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7 . 8 .  T I L A T

7 . 8 . 1 .  Y h t e i s t i l a t

Asuinrakennusten yhteistiloja ovat ulkovarastot, porrashuo-

neet, kellarit, ullakot, varastotilat, saunat ja pesutuvat. Pysä-

köintikatoksia käsitellään pihasuunnitelmassa.

Rivitalojen Rantala ja Mäkelä varastotilat on sijoitettu pui-

siin, harjakattoisiin piharakennuksiin. Rantalaan kuuluu lisäksi 

luonnonkivestä muurattu jääkellari.

Kerrostalojen porrashuoneet ovat säilyneet pääosin alku-

peräisasussaan. Niiden tunnusomaisin piirre on huolellisesti 

muotoiltu kaide käsijohteineen, oli se sitten avoin pinnakai-

de tai muurattu umpikaide. Kaiteet ovat tärkeä yksityiskohta, 

jota on työstetty huolella yhtä hyvin työläistaloissa kuin toi-

mitusjohtajan residenssissä. Portaat ja lepotasot on yleensä 

päällystetty harmaalla mosaiikkibetonilla.

Suurimmassa osassa porrashuoneita on seinäikkunat, jot-

ka antavat runsaasti valoa. Karhussa ja Päivölässä on pyöreä 

kattoikkuna joka luo lähes sakraalin valon äärimmilleen pel-

kistettyyn tilaan. Kuuselan hämärissä päätyportaissa alaspäin 

niukkenevaa valoa tuovat suuret yläikkunat. 

Kaikissa porrashuoneissa on vältytty nykyajan vitsauksilta 

kuten alumiiniset sähkökourut ja mineraalivillaiset äänenvai-

mennuslevyt. Alkuperäiset tai sopivanmalliset uudet opaalila-

sivalaisimet on myös arvokas yksityiskohta. Asuntojen ulko-

ovet ovat säilyneet alkuperäisinä. 

Ennen sotaa rakennetuissa taloissa on verraten niukat kella-

ritilat eikä tasakaton takia ullakkotiloja ollenkaan. Sodan jäl-

keen rakennetuissa Kuuselassa, Juurelassa ja Runkolassa sen 

sijaan on erittäin väljät kellari- ja ullakkotilat niin, että samalla 

asunnolla voi olla kolme tai neljä varastotilaa, joista osa lähes 

huoneen kokoisia. Nämä tilat suovat runsaat mahdollisuudet 

erilaisten asukkaita palvelevien yhteistilojen rakentamiseen.

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Kerrostalojen kellaritilat ovat pääosin säilyneet alkupe-

räisasussaan. Joitakin varastotiloja on sähkö- ja putkiremont-

tien yhteydessä otettu tekniseen käyttöön. Runkolan kella-

rin eteläpäätyyn on rakennettu saunaosasto. Juurelan kellarin 

eteläpäädyssä on viehättävästi sisustettu asukkaiden yhtei-

nen oleskelu- ja kokoontumistila.

LVIS-korjausten yhteydessä on joitakin kellaritiloja otettu 

tekniseen käyttöön. Esim. Kuuselassa on sähkönjakelureitte-

jä nousukuiluista asuntoihin jouduttu tekemään porrashuo-

neen puolelle. Ne on koteloitu katon rajaan melko huomaa-

mattomasti. Runkolassa on kellaritiloihin rakennettu sauna-

osasto. 

Kuuselan asuntojen ulko-ovissa kuultokäsittely on jossain 

vaiheessa muuttunut sävyltään porraskohtaisesti vaihtuvaan 

peittomaaliin.

