanaan. Saapuja tietäisi heti tulleensa erityiseen paikkaan.
Aikoinaan tilanne on ollutkin toinen. Pitkälle näk ymälle ei ole ollut esteitä. Aaltoilevat nurmikummut, joista keväisin
nousee krookuksia, on rakennettu myöhemmin 1990-luvulla. Ne peittävät juuri ja juuri näkymän rinteeseen kauempaa
Sunilantieltä katsottaessa, eivätkä ne ole funktionalismin hengen mukaisia ollessaan lähinnä tyyliteltyjä luonnon
muotojen jäljitelmiä ja koristeita ilman funktiota. Tästä syystä ehdotan, että kummut tasotetaan ja maa siirretään pois
näkymän edestä(1.). Ei ole tarkoituksen mukaista palauttaa paikkaa vettä kerääväksi painanteeksi, joka se ennen kumpujen
rakentamista oli. Loivasti viettävä rinne Alvar Aallon kadusta Sunilantiehen olisi par as vaihtoehto. Näin vesi voitaisiin
ohjata alueelta hallitusti. Kumpujen sijasta paikalle voitaisiin sijoittaa viljelypalstoja, joilla kasvatettaisiin vain matalaa
kasvillisuutta ja joita paikalla on ollut aiemminkin, tai vaihtoehtoisesti funktionaalisen puutarhatyylin periaatteiden
mukainen kukkaketo (ks. kohta Kasvillisuuden ja muiden luonnonelementtien käytön periaatteet ).

Pienimuotoinen palstaviljely voidaan palauttaa Sunilantien ja urheilukentän tuntumaan, tosin erilleen jalkapalloilusta ja
muusta urheilusta. Tämä olisi ns. sosiaalisen kontrollin vuoksi paras paikka, sillä lähitalojen ikkunoista on hyvä näkyvyys
viljelypalstoille, jotka ovat tunnetusti hyvin alttiita ilkivallanteoille. Sunilan alueella on aikoinaan ollut runsaasti
viljelypalsta-alueita. Palstoilla keskityttiin juureksiin ja perunaan, joiden viljelyohjeita annettiin säännöllisesti tehtaan
henkilöstolehdessä Sunilan Viestissä. Palstaviljely olikin suosittua ja suor astaan välttämätöntä er ityisesti sota-aikana sekä
sen jälkeisenä pula-aikana. Funktionalismin ajan tehdaslaitoksiin liittyi yleisesti siirtolapuutarhoja. Niitä kutsuttiin
työläispuutarhoiksi ja niiden tarkoitus oli pitää työntekijät onnellisina ja sidottuina työpaikkaan. (Merivuori 1987)

Sunilantien puistolehmuksien uusiminen on ajankohtaista ja ongelmallista(B). Puistokatu on näkyvä ja merkittävä
elementti. Se korostaa lähestyttävän kohteen merkitystä, joka Sunilan tapauksessa on tehdas. Toisaalta se myös linjaa ja
suuntaa katseita kohti rinteessä kohoavia asuintaloja. Se pehmentää vilkkaasti liikennöidyn Sunilantien liittymistä
asuinalueeseen. Kadun korko on noussut ajan kuluessa, uusien päällystekerrosten kasaantuessa edellisten päälle.
Maantäytön, sekä erityisesti tien leventämisen, seurauksena lehmukset ovat jääneet ns. kadun alle ja selvästi kärsineet
tästä. Lehmusten uusiminen on ongelmallista, sillä asukkaat ovat tottuneet niihin ja ilman niitä tieympäristö kieltämättä
näyttää melko pitkänkin ajan hyvin paljaalta ja ankealta. Uusiminen olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin. Nyt se
on väistämättä edessä, ja sitä tulisi kiirehtiä. Silmälle lievempi uudistamistoimenpide olisi lehmusten uusiminen osissa,
mutta tällöin eri osien taimet tulisivat olemaan eri ikäisiä ja kokoisia, eikä taimien eri toimituserien tasalaatuisuutta
voida taata. Tästä syystä ehdotan visuaalisesti rankempaa, mutta paremman lopputuloksen saavuttavaa toimenpidettä,
eli kaikkien lehmusten uusimista kerralla. Ja mitä pikemmin puut uusitaan sitä nopeammin saamme nähdä taimien
kasvavan kookkaiksi.

Harjukadun ja Sunilantien risteyksen kohdalla, väestönsuojan edustalla on sopiva kohta yhdelle Sunilan asuinalueen
kuudesta bussipysäkistä. Lehmukset tulevat tällä kohdalla parhaiten esiin kaksirivisinä, sillä metsänpuoleisten
lehmusten taakse jää tasaista, avonaista tilaa. Työn edetessä pohdin m yös vaihtoehtoa, jossa lännenpuoleinen lehmusri vi
on poistettu kokonaan ilman, että tilalle istutetaan uusia taimia. Erityisesti keväisin näitä lehmuksia ei nimittäin juuri
huomaa, sillä ne hukkuvat lehdettöminä heti takaa nousevaan vehreään, metsäiseen rinteeseen. Tämän lisäksi katse on
yleensä suuntautunut päinvastaiseen suuntaan, kohti urheilukenttää ja sen yläpuolella r inteestä nousevia valkoisia
rakennuksia. Kuitenkin talvisin myös tien länsipuolisilla lehmuksilla on aivan toinen asema niiden erottuessa paremmin
ympäristöstään. Sunilantien kujamaisuus korostuu. Onkin toivottavaa, että myös metsäisen selänteen puoleiset
lehmukset uusitaan ja aivan niiden läheisyydestä raivataan muu puusto pois. Näin ne erottuvat ja saavat tilaa kasvaa
paremmin.

