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Siltatammen korttelin uusi tyytyväinen asukas.Siltamäen inventointi- ja kehittämissel-
vitys on laadittu Helsingin kaupungin lä-
hiöprojektin toimesta vuosina 2006–2008 
yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnit-
teluviraston, rakennusvalvontaviraston ja 
Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Sel-
vityksen tavoitteena on Siltamäen kehit-
täminen alueen ominaispiirteitä ja 1970-
luvun suunnitteluperiaatteita kunnioitta-
en. Selvityksessä tuodaan esiin Siltamä-
en alueen arvot ja tutkitaan miten alueen 
alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ovat 
toteutuneet alueella

Selvityksessä esitetään koko aluetta 
koskevat alueelliset kehittämistavoitteet 
ja asuntoyhtiöille suunnatut rakennus-
ten, pihojen ja pysäköintialueiden kor-
jaustapaohjeet. Ohjeiden avulla kehite-
tään ja korostetaan niitä tekijöitä, jotka 

ovat alkuperäisen suunnitelman mukai-
sia ja vahvistavat alueen identiteettiä ja 
ominaisleimaa. Korjaustapaohjeissa esi-
tetään mm. pesubetonijulkisivujen vaih-
toehtoiset korjauksen tavat. Lisäksi esite-
tään kohdat, joiden avulla asumisen laa-
tua voidaan parantaa.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Siltamä-
ki on määritelty kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaaksi aluekokonaisuudek-
si. Yleiskaavan mukaan aluetta tulee ke-
hittää siten, että alueen ominaispiirteet ja 
arvot säilyvät. Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirastossa Siltamäen inventointi- 
ja kehittämistyö on osa sodan jälkeen ra-
kennettujen esikaupunkilähiöiden inven-
tointi- ja arvottamistyötä, jossa kohteena 
on arjen arkkitehtuuri. Siltamäkeä ennen 

on 1960-luvun lähiöistä Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston toimesta inven-
toitu Kontulan, Myllypuron, Keski-Vuo-
saaren ja Pihlajamäen lähiöt. Näistä Pih-
lajamäkeen on laadittu vuonna 2006 alu-
een arvot turvaava asemakaava kattavi-
en alueen rakennuskantaa ja maisemaa 
koskevien inventointien lisäksi. Nyt käsil-
lä oleva inventointi- ja kehittämisselvitys 
on ensimmäinen, joka on tehty 1970-lu-
vun lähiöstä.

Siltamäki vastaa hyvän kaupunkimai-
sen asumisen ihanteita. Alue on matala 
ja tiivis, urbaani ja samalla luonnonlähei-
nen, lapsiperheille sopiva ja tarjoaa mo-
nipuoliset peruspalvelut. Siltamäen kau-

Esipuhe
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punkisuunnittelun ihanteena ollut yhtei-
söllisyys on arkipäivää alueella vielä tänä 
päivänä. Arkkitehti Pentti Ahola on aika-
naan suunnitellut alueen kokonaisuute-
na, jonka osatekijöitä olivat lähiympäris-
tö, korttelipihat, kontaktipihat ja puistot. 
Aluerakentamisena toteutettu alue perus-
tuu yhden rakennustyypin toistoon.

Alueen rakennuskannan mataluus, 
asemakaavasuunnitteluun liittyneet viher-
aluerakenteelliset ratkaisut, keskeiseen ja-
lankulkuraittiin tukeutuvat vehreät ja suu-
ret korttelipihat sekä puolijulkiset kontakti-
pihat tekevät Siltamäestä poikkeuksellisen 
Helsingin muiden samanaikaisten 1970-
luvun lähiöiden joukossa. Kontaktipiha oli 
yksi alueen suunnittelussa esiintynyt uusi 
käsite. Tällä tarkoitettiin korttelin yhteistä, 
torin tapaista julkista aluetta. Kontaktipi-
halla haluttiin korostaa alueen kaupunki-
maisuutta vastakohtana 1960-luvun met-
sälähiöideologialle. Asuinalueeseen liitty-
vä maisema-arkkitehti Harald Carstensin 
suunnittelema laaja maamassoilla muo-
toiltu puisto Keravanjoen varressa on Hel-
singin tämän aikakauden merkittävä mai-
semapuisto.