Tarpeita  ja  mahdol l i suuks ia

Sodanjälkeisten kerrostalojen väljät yhteistilat muodostavat 

arvokkaan sisäisen laajennusvaran, jota tulisi harkiten hyö-

dyntää. Kaikissa taloyhtiöissä ei esim. ole sauna- ja pyykinpe-

sutiloja. Kysyntää on myös erilaisille harrastus- ja kokoontu-

mistiloille. Huolellisella tilasuunnittelulla ja sisustuksella on 

mahdollista luoda erinomaisen viihtyisiä ja monikäyttöisiä 

tiloja erilaisille toiminnoille. Esim. Juurelan entisestä polttoai-

nevarastosta saisi erityisen hienon kokous-, askartelu-, työ- 

tai ateljeetilan muuttamalla kattoluukut ikkunoiksi.

Suunnittelun suuntaviivoja

Yhteistilojen rakentaminen kellaritiloihin on yleensä ver-

raten ongelmatonta. Ilmanvaihdon suunnittelu on tärkeää. 

Kellaritiloissa on yleensä riittävästi valmiita ilmanvaihto-

hormeja käytettävissä tähän tarkoitukseen. Sauna- ja pe-
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sutilojen rakentaminen asettaa erityisiä vaatimuksia il-

manvaihdolle sekä vesi- ja lämmöneristyksen suunnitte-

luun ja toteutukseen. Uusien aukkojen teko julkisivuun on 

vältettävä. 

Ullakkorakentamisessa on jätettävä vesikaton alle riittä-

vät tuuletustilat. Ääneneristykseen alapuolisiin asuntoihin 

nähden on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnot on 

valittava niin, että uusia kattoikkunoita ei tarvitse tehdä. 

Juurelassa ja Runkolassa olisi kuitenkin harkittava van-

hojen ullakkoikkunoiden palauttamista. Ilmanvaihtopiip-

pujen sijoitus ja mallit on harkittava tarkkaan. Katto on 

talon viides julkisivu.

7 . 8 . 2 .  A s u n n o t

Sunilan asuntotyyppien kirjo on laaja, ulottuen Rantalan 

isoimmasta 280 m2 rivitaloasunnosta Kuuselan pienimpään 

18 m2 yksiöön. Kantola ei enää ole asuinkäytössä. Asuin-

huoneiden keskimäärin suuri koko ja hieman nykystandar-

dia suurempi huonekorkeus luovat harvinaista avaruutta ja 

mittasuhteiden harmoniaa, joka on asumisen laatua parhaim-

millaan. Ennen sotaa rakennettujen talojen verraten kapea 

runko ja suuret nauhaikkunat tekevät niistä erityisen valoisia. 

Jykevät seinärakenteet, raskaat umpipuiset ovet ja paikalla 

muuratut komerot tuovat sellaista materiaalista laatua, jota 

on turha etsiä nykypäivän levyrakentamisesta. Monissa asun-

noissa on säilynyt alkuperäinen ovien kuultokäsittely. Vallitse-

va lattiaratkaisu on ollut linoleum, joka monissa asunnoissa 

on säilynyt 1950-luvulta saakka.

Asuntokohtaisten ulkotilojen suhteen ratkaisuja löytyy lai-

dasta laitaan. Ensimmäisissä työläisasunnoissa Mäntylässä ja 

Honkalassa niitä ei ole ollenkaan. Työläisperheet saivat tyy-

tyä yhteiseen pihaan ja tomutusparvekkeisiin. Harjulaan, 

Kivelään ja Kontioon rakennettiin jo minimaaliset asunto-

kohtaiset parvekkeet, joille sopii yksi ihminen suorittamaan 

aamuvoimistelua, lukemaan tai hoitamaan parvekekukkia. 

Terassitalot Karhu ja Päivölä muodostavat tässäkin suhtees-

sa pienasuntoratkaisujen huipentuman isoine terasseineen ja 

parvekkeineen. 

Maantasoasunnoilla on kaikilla omat pihat. Karhun ja Päivö-

län alakerran yksiöillä on pienet graniittimuurein korotetut 

istutuspihat. Mäkelässä on pitkät puuaidalla erotetut etupi-

hat. Länsisivun oleskelualue on nykykäytännöstä poiketen 

yhteistä pihaa. Rantalassa on laajat oleskelupihat, jotka liitty-

vät rantametsikköön ilman selvää rajaa. 