Kuva 94. Nupukivetty Sunilantie.
Sunila Oy:n arkisto Kuva 95. Nykyinen näkymä Sunilantieltä�

Kuva 92. Ennen palstanviljelyä.
Alvar Aalto-arkisto Kuva 93. Nykyiset nurmikummut.
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Urheilukentän pinta-ala on melkoinen. Sen käyttö ei v ain nykyään enää ole yhtä mitta vaa kuin ennen. Yleisurheilu on jäänyt
ja kesäisin pelattavat palloilulajit sekä talvisin luistelu vievät tilaa vain noin kolmanneksen koko sorakentän pinta-alasta.
Toimintaa tulisi tehostaa ja ympär istöä siistiä sekä huolitella. K enttää kiertävä hiihtolatu ja rinne pulkkamäkenä ovat tosin
talvisin suosittuja. Ennen kenttää kiertänyt juoksurata ja rinteeseen rakennettu pieni katsomo ovat hävinneet jo aikoja sitten.
Vain toinen Sunilan lähik ouluista, eli Hakalan k oulu, on enää alkuperäisessä opetustoiminnassa ja käyttää silloin tällöin
Sunilan kenttää liikuntatunneillaan. Kentällä järjestetään toisinaan myös koulun monitoimipäivän ohjelmaa sekä muita tilaa
edellyttäviä tapahtumia. Kentän avoimuus ja mahdollisuus järjestää yhä isojakin ihmisjoukkoja palvelevia tapahtumia tulee
säilyttää(C). Tasaiselle ja kestävälle nurmipinnalle urheilukentän ympäristössä olisi varmasti käyttöä jalkapalloilijoiden
keskuudessa, jolloin saataisiin kulutus pois er oosioherkiltä rinteiltä. Tasainen kova pinta, kuten asfaltti, tuo myös
koripalloilijat sekä rullalautailijat ja –luistelijat kentän tuntumaan. Näin saataisiin laajennettua kentän käyttäjäryhmää sekä
lisää elämää Sunilan kiistatta keskeisimmälle paikalle.

Aallon Majan ja urheiluk entän välinen alue tulee siistiä ja suunnitella toimi vaksi uudelleen(2.). Vanha jääkaukalon paikka
voitaisiin nurmettaa tasaiseksi pelipaikaksi, jossa voidaan pelata esimerkiksi jalkapalloa tai lentopalloa. Myös tämän alueen
sekä Mäntylän ja Honkalan välisessä loivasti nousevassa rinteessä olevan luonnonkivimuurin(D) voisi ottaa vieläkin
paremmin esille heinikon seasta. Vanha kivimuuri on erityislaatuinen ja mielenkiintoinen ympär istörakenne sekä muistuma
menneisyydestä. Muurin kiviaines on louhittu Mäntylän alta tätä ja maan alle kaivettua, nyttemmin suljettua, väestönsuojaa
rakennettaessa. Kivet on käytetty tukimuuriin, jonka tarkoituksena on estää lähellä maanpintaa olevan kallion päällisen maa-
aineksen valumisen rinnettä alas. Näin ollen ollaan myös säästytty kiviaineksen kuljettamiselta muualle. Muuri jatkuu saunan
taakse ja muodostaa siellä halkovaraston seinämät, joita vasten saunan polttopuut oli helppo pinota. (3)

Urhelukentän takareunalta Sunilantieltä katsottuna tulisi kaataa ainakin muutama lehtipuu(3.), jotta Honkalan ja Mäntylän
valkoiseksi slammatut päädyt näkyisivät metsän lomasta urheilukentän yli Sunilantielle yhtä hyvin kuin Runkola, Juurela ja
Kuusela.

Ajan hengen mukaisesti Paul Olsson korostaa: “Puutarha on lasten luonnollisin ja ter veellisin oleskelupaikka.” Tuolloin oli
myös tärkeää, että leikkipaikka oli varustettu voimistelutelineillä. Liikunnan ja urheilun tarvetta ulkoilmassa korostettiin
leikin ohella. Olssonin ohjeiden mukaan leikkikenttä on tehtävä mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan. Hiekkalaatikko on
välttämätön ja tilaa on varattava myös krokettikentälle ja teltalle. Sunilan ainoa leikkikenttä sijaitsee keskeisellä paikalla
uheilukentän yläpuolella rinteessä. Leikkikenttä tulee siistiä ja välineitä uusia tarpeen mukaan(4.). Olisi myös suotavaa
käyttää leikkipaikan varusteissa ja kalusteissa materiaalina mielummin terästä kuin massiivista puuta, jota leikkivälineet
pääasiallisesti tällä hetkellä ovat. Teräs mahdollistaa siromman rakenteen ja on pelkistettyjen v arusteiden materiaalina paras
vaihtoehto funktionalismin ajan ympäristössä.

Alueen puistometsää tulee hoitaa ja vaalia(E). Nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä kun mäntyjen systemaattinen uusiminen tulisi
aloittaa. Se olisi pitänyt jo aloittaa ainakin 1970-luvulla, jotta uusiminen olisi tapahtunut mahdollisimman luonnollisesti ja
huomaamattomasti. Vasta 1990-luvulla havahduttiin todellisuuteen, etteivät männyt elä ikuisesti ja säily samalla ta voin kuin
alueen elottomat rakennukset. Tällöin annettiin ensiapua ja istutettiin vanhojen honkien lomaan muutamia uusia
männyntaimia. Osa taimista tallottiin tai r evittiin maasta, mutta pieni osa sai jäädä kasv amaan. Vanhat hongat ovat yllättävän
terveen ja hyväkuntoisen näköisiä huolimatta siitä, että teollisuus on aivan vieressä. Olemassa olevien mäntyjen joukkoon
tulee istuttaa nuoria männyn taimia sinne tänne. Uusimisen täytyy olla jatkuvaa ja järjestelmällistä, jolloin taimien määrä
saadaan pidettyä pienenä ja näin mahdollisimman huomaamattomana suurten mäntyjen katveessa. Uusien taimien
istuttaminen on ongelmallista juuri siksi, että pensaskerroksen syntymistä Sunilan arvokkaassa maisemassa pitäisi välttää ja
näkyvyyden säilyä suurten mäntyjen latvuksien ja nurmipinnan välissä.

Kuva 96.
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Sunilan asuinalueen korkein kohta, kallioselänteen paljas, kallioinen laki suurine irtokivilohkareineen on hieno paikka(A).
Tämä alue metsäisine rinteineen tulee säilyttää ehdottomasti sellaisenaan ja mahdollisimman luonnontilaisena. Puistolan ja
viereisen Hakalanmäen asuntoalueen välissä säilytetään puustoinen kaupungin omistama tontti(C), jossa on myös vanha,
huonokuntoinen rakennus.

Entisen EKA:n lämpökeskuksen ja nykyisen Korttelikoti Alvariskan takana sijaitsee v anhoja, jykeviä pyykinkuivaustelineitä,
jotka hauskannäköisinä nousevat porrasmaisesti kalliorinnettä ylös. Telineistä osa on vielä n ykyäänkin asukkaiden käytössä,
ja vaikka käyttö ajan myötä tyrehtyisikin, ne ovat säilyttämisen arvoisia muistomerkkejä yleisestä pesulatoiminnasta(B).