Alueen vetovoimaisuuden vahvistami-
seksi on tärkeää, että alueen keskus säi-
lyy elinvoimaisena ja että pienen alueelli-
sen palvelukeskuksen toimintaedellytyk-
set turvataan seudullisen kaupallisen ke-

hityksen paineissa. Tähän asti uimahalli 
on ollut yksi Siltamäen ostoskeskuksen 
vetovoimatekijöitä. On tärkeää, että halli 
säilyy alueella tulevaisuudessakin. Uima-
halli on kuitenkin nykymuodossaan van-
hentunut, peruskorjauksen tarpeessa eikä 
vastaa sille asetettua kannattavuustavoi-
tetta. Uimahallirakennuksen tavoin päi-
väkotirakennus on tulossa elinkaarensa 
päähän. Asumisen kehittämisen kannal-
ta Siltamäkeen tarvitaan uusia esteettö-
miä asuntoja ja asuntokannan monipuo-
listamista, joka tukee asuntoalueen elin-
kaariajattelua. Lämpökeskuksen aluetta 
esitetään tutkittavaksi kerrostaloasumi-
sen kehittämiskohteena. Vanhalle lämpö-
keskusrakennukselle tulee hakea sen ra-
kennustaiteellisen arvon mukainen uusio-
käyttö. Selvityksessä rakennukseen esite-
tään loftasuntojen rakentamista.

Rakennuskanta on koko alueen ole-
massa olon ajan ollut saman isännöin-
tiyhtiön hallussa ja aluetta on hoidettu 
yhtenäisin periaattein. Alueelle ei raken-
tamisajankohdan jälkeen ole rakennettu 
uudisrakennuksia eikä alueelta ole puret-
tu rakennuksia. Julkisivujen kunnostus-
toimenpiteet ovat olleet lähinnä paikka-
uksia ja parvekekorjauksia. Yhdessäkään 
alueen betonijulkisivussa ei ole vielä tehty 
nk. peittävää korjausta, jossa vanhan jul-
kisivun päälle rakennetaan uusi julkisivu. 

Tämän ansiosta alue on säilynyt arkkiteh-
toniselta ilmeeltään poikkeuksellisen eh-
jänä ja yhtenäisenä. Alueen korjaaminen 
sen ominaisuuksia ja arvoja kunnioittaen 
on vaativa tehtävä ja yksi tekijä, jolla voi-
daan vahvistaa alueen identiteettiä.

Olemassa olevan rakennuskannan 
osalta asumisen laatua voidaan paran-
taa rakentamalla lisää asuntokohtaisia 
maantasopihoja sekä kasvattamalla par-
vekkeen runkosyvyyttä parvekkeiden uu-
simisen yhteydessä. Yksi Siltamäen ra-
kennusten erityspiirre on alueellisten tun-
nistevärien käyttö. Alkuperäisten 1970-lu-
vun perusvärien säilyttäminen ja palaut-
taminen on tärkeä osa alueen kehittämis-
tavoitetta.

Selvityksen rakenne, joka sisältää in-
ventoinnin arvotuksen, kehittämis- ja kor-
jaustapaohjeet, muistuttaa aikaisempia, 
Ruskeasuon ja Roihuvuoren alueille laadit-
tuja selvityksiä. Siltamäen korjaustapaoh-
jeissa käsitellään rakennuskannan ohella 
alueen miljöötä ja viheralueita ja annetaan 
niiden kehittämisestä ohjeet. Myös piho-
jen osalta korostuu alueellisesti yhtenäisen 
pihamiljöön ja siten myös alueellisesti yh-
tenäisten viherohjeiden merkitys.

Edelläkävijänä Siltamäen betonijulki-
sivujen korjausohjeen laatimiselle on ol-
lut Pihlajamäen 1960-luvun betonijulki-
sivujen korjaustapaohje (Helsingin kau-

6



Selvityksen ovat laatineet lähiöarkkitehti Marina Fogdell yhteistyössä arkkiteh-
ti Tkt Riitta Salastien ja maisema-arkkitehti Maria Kariston kanssa. Työn käyn-
nistysvaiheessa työssä oli mukana lähiöarkkitehti Salla Itäaho. Työn ohjaus-
ryhmään ovat kuuluneet lähiöprojektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä ja alue-
arkkitehti Johanna Mutanen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä tut-
kija Sari Saresto Helsingin kaupunginmuseon edustajana. Alueen viheraluei-
ta ja pihoja koskevan inventointi- ja arvottamistyön on laatinut maisema-ark-
kitehti Pirjo Tiainen.

punkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvon-
tavirasto 2007). Siltamäen betonijulkisi-
vujen korjausohje on ensimmäinen, joka 
koskee 1970-luvun pesubetonijulkisivuja. 
Asuntoyhtiöille suunnatun betonijulkisi-
vujen korjaustapaohjeen perustana ole-
vassa betonijulkisivujen korjausmahdol-
lisuuksien selvittämistä koskevassa tutki-
muksessa on hyödynnetty maamme joh-
tavaa korjausalan asiantuntemusta. Kor-
jausvaihtoehtojen esittäminen perustuu 
Tampereen teknillisen yliopiston rakenne-
tekniikan laitoksen alueella suorittamaan 
selvitykseen.