Pihojen istutusohjeet on annettu ympäristösuunnitelmassa.

 

Tehdyt kor jaukset ja  muutokset

Asuntoihin tehdyt muutokset ovat pääsääntöisesti kohdis-

tuneet pintoihin ja kalusteisiin. Keittiöitä ja keittokomeroita, 

joiksi suurin osa Sunilan ruoanvalmistustiloista on luokitelta-

va, on uusittu runsaasti, yleensä asunnonomistajien toimes-

ta. Ratkaisut ovat usein ristiriidassa asuntojen arkkitehtuurin 

kanssa. Keittiö on asunnon useimmin korjattava tila. Raskas 

kulutus sekä nopeasti muuttuvat tarpeet ja mieltymykset ai-

heuttavat uusimispaineita. Varsinaisia tilamuutoksia on Suni-

lassa tehty suhteellisen vähän. Yleensä tällöin on ollut kyse 

asuntojen yhdistämisestä. Näitä on tehty harvakseen raken-

nusten valmistumisesta tähän päivään saakka. PäivöIässä on 

yhdessä tapauksessa yhdistetty ala- ja keskikerroksen asun-

not. Muuten on ollut kyse vaakasuuntaisesta yhdistämisestä. 

Puistolassa on talo no 1 laajennettu jo 1950-luvulla kun se 

vielä oli tehtaan kotitalousneuvolana, jolloin saatiin tilaa uu-

sille kangaspuille. 1960-luvulla talo muutettiin asunnoksi ark-

kitehti Bertel Gripenbergin piirustusten mukaan. Kaksi muu-

ta taloa on laajennettu myöhemmin, toinen niistä osittain 

ylöspäin. Talojen perushahmo on kussakin tapauksessa säily-

nyt suhteellisen hyvin mutta talojen ilmeeseen ratkaisevasti 

vaikuttavia muita muutoksia on tehty runsaasti.

Mäntylässä ja Honkalassa päästiin vuonna 2002 aloittamaan 

LVIS-järjestelmien peruskorjaus ja kylpyhuoneiden rakenta-

minen lähes alkuperäistilanteen pohjalta. Näin voitiin säilyt-
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tää asuntojen kauniit mittasuhteet ja yksityiskohdat. WC laa-

jennettiin kylpyhuoneeksi yksiöissä huoneen puolelle ja kak-

sioissa rakentamalla suihkualkovi keittokomeron puolelle.

EKAssa putkistot on todettu ikäänsä nähden hämmästyttä-

vän hyväkuntoisiksi. Siksi siellä on uusittu vasta sähköver-

kosto ja osa vesiputkistosta. Suihkut on yleensä rakennettu 

pieniin wc-tiloihin ilman tilamuutoksia. Tulevaan putki- ja kyl-

pyhuoneremonttiin on syytä varautua tutkimalla erilaisia rat-

kaisuvaihtoehtoja kylpyhuoneiden ja keittiöiden osalta.

Juurelassa ja Runkolassa on tehty LVIS-peruskorjaus vuosina 

2000-2002. Toteutus on pääosin asiallisen yksinkertainen.

Tarpeita  ja  mahdol l i suuks ia

Monipuolinen asukasrakenne on todettu sosiaalisesti suo-

tuisaksi. Sunilan väljyys, luonnonläheisyys ja turvallisuus te-

kee alueesta ihanteellisen asuinympäristön lapsiperheille. 