Korttelikoti Alvariskan edustalle Sunila Oy:n toimesta tai asukkaiden talkootyönä r akennettu oleskelupaikka, jossa on puinen
paviljonkikatos, tiilistä muurattu grilli sekä muutama penkki, tulisi tyylillisesti yhdenmukaistaa(1.). Paviljonki on siistissä
kunnossa ja siinä rajoilla koristeellisuudessaan, että antaisin sen vielä säilyä. Kuitenkin grilli ja penkit olisi uusittava
kokonaisuuteen ja funktionalistiseen tyyliin sopiviksi. Muuten tämä oleskelupaikka saa olla yhtä vähän käsitelty kuin
nykyäänkin eli mäntyjen alla,  pienten polkujen risteämänä. Aivan Alvariskan sisäänkäynnin edustalla ole vat kalusteet, kuten
vanha puutarhakeinu, pyöräteline sekä istutuslaatikot tulee kunnostaa ja tarkastaa oikean tyylin mukaisiksi(2.). Edellä
mainituille pyykinkuivaustelineille johtavat lankkuportaat ja niihin liittyvä kaide ovat turhia polun kulkiessa niiden rinnalla .
Ne voidaan poistaa kokonaan. Yleisesti ottaen koko Alvariskan ympäristö tulee siistiä ja esimerkiksi hiekka teiden reunat
huolitella(3.) (ks. kohta Asuntopihojen suunnitteluohjeet: Hiekka- ja sorakäytävien r eunat). Alvariskan paikoitusaluetta olisi
myös syytä hieman laajentaa itään päin(4.), sillä entisen lämpökeskuksen tiloissa järjestetään korttelikotitoiminnan ohella
erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyitä ym.

Kuva 97. Lämpökeskus ja Harjukatu.
Sunila Oy:n arkisto Kuva 98. Näkymä lämpökeskukselle nykyään.

Kuva 99.
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Asuinliikerakennukset, jotka on suunnitellut helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Gipenberg, olivat harjakorkeudessa
huhtikuussa vuonna 1965 ja v almistuivat myöhemmin saman vuoden kesänä. Asukkaita oli Sunilassa tuolloin 5000-
5500, ja liikekeskusta pidettiin hyvin tar peellisena. (Etelä-Suomi 14.4.1965) Vielä Kotkan yleiskaavan 1980-2000
selostuksessa uskotaan, että asutus tulee lisääntymään Sunilan alueella. Sen myötä liikekeskuksen palvelualuetta
voitaisiin kehittää nauhana itään päin, jolloin se palvelisi Sunilan lisäksi myös Itärannan ja Suulisniemen alueita
asukkaineen. Nykyään tämä kyseisen liikekeskuksen palvelut ovat melko olemattomia: Enää muutama ns. kantakapakka
pitää rakennusryhmässä kirjaimellisesti elämää, muuten liikekeskus on hiljainen ja kuollut. Sen ympäristö on ankean
asfalttinen, eivätkä rakennusten ulkomuodotkaan hivele silmiä. Alue on kieltämättä yksi Sunilan suur immista
ongelmista, sillä se osuu ensimmäisenä silmään saavuttaessa Sunilaan. Tästä syystä sen kunnostamisen tulisi olla
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisten joukossa. Liikekeskus on herätettävä uudelleen henkiin(1.). Rakennusten
saneerauksen jälkeen tiloihin voisi muuttaa pieni ruokakauppa tai kahvila, sekä niihin voitaisiin järjestää toimistotiloja
ja esimerkiksi läheisen koulun oppilaille kerhotoimintaa. Jos palveluilla ei ole riittävää kysyntää, luulisi rakennuksille
löytyvän muunlaistakin käyttöä. Liikekeskuksen ympärille voisi kehittää kannanottavaa ympäristötaidetta. Paikalle
voitaisiin luoda vaikka “rauniokaupungin tunnelmaa” vehreyttämällä ympäristöä ja peittämällä esim. villiviineillä
rakennusten seinät. Koska alue on silmiinpistävän erilainen verrattuna muuhun asuinalueeseen eikä se
maisemakuvallisesti ole korvaamattoman arvokas, voisi sen erilaisuutta korostaa entisestään. Tämän tulisi kylläkin
tapahtua tyylikkäästi ja tehdä alueesta viihtyisä ja houkutteleva.

Asuinliikerakennuksia vastapäätä, Sunilantien toisella puolella, on pieni levike, johon on sijoitettu paikoitusalue sekä
jätekeräyspiste. Tähän kohtaan on suunnitteilla myös jonkinlainen alueopastetaulu, jonka asentamisen yhteydessä
voitaisiin aluetta muutoinkin suunnitella, järjestellä ja siistiä uudenlaiseksi(2.). Ehdottaisin tähän samaan toimintojen
keskittymään myös ensimmäistä bussipysäkkiä alueelle saavuttaessa.  Alueen lehmuksia tulee ehdottomasti vaalia, sillä
ne ovat juuri ainoita alueen vehreyttäjiä(A).

Kuva 100. Palveluista autioitunut asuinliikekeskus.

Kuva 101.
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Heti ennen Puistolaa, Sunilaan saavuttessa, jää Sunilantien länsipuolelle pieni metsikkö. Se on alueen niin sanottu
“porttimetsä”(A), metsä, joka erottaa pohjoisessa Sunilan muusta ympäröivästä kaupunkirakenteesta omaksi yhtenäiseksi ja
erottuvaksi alueekseen. Sunilantietä saavuttaessa maisematila kaventuu sen kohdalla porttimaisesti ja avautuu jälleen
asuinalueen alkaessa. Metsä tien molemminpuolin tulee ehdottomasti säilyttää. Metsäalueita hoidetaan metsänhoidon
menetelmillä ja välineillä.

Puistolan pientalotonttien liittymiseen Sunilantien ka tualueeseen on kiinnitettävä huomiota(1.). Vaikka pientalojen
pihoilla saa olla runsaasti puutarhakasvillisuutta, pihojen liittyminen katualueeseen on pidettävä avoimena entisajan
malliin. Korkeita pensaita ei tulisi istuttaa aivan näiden Sunilantietä reunustavien tonttien perälle. Rajalla kasvava
koivurivistö on tosin hyvä säilyttää näyttävänä elementtinä ja kuitenkin jonkinlaisena suojana(B). Liikerakennusten
kohdalla pientaloalueelle paremmin sopivat koivut muuttuvat kaupunkiympäristölle luonteenomaisemmiksi
puistolehmuksiksi.

Kuva 102. Sunilaan saavutaan “porttimetsän” kautta.

Kuva 103.
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 LOPUKSI

Työn edetessä on käyn yt selväksi, kuinka erityinen merkitys ympäristöllä, mm. maisemalla, topografialla ja kasvillisuudella, on koko Sunilan asuinalueelle. Lähiympäristön kannalta alueen huippukausi sijoittuu pääosin 1950-luvulle. 1980-luku oli
puolestaan erityisen murheellista aikaa. Alueen arvostus on kulkenut ylä- ja alamäkeä. Tänäpäivänä sen voi katsoa olevan jälleen nousussa.

Sunila on säilynyt ympäristönsä kannalta h yvin ja on edelleen er ittäin yhtenäinen alue. Ympäristöön kohdistuneita muutoksia on kuluneeseen aikaan, eli 60 vuoteen, nähden tapahtun ut yllättävän vähän. Alueen syrjäisyydellä, tehtaan läheisyydellä sekä
alueen ns. heitteille jättämisellä on ollut niin h yvät kuin huonotkin puolensa. Vaikka nämä tekijät ovat osaltaan johtaneet alu een rappiotilaan, niillä on ollut m yös myönteistä vaikutusta asuinalueeseen ja sen ympär istön säilymiseen.

Olen päätynyt tulokseen, että Sunilaa ympäristöineen ei ole tarpeen entisöidä täysin alkuperäisen kaltaiseksi, eli sitä ei tule  pyrkiä restauroimaan, mikä ympäristön kannalta on mahdotontakin. Myöskään löytyneitä, vanhoja puutarhasuunnitelmia ei tule ns.
jälkitoteuttaa, sillä niitä ei ole koskaan toteutettu sellaisinaan. Nykypäivän muuttuneet ja yhä muuttuvat tarpeet on otettava huomioon, jos Sunila aiotaan pitää elävänä asuinalueena. On vain osattava sopeuttaa uudet tarpeet hienovaraisesti ja oikein van haa
ympäristöä kunnioittaen. Tärkeää on tuntea ympäristön tyypilliset piirteet, elementit ja periaatteet, joihin koko alueen identi teetti ja paikan henki perustuu. Myös vanhat säilyneet ja arvokkaat ympäristön osat on tunnistettava. Materiaalivalinnat sekä u usien
elementtien sijoittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Funktionalismin ajan muotokieli on myös huomioitava uutta rakennettaessa.

Toivon, että työni taustaselvityksestä on h yötyä Sunilan ulkotilojen kunnostamiseen tähtäävässä, tarkemmassa jatkosuunnittelussa. Se tulee olemaan yksityisk ohtaisempaa kuin tämä ns. pääper iaatteiden selvitystyö. Alueet tulee käydä tar kemmin läpi ja tehdä
niissä kattavampi toteutuneen sekä n ykyisen tilan inventointi, erityisesti kasvillisuuden osalta,  kuin mitä tässä työssä oli ma hdollista tehdä. Myös puuston ja metsän hoitoon,  huoltotoimintojen sijoitteluun ja p ysäköinnin järjestämiseen tarvitaan jatkossa
tarkat ohjeet. Alueen kunnostamisen ja suojelun on olta va järjestelmällistä. On myös muistettava, että ympäristöä käsiteltäessä muutos on väistämätöntä,  mutta sitä on hallittava. Aikaperspektiivi on jatkuvasti läsnä.
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LIITE 1

“Aallon Sunila”
Säilyneet Alvar Aallon Sunilan asuinalueelle suunnittelemat rakennukset

Rakennuksen nimi, rakennuksen omistava asunto-osakeyhtiö ja rakennusvuosi sekä pääasiallinen asukkaiden ammattiluokka

Asuinrakennukset alueittain:

1 Kantola, huvila (Sunila Oy ja Kotkan kaupunki) / 1937-38 / johtaja

2 Rantala, rivitalo (As Oy Sunilanrantala) / 1937-38 / insinöörit ja virkailijat

3 Mäkelä, rivitalo (As Oy Mäkelänhovi) / 1937 / mestarit

4 Honkala, ketjutalo (As Oy Valliniemenmäki) / 1937 / työntekijät

Mäntylä, ketjutalo (As Oy Valliniemenmäki) / 1937 / työntekijät

5 Kuusela, lamellitalo (As Oy Valliniemenmäki) / 1945-47 / toimihenkilöt ja virkailijat

6 Runkola, lamellitalo (Sunila Oy) / 1952-53 / työntekijät ja toimihenkilöt

Juurela, lamellitalo (Sunila Oy) / 1952-53 / työntekijät ja toimihenkilöt

7 Kivelä, lamellitalo (EKA Oy) / 1939 / työntekijät

Kontio, lamellitalo (EKA Oy) / 1939 / työntekijät ja toimihenkilöt

Harjula, lamellitalo (EKA Oy) / 1939 / työntekijät

8 Karhu, ROT-talo (EKA Oy) / 1939 / työntekijät ja toimihenkilöt

Päivölä, ROT-talo (EKA Oy) / 1939 / työntekijät ja toimihenkilöt

9 Puistolankujan pientaloalue, lautarunkoiset standardielementtitalot 12 kpl / 1939 / työntekijät

Julkiset rakennukset alueittain:

A Lämpökeskus (Sun FOTO Oy) / 1936-37

Sauna ja pesula (Kapiteeli Oy) / 1936-37

F Lämpökeskus (EKA Oy) / 1939
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LIITE 2

Lähteiden ja muun aineiston löytöpaikkoja

Aalto-arkisto

Vanhoja piirustuksia erilaisista kartoista ja kaavoista detaljeihin löytyy lukuisia. Aalto-arkistossa on Munkkiniemessä nähtävillä paljon rakennuksia koskevia asiakirjoja, mutta varsinaisia puutarhasuunnitelmia löytyy ainoastaan arkiston Meilahden

varastosta, josta ne voidaan erikseen tilata nähtäväksi. Aalto itse on tehnyt suuripiirteisiä istutuskaavioita, joissa hän on osoittanut toivomuksensa eri kasvilajien sijoittamiselle, joskus jopa pelkästään esimerkiksi sanoilla puut, pensaat, ruusut. Lisäksi

käsiini osui myös Aallon detaljikuvia koskien liuskekiviladontoja ja rakennuksien yhteyteen suunniteltuja pergoloita. Aalto-arkistosta löytyy myös suuret kokoelmat vanhoja valokuvia, tosin jälleen kerran pääosin vain rakennuksista.