Pienasuntovaltaisen EKAn alueen sekä Mäntylän ja Honkalan 

osalta tämä on johtanut tarpeeseen pohtia asuntojen yhdis-

tämismahdollisuuksia. Lisäksi Kuuselassa, Juurelassa ja Run-

kolassa on joitakin 18-27 m2 yksiöitä, joiden yhdistäminen 

isompiin asuntoihin olisi mielekästä. Puistolan omakotitalot 

ovat nykymittapuun mukaan todella pieniä (55-65 m2) ja il-

meisesti ajateltu jo alun perin laajennettaviksi.

Sunilan pesutilat ja keittiöt ovat yleensä pieniä, Sunivallissa 

ja Valliniemenmäessä pesutiloja on uusittu LVIS-korjausten 

yhteydessä nykytasoa vastaaviksi pienimmän vaihtoehdon 

mukaan. Näin Mäntylässä ja Honkalassa keittokomerot ovat 

yleensä alkuperäistäkin pienempiä. Sodanjälkeisissä asunnois-

sa keittiö on usein erillinen tila vailla suoraa yhteyttä oleske-

lutiloihin. 

Pienten keittokomeroiden muuttaminen toimivammiksi keit-

tiöiksi on monen asuntoremontin keskeisiä tavoitteita. Ta-

loyhtiötasolla kysymys pesu- ja keittiötilojen uudistamisesta 

tulee jälleen ajankohtaiseksi EKAn tulevan LVIS-peruskorja-

uksen yhteydessä. 

Suunnittelun suuntaviivoja

Asuntojen tilajaon muuttaminen on radikaali toimenpide, 

johon tulee suhtautua hyvin harkiten. Tilamuutokset on ai-

na tehtävä rakennuksen ehdoilla, mahdollisimman pienillä 

toimenpiteillä, välttäen raskaita ja väkinäisiä ratkaisuja. 

Asuntoja muutettaessa ja yhdistettäessä johtotähtenä tulee 

olla asunnon ”hengen” varjelu. Kuten pintoja ja kalustei-

ta käsiteltäessä on jo sanottu, on jokainen remontti myös 

mahdollisuus palauttaa menetettyjä arvoja siinä, missä on 

tehty talon alkuperäiselle olemukselle vieraita ratkaisuja. 

Esimerkiksi laminaattilattia tai muovimatto voidaan muut-

taa linoleumiksi, seinä- ja kattopaneeleja voidaan purkaa 

ja palauttaa alkuperäiset pinnat. 

Kuten kaikkea muuta, myös rakennustarvikkeita myydään 

mielikuvien avulla. Olisi kuitenkin muistettava, että esi-

merkiksi uudet keittiökalusteet asennetaan tiettyyn raken-

nukseen, jolla on tietty historia ja tietty ominaisluonne eikä 

mielikuvamaailmaan, joka on useimmiten ristiriidassa to-

dellisuuden kanssa.

Kun on hankkinut asunnon, on usein kiire ruveta remon-

toimaan sitä mieleisekseen. Mikäli mahdollista olisi mie-

luummin maltettava odottaa ja asua jonkin aikaa ja tutus-

tua asuntoon. Tällä tavalla asunnon erityispiirteet tulevat 

tutuiksi ja erilaiset vaihtoehdot alkavat hahmottua parem-

min sen sijaan, että päätyy heti ensimmäiseksi mieleen tu-

levaan ratkaisuun. Asunnon korjaus on myös oiva tilai-

suus korjata menneiden polvien virheet ja palauttaa sitä 

lähemmäksi alkuperäistä.

Edellytys onnistuneelle lopputulokselle on pätevä suunnit-

telu. Suunnittelijalla on oltava kokemusta arvokohteiden 
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korjausrakentamisesta. Esim. Suomen Arkkitehtiliitto yllä-

pitää suunnittelijarekisteriä. 

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään osakkaan velvollisuu-

desta ilmoittaa taloyhtiölle suunnittelemistaan toimenpi-

teistä. Koottua tietoa tästä löytyy mm. taloyhtiön vastuun-

jakotaulukosta. Nyrkkisääntö on, että seinien maalausta 

kummemmasta työstä kannattaa aina neuvotella isännöit-

sijän kanssa, jolloin selviää, onko toimenpiteestä tehtävä 

kirjallinen ilmoitus ja voidaan sopia valvonnan järjestämi-

sestä.

Asunnon tilajakoon, kantaviin rakenteisiin tai LVIS-jär-

jestelmiin vaikuttavista muutoksista on myös aina neu-

voteltava rakennusvalvonnan kanssa sen selvittämiseksi, 

tarvitaanko toimenpideilmoitus, toimenpidelupa tai raken-

nuslupa. 

Sunilan tapauksessa rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa 

lausuntoa Museovirastolta ja Alvar Aalto-säätiöltä. Näin 

voi menetellä ja usein menettelee myös taloyhtiö. Näin var-

mistetaan, että toimenpide ei ole ristiriidassa alueen suoje-

lutavoitteiden kanssa. Lopputulos on aina toiminnan ja ra-

kennuksen sanelemien reunaehtojen välinen kompromissi. 

Esimerkkiratkaisuja

Asuntoliitteessä on esitetty joitakin luonnosmaisia esi-

merkkiratkaisuja tyypillisten kerrostaloasuntojen yhdistä-

misestä ja EKAn asuntojen hygieniatilojen kehittämisek-

si nykyajan tasolle tulevan putkiremontin yhteydessä. Ne 

eivät ole valmiita suunnitelmia, vaan jokainen tapaus on 

suunniteltava erikseen detaljeja myöten.

Ratkaisuluonnoksia tehtäessä on peruslähtökohta ollut 

asuntojen nykyisen tilallisen luonteen säilyttäminen niin 

pitkälle kuin mahdollista. Muutokset keskittyvät sekundää-

ritilavyöhykkeille, siis eteisten, kylpyhuoneiden ja keitto-

komeroiden yhteyteen, päätilojen jäädessä pääosin ennal-

leen. Luonnoksissa ei ole voitu huomioida kaikkia esiinty-

viä tapauksia erilaisine muutoksineen, vaan lähtökohdaksi 

on valittu EKAn kohdalla  alkuperäisenä säilynyt asunto ja 

muissa taloissa 2000-luvun putkiremontin jälkeinen tyypil-

linen tilanne. 

Puistolan talojen suositeltavat laajenemissuunnat tontti-

järjestelyineen ja piharakennuksineen on esitetty ympäris-

tösuunnitelmassa.

Märkätilojen rakentaminen

Märkätilojen rakentaminen tulee asunto-osakeyhtiöissä 

yleensä eteen LVIS-korjauksen (ns. ”putkiremontin”) yh-

teydessä. Muuten märkätilojen uusiminen tulee ajankoh-

taiseksi esim. asuntoja yhdistettäessä. Saunojen rakenta-

mista kerros- ja rivitaloasuntoihin ei pääsääntöisesti suosi-

tella. Asuntoliitteessä on kuitenkin esitetty asuntokohtaisen 

saunan ratkaisuehdotus eräässä, koko lamellin käsittäväs-

sä, kolmen asunnon yhdistelmässä, missä se on luontevsa-

ti tehtävissä, edellyttäen, että se toteutetaan huolellisesti. 

Saunan mahduttaminen pieneen asuntoon johtaa helpos-

ti väkinäisiin ja ahtaisiin ratkaisuihin. Asuntosauna li-

sää myös kosteusvaurioriskiä. Taloyhtiön yhteinen sauna 

voidaan suunnitella tilavammaksi ja sellaiseen paikkaan, 

missä mahdollisen kosteusvaurion aiheuttama haitta on 

mahdollisimman pieni. Puistolan omakotitaloissa on alun 

perin, kuten useimmissa työväenasunnoissa, ollut vain wc. 