Sunila Oy

Sunila Oy:n tehtaan varaston kätköistä löytyy myös paljon piirroksia ja kaikkea muuta materiaalia Sunilaa koskien. Koska materiaali on järjestämättä, on aineiston tutkiminen ja myöhemmin siihen palaaminen erittäin työlästä ja aikaa vievää. Tehtaalta

löytyy mm. valokuvia, diakuvia, tehtaan omien insinöörien piirtämiä detalji- ym. piirroksia, Silppua sahalta - tikkuja tehtaalta I-III –julkaisut, henkilöstölehti Sunilan Viesti vuodesta 1944-69 (4 kpl niteitä) sekä paljon muita asiakirjoja.

Kymenlaakson maakuntamuseo

Paljon vanhoja valokuvia alueelta löytyy myös Kymenlaakson maakuntamuseosta.

Suomen rakennustaiteen museo

Suomen rakennustaiteen museo on saanut lahjoituksena Paul Olssonin entisen yksityisarkiston eli Olssonin Taimisto Ky:n jäämistön tämän viimeiseltä omistajalta, Paul Olssonin nuorimmalta pojalta Leif Olssonilta. Museolla on nähtävissä mm.

puutarhasuunnitelmien originaalipiirustuksia sekä lehtileikkeitä ja valokuvia. Alkuperäiset suunnitelmat ovat pääosin lyijykynäpiirroksia. Valitettavasti kasvitietoja suunnitelmiin sisältyy hyvin niukasti. Tiedot ovat hyvin ylimalkaisia, kuten “rosor,

perennor, stamsyrener” tai jopa ainoastaan “vackra träd”. Kuten muidenkin kohteiden piirroksissa Sunilan joissakin piirustuksissa on kasvilajeja vastaavia lyijykynällä tehtyjä numeromerkintöjä. Harmikseni selitykset on todennäköisesti kirjattu erillisille

papereille, jotka eivät ole säilyneet. Vuodesta 1937 alkaen Olssonin toimiston suunnitelmiin on merkitty suunnitelman mitanneen ja piirtäneen toimiston työntekijän nimi tai kuten tavallista – pelkät nimikirjaimet. Sunilan puutarhasuunnitelmissa esiintyy

usein nimikirjaimet E.S, joka tarkoittaa Erik Sommerschieldiä. (Uino 1990) Muita allekirjoittaneita olivat Onni Savonlahti sekä Arvo Nyystilä. Kaikki kolme ovat valitettavasti edesmenneitä. Onkin pääosin selvittämättä, missä määrin piirtäjät osallistuivat

suunnitteluprosessiin. Olihan heidän joukossaan myöhemmin kuuluisuutta saavuttaneita puutarhasuunnittelijoita, kuten juuri kaksi ensin mainittua. Erään lähteen mukaan piirtäjät pääosin piirsivät suunnitelmat puhtaiksi ja päävastuu suunnitelmasta oli

itse Paul Olssonilla (1).

Viikin tiedekirjasto

Luettavissa vanhoja Puutarha-lehtiä, joista pääsee tutustumaan mm. ajan suunnitteluperiaatteisiin ja toteutuksiin.
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LIITE 3

Alueiden tärkeysjärjestys kunnostamistarpeen mukaan

ASUNTOPIHAT YLEISET ALUEET

1. 1 A

2. 4 G

3. 5 E

4. 6 B

5. 7 D

6. 8 C

7. 9 H

8. 2 F

9. 3
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LIITE 4

Kasvilista

Luettelo Sunilan puutarhasuunnitelmien teon ja rakentamisen aikana yleisesti käytetyistä kasveista. Se ei ole kaiken kattava, mutta kertoo tärkeimmät Olssonin suosimat kasvilajit ja –lajikkeet (Olsson 1947). Tarkemmat luettelot piha- ja aluekohtaisesti soveltuvista kasveista on tarkoitus laatia

yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun yhteydessä.

Olssonin esittämä vanha nimi Tarkennettu, uusi nimi (jos muuttunut)

Ranta- ja suokasveja:

Kalmojuuri, Acorus calannis Kalmojuuri, Acorus calamus
Kurjenmiekka, Iris pseudacorus(kelt.) Keltakurjenmiekka, Iris pseudacorus
Osmankäämi, Typha latifolia Leveäosmankäämi, Typha latifolia
Mesiangervo, Filipendula ulmaria
Rentukka, Caltha palustris
Ruoko (kirjavalehtinen), Phragmites communis Kirjoruoko, Phragmites australis ’Variegata’
Kurjenmiekka, Iris laevigata(sin.) Samettikurjenmiekka, Iris laevigata
Suolemmikki, Myosotis scorpioides Luhtalemmikki, Myosotis scorpioides
Myosotis palustris Perle van Ronnenberg Luhtalemmikki, Myosotis scorpioides ’Perle von Ronnenberg’

Altaan tai lammikon äärelle:

Jaloangervo, Astilbe hybrida Jaloangervot, Astilbe Arendsii-ryhmä
Punalatva, Eupatorium cannabinum
Filipendula rubra venustra magnificalla Preeria-angervo, Filipendula rubra ‘Venustra’ (tai ‘Magnifica’)
Iris sibirica (ryhmänä) Siperiankurjenmiekka, Iris sibirica
Petasites officinalis(ryhmänä) Etelänruttojuuri, Petasites hybridus
Senecio clivorum Kallionauhus, Ligularia dentata
Trollius-lajit Kullerot, Trollius spp.
Suikeroalpi, Lysimachia nummularia
Hostat Kuunliljat, Hosta spp.

Rantapuut:

Tervaleppä Tervaleppä, Alnus glutinosa
Koivu Hieskoivu, Betula pubescens
Jalava Kynäjalava, Ulmus laevis
Poppeli, Populus suaveolens Tuoksupoppeli, Populus suaveolens
Hopeapaju, Salix alba splendens Hopeasalava, Salix ’Sibirica’
Härmäpaju, Salix daphnoides

Puut:

Hopeakuusi, Picea pungens glauca Hopeakuusi, Picea pungens ’Glauca’
Koivu Rauduskoivu, Betula pendula
Lehmus, Tilia cordata Metsälehmus, Tilia cordata
Vaahtera, Acer platanoides Metsävaahtera, Acer platanoides
Saarnivaahtera, Acer Negundo Saarnivaahtera, Acer negundo
Acer tataricum v. ginnala Semenowii Turkestaninvaahtera, Acer tataricum ssp. semenowii
Tammi Tammi, Quercus robur
Poppeli, Populus trichocarpa Jättipoppeli, Populus trichocarpa
Populus balsamifera Palsamipoppeli, Populus balsamifera ‘Elongata’
Populus rasumowskyana Ruhtinaanpoppeli, Populus ‘Rasumowskiana’
Populus suaveolens Tuoksupoppeli, Populus suaveolens
Populus tremula fastigiata Pylväshaapa, Populus tremula ‘Erecta’
Ruotsinpihlaja, Sorbus suecica(scandica) Ruotsinpihlaja, Sorbus intermedia
Hopeapaju, Salix alba splendens Hopeasalava, Salix ’Sibirica’
Härmäpaju, Salix daphnoides
Saarni, Fraxinus pennsylvanica Punasaarni, Fraxinus pennsylvanica
Picea omorica Serbiankuusi, Picea omorika
Pinus cembra Sembramänty, Pinus cembra
Pinus peuce Makedonianmänty, Pinus peuce
Lehtikuusi, Larix sibirica Siperianlehtikuusi, Larix sibirica
Japanilainen marjakuusi, Taxus cuspidata Japaninmarjakuusi, Taxus cuspidata
Taxus media Kartiomarjakuusi, Taxus x media
Thuja occidentalis fastigiata Pilarituija, Thuja occidentalis ‘Fastigiata’

Thuja gigante Jättituija, Thuja plicata
Thuja kelleris Kartiotuija, Thuja occidentalis (“Kelleriis Viridis”)
Juniperus communis suecica Pilarikataja, Juniperus communis ‘Suecica’
Juniperus sabina tamariscifolia Rohtokataja, Juniperus sabina ’Tamariscifolia’
Picea excelsa pumila Kääpiökuusi, Picea abies ’Pumila’
Picea excelsa pygmaea Kääpiökuusi, Picea abies ’Pygmaea’
Thuja occidentalis nana Froebelii Pallotuija, Thuja occidentalis ’Froebelii’
Thuja occidentalis nana umbraculifera “Sateenvarjotuija”, Thuja occidentalis ’Umbraculifera’
Oratuomi, Prunus spinosa

Koristepensaat:

Aronia floribunda Koristearonia, Aronia x prunifolia
Aronia arbutifolia Puna-aronia, Aronia arbutifolia
Berberis Thunbergii atropurpurea Purppurahappomarja, Berberis thunbergii ’Atropurpurea’
Ligustrum-aidat Aitalikusteri, Ligustrum vulgare
Kääpiöhernepuu, Caragana pygmaea Kääpiöhernepensas, Caragana pygmaea, puumaiseksi vartettuna

Cotoneaster lucida Kiiltotuhkapensas, Cotoneaster lucidus
Cotoneaster acutifolia v. villosula Tuhkapensas, Cotoneaster villosulus
Cotoneaster humifusa Suikerotuhkapensas, Cotoneaster dammeri
Cotoneaster praecox Kivikkotuhkapensas, Cotoneaster nanshan
Cotoneaster horizontalis Sulkatuhkapensas, Cotoneaster horizontalis
Japanilainen kvintteni, Chaenomeles Maulei Japaninruusukvitteni, Chaenomeles japonica
Kultasade, Cytisus Beanii “Kaunovihma”, Cytisus x beanii
Genista tinctoria Pensasväriherne, Genista tinctoria
Hydrangea cinerea sterile Hydrangea arborescens ssp. discolor ‘Sterilis’
Syreenihortensia, Hydrangea paniculata grandiflora Syyshortensia, Hydrangea paniculata ’Grandiflora’
Forsythia ovata Koreanonnenpensas, Forsythia ovata
Forsythia spectabilis Komeaonnenpensas, Forsythia  x intermedia ’Spectabilis’
Marjaomenapuu, Malus baccata
Malus purpurea Eleyi Koristeomenapuu, Malus ’Eleyi’
Malus Sargentii Marjaomenapensas, Malus toringo var. sargentii
Kääpiöjasmiini, Philadelphus Lemoinei Bouquet blanc Kameliajasmike, Philadelphus ’Bouquet Blanc’ (Virginalis-ryhmä)
Philadelphus erectus Avalanche Pikkujasmike, Philadelphus x lemoinei ‘Avalanche’
Philadelphus latifolius Hovijasmike, Philadelphus pubescens
(vaihettumiskasvi pengeristutusten ja metsäkasvillisuuden välillä)
Philadelphus coronarius aureus Pihajasmike, Philadelphus coronarius ’Aureus’
Potentilla fruticosa (v.Purdomii ja v. Hersii) Pensashanhikki, Potentilla fruticosa (’William Purdom’ ja ’Snowflake’)
Salix americana pendula Riippapunapaju, Salix purpurea ’Pendula’
Punapaju, Salix purpurea uralensis Kääpiöpunapaju, Salix purpurea ’Nana’
Salix purpurea nana Kääpiöpunapaju, Salix purpurea ’Nana’
Syreeni, Syringa reflexa Nuokkusyreeni, Syringa reflexa
Syringa tomentella Nukkasyreeni, Syringa tomentella
Syringa Palibiniana Samettisyreeni, Syringa patula (palibiana)
Syringa josikaea Unkarinsyreeni, Syringa josikaea
Lumipallopensas, Viburnum opulus sterile Lumipalloheisi, Viburnum opulus ’Roseum’
Viburnum Carlesii Tuoksuheisi, Viburnum carlesii
Viburnum dentatum Hammasheisi, Viburnum dentatum
Buxus microphylla japonica Japaninpuksipuu, Buxus microphylla var. japonica
Buxus microphylla japonica aurea Japaninpuksipuu, Buxus microphylla var. japonica ’Aurea’
Buxus microphylla koreana Koreanpuksipuu, Buxus microphylla var. koreana
Ligustrum vulgare lodense Aitalikusteri, Ligustrum vulgare ‘Lodense’
Alppiruusu, Rhododendron catawbiense Puistoalppiruusu, Rhododendron Catawbiense-ryhmä
Rhododendron cracactacus Puistoalppiruusu, Rhododendron ’Caractacus’ (Catawbiense-ryhmä)
Rhododendron Smirnowii Nukka-alppiruusu, Rhododendron smirnowii
Rhododendron ferrugineum Ruostealppiruusu, Rhododendron ferrugineum
Rhododendron Wilsonii Laaka-alppiruusu, Rhododendron ‘Laetevirens’ (Carolinianum-ryhmä)
Rhododendron kamtschaticum Kamtšatkanalppiruusu, Rhododendron camtschaticum
Azalea mollis Japaninatsalea, Rhododendron molle ssp. japonica
Spiraea van Houttei Kinosangervo, Spiraea x vanhouttei
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Rubus laciniatus Liuskavatukka, Rubus laciniatus

Puistoruusut:

Rosa Signe Relander Neilikkaruusu, Rosa ’Signe Relander’ (Grootendorst-ryhmä)
Rosa R.F.J. Grootendorst Neilikkaruusu, Rosa ’F.J. Grootendorst’ (Grootendorst-ryhmä)
Rosa R.Pink Grootendorst Neilikkaruusu, Rosa ’Pink Grootendorst’ (Grootendorst-ryhmä)
Rosa Blaze Loistoköynnösruusu, Rosa ’Blaze’ (Loistoköynnösruusu-ryhmä)
Rosa centifolia muscosa Sammalruusu, Rosa  Centifolia Muscosa-ryhmä
Juhannusruusu Juhannusruusu, Rosa pimpinellifolia ’Plena’
Hybridi Lady Hamilton Tarhapimpinellaruusu, Rosa ’Lady Hamilton’ (Pimpinellifolia-ryhmä)

Gruss au Aachen-ruusu Floribundaruusu, Rosa ‘Gruss an Aachen’ (Floribunda-ryhmä)

Ryhmäruusut:

Poulsenin hybridit (Poulsens pink) Floribundaruusu, Rosa ‘Poulsen’s Pink’ (Floribunda-ryhmä)
Sammalruusut Sammalruusut, Rosa  Centifolia Muscosa-ryhmä
Rosa Mme Plantier Neidonruusu, Rosa ’Mme Plantier’ (Alba-ryhmä)

Köynnökset:

Villiviini, Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Imukärhivilliviini, Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’
“Puuntappaja”, Celastrus orbiculatus Japaninkelasköynnös, Celastrus orbiculatus
Tuoksukuusama, Lonicera caprifolium Tuoksuköynnöskuusama, Lonicera caprifolium
Clematis viticella Viinikärhö, Clematis viticella
Clematis vitalba Saksankärhö, Clematis vitalba
Humala, Humulus lupulus aureus Humala, Humulus lupulus ’Aureus’
(erit. C. viticellan kanssa)
Actinidia kolomikta Kiinanlaikkuköynnös, Actinidia kolomikta
Piippuruoho, Aristolochia sipho Piippuköynnös, Aristolochia macrophylla
Köynnöshortensia, Hydrangea petiolaris Köynnöshortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Köynnösruusu, Rosa Polstjärnan Suomenköynnösruusu, Rosa ’Polstjärnan’(’Pohjantähti’)(Beggeriana-

ryhmä)
Köynnösruusu, Rosa New Dawn Köynnösruusu, Rosa ’New Dawn’ (Wichuraiana-ryhmä)

Perennoja:

Akileija, Aquilegia pyrenaica “Espanjanakileija”, Aquilegia pyrenaica
Akileija, Aquilegia glandulosa Kotkanakileija, Aquilegia glandulosa
Jaloangervohybr., Bergkristall Jaloangervo, Astilbe Arendsii-ryhmä ’Bergkristall’

Brautschleier ’Brautschleier’
Brunhildè ’Brunhildè’
Frieda Klapp ’Frieda Klapp’
Fanal ‘Fanal’
Gertrud Brix ’Gertrud Brix’
Deutschland Japaninjaloangervo, Astilbe Japonica-ryhmä ’Deutschland’
Bremen ’Bremen’
Professor van der Wielen Harsojaloangervo, Astilbe Thunbergii-ryhmä ’Professor Van der

Wielen’
Kukonkannukset, Delphinium Fanny Storouth Jaloritarinkannukset, Delphinium ‘Fanny Storouth’

Delphinium atropurpurea Delphinium ‘Atropurpurea’
Delphinium Monarch of all Delphinium ‘Monarch of All’
Delphinium Queen of Spain Delphinium ‘Queen of Spain’

Kurjenmiekat, Iris Empress of India Tuoksukurjenmiekka, Iris pallida‘Empress of India’
Iris Her Majesty ‘Her Majesty’

Iris Rota Tarhakurjenmiekka, Iris Germanica-ryhmä ’Rota’
Iris Maori King ’Maori King’
Iris Mrs D.H.Darwin ’Mrs Horace Darwin’
Iris Iduna ‘Iduna’
Iris Gandvik ’Gandvik’
Iris Rheinnixe ’Rheinnixe’
Iris Helge Helluntaikurjenmiekka, Iris ’Helge’ (Intermedia-ryhmä)
Iris Walhalla Helluntaikurjenmiekka, Iris ‘Walhalla’ (Intermedia-ryhmä)
Iris laevigata Samettikurjenmiekka, Iris laevigata
Iris interregna Helluntaikurjenmiekka, Iris Intermedia-ryhmä
Iris pumila Kääpiökurjenmiekka, Iris pumila
Iris florentina Saksankurjenmiekka, Iris germanica ‘Florentina’

Lilja, Lilium David Tulililja, Lilium davidii
Tiikerililja, Lilium tigrinum (esim. pionien joukkoon) Tiikerililja, Lilium lancifolium
Lilium philippinense formosanum Formosanlilja, Lilium formosanum
Lilium Márhan Tarhavarjoliljat, Lilium Martagon-ryhmä
Lilium regale Kuningaslilja, Lilium regale
Lilium monadelphum Scovitzianum Keltalilja, Lilium monadelphum

Russelin lupiinihybridit Kirjolupiini, Lupinus x regalis (Russell-lajikkeita)
Nepeta Mussinii Six hills Giant Mirrinminttu, Nepeta x faassenii ’Six Hills Giant’
Pionit, Festiva maxima Jalopioni, Paeonia Lactiflora-ryhmä ’Festiva Maxima’

Eugenia Verdier ’Eugenia Verdier’
Reine Hortense ‘Reine Hortense’
Victoire de la Marne ‘Victoire de la Marne’

Unikko, Papaver orientale Olympia Idänunikko, Papaver orientale ’Olympia’
Leimukukka, Caroline van der Berg Syysleimu, Phlox paniculata’Caroline van der Berg’

Etoile de Lyon ’Etoile de Lyon’
Greta ’Greta’
Iris ’Iris’
Marie’s Jacob ’Marie’s Jacob’
Miss Ellen Willmott ’Miss Ellen Willmott’
Undine ‘Undine’
P.D. Williams ‘P.D. Williams’
Riverton Jewel ‘Riverton Jewel’
Saladin ‘Saladin’
Smiles ‘Smiles’
Sweetheart ‘Sweetheart’
Thor ‘Thor’
Donar ‘Donar’
Général Détain ‘Général Détain’
Gustav Lind ‘Gustav Lind’
Hindenburg ‘Hindenburg’
Leo Schlageter ‘Leo Schlageter’
Paul Hoffman ‘Paul Hoffman’
San Antonio ‘San Antonio’
Mia Ruys ‘Mia Ruys’
Snowdrift ‘Snowdrift’
Frau Anthon Buchner ‘Frau Anthon Buchner’