Tehtyjä märkätilaratkaisuja ei ole kartoitettu. Jos on tar-

vetta uudistaa tai rakentaa uusia märkätiloja, on edullista 

yhdistää toimenpide rakennuksen laajennushankkeeseen 

tai piharakennuksen rakentamiseen. Laajennukseen tai 

piharakennukseen sijoitettuina märkätilat voidaan parem-

min suunnitella alusta pitäen huomioiden ko. tilojen eri-

tyisvaatimukset. Saunatilojen sijoittaminen perinteiseen 

tapaan piharakennukseen on suositeltavaa. 

Märkätilojen rakentaminen on aina rakennusluvan alai-

nen toimenpide, jota säätelee mm. Suomen Rakentamis-
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määräyskokoelman osa C2: Kosteus, määräykset ja oh-

jeet 1998. Toimenpide vaatii aina pätevän suunnittelijan 

ja alan hallitsevan rakennustyön valvojan. Märkätilojen 

rakennustyöt on teetettävä märkätilan asentajan ammatti-

tutkinnon suorittaneella, sertifioidulla asentajalla. Puura-

kennuksissa märkätilojen suunnitteluun ja rakentamiseen 

vaikuttaa puurakenteen kivirakennetta suurempi liikku-

vuus ja kosteusherkkyys. Erityistä huomiota on kiinnitettä-

vä rakenteiden ja vesieristeen liitoskohtiin. Jos märkätilat 

rakennetaan asuintilojen yhteyteen, on hyvä ratkaisu ra-

kentaa vesieristetyt seinät irti muista rakenteista siten, että 

väliin jää tuuletusrako, joka kuivattaa mahdollisesti vauri-

oituneen tai vajavaisen vesieristeen läpi tihkuneen vähäi-

sen vesimäärän. Puurakennuksiin soveltuvia ratkaisumal-

leja on mm. Museoviraston korjauskortissa 11: Kosteiden 

tilojen rakentaminen.

Vasemmalla: Karhun ja Päivölän pelkistetty, lähes sakraali porrastila. Kuva: RW. 
Keskellä: Kuuselan päätyporras saa valoa yläikkunoista. Kuva: Atte Kajova.
Oikealla: Juurelan ja Runkolan sivuvalaistu porrashuone. Kuva: RW.

Putkiasennukset tulee tehdä niin, että mahdolliset vuodot 

ovat helposti ja nopeasti havaittavissa. Putkien pinta-asen-

nus on tällöin hyvä ratkaisu. Seinärakenteisiin upotetut 

putkikuilut varustetaan vuodon paljastavilla rei’illä mär-

kätilojen seinän alaosassa.
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Mäntylä ja Honkala. Kuva: AAM, sign. 81-148.

Yläkuva: Kantolan oleskeluaula. Kuva: AAM.

Alakuva: Pirtin lämpiö. Kuva: RW.
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Yläkuva: Interiööri Rantalasta 1950-luvulta. Kuva: Paavo Alava.
Alakuvat: Rantalan asunnon olohuone-aula-ruokailutilasarja. Huomaa katon palkistorakenne. Oikealla porras kaiteineen. Kuva:t AAM.
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Asumisen väljyyttä entisissä työväenasunnoissa: ylhäällä Karhun, alhaalla Honkalan kaksio. Kuvat: RW.
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Interiöörejä Runkolasta vuo-
delta 1954. 
Kuvat: Paavo Alava.

Seurava sivu
Yläkuvat: Kotkan asunto-
messujen yhteydessä vuon-
na 2002 lavastettu 1940-lu-
vun työväenasuntointeriööri 
Honkalassa.
Alakuvat: Honkalan kaksio 
LVIS-peruskorjauksen jälkeen: 
WC on laajennettu kylpyhuo-
neeksi rakentamalla lasitiili-
seinäinen suihkualkovi keit-
tokomeron puolelle. Suunnit-
telu: Arkkitehdit Mustonen.
Kuvat: RW.
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