Senecio clivorum Kallionauhus, Ligularia dentata
Keltapiisku, Solidago hybrida Schwefelgeisir Tarhapiisku, Solidago ‘Schwefelgeisir’ (Canadensis-ryhmä)
Tunturiunikko, Papaver lapponicum Lapinunikko, Papaver lapponicum
Viola cornuta + hybridit Sarviorvokki, Viola cornuta + tarhasarviorvokit, Viola Cornuta-ryhmä
Pikarililjat, Fritillaria spp.
Anemone aconitifolia Vuokko, Anemone aconitifolia
Carlina acoulis Hopeakurho, Carlina acaulis
Ruoholilja, Anthericum liliastrum Paratiisililja, Paradisea liliastrum
Ruskolilja, Lilium bulbiferum
Helluntaineilikka, Dianthus caesius Vuorineilikka, Dianthus gratianapolitanus
Myrkkylilja, Colchicum autumnale Syysmyrkkylilja, Colchicum autumnale

Sipulikukat:

Narsissit Narsissit, Narcissus
Krookus Kevätsahrami, Crocus vernus

Alppi- ja kivikkokasvit:

Suikerofloksi,  Phlox setacca atropurpurea Sammalleimu, Phlox subulata’Atropurpurea’
Alice ’Alice’
Maischnee ’Maischnee’
Vivid ’Vivid’
Benita ’Benita’
Douglasii Mätäsleimu, Phlox douglasii

Esikot, Primula Juliae Wanda Suikeroesikko, Primula ’Wanda’ (Pruchoniciana-ryhmä)
Primula Helenae Purpurkissen Suikeroesikko, Primula ’Purpurkissen’ (Pruchoniciana-ryhmä)

Primula acaulis Kääpiöesikko, Primula vulgaris
Kivirikko, Saxifraga Arendsii splendens Patjarikko, Saxifraga ’Splendens’ (Arendsii-ryhmä)
Saxifraga lantoscana superba Kielirikko, Saxifraga callosa ‘Superba’
Houstonia coerulea Keijunsilmä, Houstonia caerulea
Dianthus caesius Vuorineilikka, Dianthus gratianapolitanus
Dianthus hybr. la Bourbille Tarhasulkaneilikka, Dianthus ’La Bourboule’ (Plumarius-ryhmä)
Cytisus praecox Kevätvihma, Cytisus x praecox
Iberis sempervirens Talvisaippo, Iberis sempervirens
Ajuga reptans Rentoakankaali, Ajuga reptans
Bergenia cordifolia Herttavuorenkilpi, Bergenia cordifolia

Rakokasvit:
(kivenliitoksiin)

Sagina subulata Polkuhaarikko, Sagina subulata
Thymus serpyllum splendens Kangasajuruoho, Thymus serpyllum ’Splendens’
Sedum lydium Lyydianmaksaruoho, Sedum lydium
Arenaria rotundifolia Alppiarho, Arenaria biflora
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Syysomenalajikkeet:
Melba ’Melba’
Punainen kaneli ’Punakaneli’
Syysviiru ’Syysjuovikas’
Oranie ’ Oranie’

Talviomenalajikkeet:
Antonovka ‘Antonovka’
Wealthy ‘Wealthy’
Lobo ‘Lobo’
Linda ’Linda’
Åkerö ’Åkerö’
Cellini ’Cellini’

Päärynät, Pyrus communis:

Hovsta ’Hovsta’
Harmaa päärynä ’Harmaapäärynä’
Göterborgin timantti ’Göterborgin Timantti’
Aspa-talouspäärynä ’Aspa’
Elokuun päärynä ’Elokuun Päärynä’
Flemish Beauty ’Flemish Beauty’

Luumut, Prunus domestica:

Yleinen punaluumu ’Yleinen Punaluumu’
Yleinen keltaluumu ’Yleinen Keltaluumu’
Victoria ’Victoria’
Rivers Early Prolific ‘Rivers Early Prolific’
Experimentalfältin sinifiskuna ’Experimentalfältets Sviskon’ (’Koekentän Väskynä’)
Farleighin kriikuna ’Farleighin Kriikuna’

Kirsikat, Prunus cerasus:

Yleinen kirkasmarja ’Yleinen Kuulasmarja’
Yleinen ruskeakirsikka ’Yleinen Ruskeakirsikka’
Varjomorelli ’Varjomorelli’
Ostheimer ’Ostheimer’
Ministeri v. Podbielsky ’Ministeri Podbielski’
Brysseliläinen ruskea ’Brysseliläinen Ruskea’
Yleinen punakeltainen Bigarrå ’Yleinen Punakeltainen Bigarroo’
Erianne ’Erianne’

Kukkiviin muureihin:

Cerastium columnae Valkohärkki, Cerastium ’Columnae’ (Tomentosum-ryhmä)
Sedum Aizoon Siperianmaksaruoho, Sedum aizoon
Ruusukesaxifragat “Hopearuusukkeiset” rikot, Saxifraga (Euaizoonia-ryhmä)
Linaria pallida Kivikkokilkka, Lymbalaria pallida

Hedelmät ja marjat:

Omenapuut, Malus domestica:

Kesäomenalajikkeet:
Valkea kuulas, Transparente blanche ‘Valkea Kuulas’
Rupert ‘Rupert’
P.J. Bergius ‘Bergius’
Suislepper ’Suislepp’
Gyllenkrookin astrakaani ’Gyllenkrookin Astrakaani’

Vadelmat, Rubus idaeus:

Deutschlandia ’Deutschland’
Preussenia ’Preussen’
Askeria ’Asker’
Karhunvatukka, Majestät Karhunvatukka, Rubus allegheiniensis ’Majestät’

Viinimarjat/herukat, Ribes nigrum:

Brödtorp Mustaherukka, Ribes nigrum ’Brödtorp’

Karviaismarjat, Ribes uva-crispa:

Whitesmith ’Whitesmith’
Whinhams Industry ‘Industry’

Puutarhamansikat, Fragaria auanassa:

Southland ja Köningin Louise ’Southland’ ja ’Köningin Louise’
Inga ’Inga’
Abundance ‘Abundance’