Yhtenäiseen rakennustyyppiin ja har-
kittuihin yksityiskohtiin perustuvan alu-
een yhtenäinen ilme hajoaa herkästi. Tai-
tamattomasti tehty korjaus voi muuttaa 
alueen muodostaman ehjän kokonaisuu-
den nopeasti ja olennaisella tavalla. On 
tärkeää, että korjauspäätökset tehdään 
yhtenäisin periaattein, riittävään tekni-
seen tietämykseen perustuen ja alueen 
arvot tunnistaen. Iso korjauskohde an-
taa toisaalta mahdollisuuden synergiaan, 
mm. kehittää alueellisia betonijulkisivujen 
korjausmenetelmiä, millä voi olla korjaus-
kustannuksia alentava merkitys. Yhtenäi-
nen ja samassa korjaustarpeessa oleva 
rakennuskanta ja alueen koko, kaikkiaan 
53 rakennusta, on etu Siltamäelle, jota ta-
loyhtiöiden kannattaisi hyödyntää.

Rakenteeltaan selvitys muodostuu nel-
jästä osasta:
l Selvityksen I-osassa tarkastellaan Sil-

tamäkeä aikakautensa ilmentymänä 
sekä kuvataan alueen suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheet.

 Alueen viimeiseksi toteutettua, kol-
manteen kaavoitusvaiheeseen kuu-
lunutta pohjoisinta korttelia 40010 ei 
esitetä tässä selvityksessä säilytettä-
vään kokonaisuuteen kuuluvaksi. Alu-
een korttelirakenne poikkeaa Siltamä-
en alkuperäisestä ja tiiviimmästä kort-
telirakenteesta. Korttelin rakennuskan-
nan korjauksessa ja pihakohennuksissa 
voidaan hyödyntää tässä selvityksessä 
annettuja korjaustapaohjeita.

l Selvityksen II-osa sisältää alueen ar-
vojen ja ominaispiirteiden kuvauksen  

l Selvityksen III-osassa esitetään Silta-
mäen alueelliset kehittämistavoitteet. 

Selvityksellä pyritään vastaamaan alu-
een elinvoimaisuuden ja asuinalueen 
elinkaariajattelun kannalta tärkeisiin ky-
symyksiin. Merkittävin aluetta koskeva 
muutosesitys koskee ostoskeskuksen 
aluetta. Ostoskeskuksen kehittämisel-
lä pyritään varmistamaan alueen mo-
nipuolisen yksityisen ja julkisen palve-
lutarjonnan säilyminen alueella tulevai-
suudessakin. Lämpökeskuksen tontil-
le ja paikoitustontille 40001 esitetyllä li-
särakentamisella täydennetään alueen 
asuntokantaa ja turvataan elinkaariajat-
teluun liittyvä alueen asuntokannan mo-
nipuolisuus mm. lisäämällä esteettömi-
en asuntojen tarjontaa. Myös päiväko-
din tontilla esitetään mahdollisuus tut-
kia tonttia asuntorakentamiseen.

l Selvityksen IV-osassa esitetään asuin-
rakennusten, pihojen ja pysäköintialu-
eiden korjaustapaohjeet.
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OSA I Inventointi



Johdanto

1970-luvun kontaktikaupunki  
inventoinnin kohteena

Siltamäen alue on ensimmäinen esikau-
punkien asuntoalue, jossa inventoinnin 
ja arvottamisen kohteena on 1970-luvun 
betonilähiö. Lähtökohdiltaan se poikkeaa 
suuresti 1960-luvun metsälähiöstä. Alue 
edustaa peltomaisemaan rakennettua tii-
vistä kaupunkimallia, jossa pihatilojen ja 
rakennusten suunnittelu perustuu suo-
rakulmaisen koordinaatiston varaan ra-
kennettujen kortteliyksikköjen toistoon. 
Siltamäen ominaislaadun ymmärtämi-
nen ja analysointi on edellyttänyt pereh-
tymistä ajankohdan arkkitehtuurisuunta-
uksiin ja maisemasuunnittelun yleisiin ta-
voitteisiin. Siltamäen rakentaminen liittyy 
1960-luvulla murrosvaiheeseen, jolloin 
metsäkaupunki-ideologian kritiikki lisään-
tyi kompaktikaupunki-ideologian myö-
tä. Myös maisema-arkkitehtuurilla ja vi-
hersuunnittelulla oli tietoisempi rooli kuin 
1960-luvun metsäkaupungissa.

Maisema-arkkitehdin uutena tehtävä-
kenttänä nousi esiin laaja-alainen maise-
masuunnittelu ja osallistuminen maan-
käytön suunnitteluun eri kaavatasoilla. 
Aluerakentamiskohteissa maisema-arkki-
tehtien panos kohdistui asuinalueen kaik-
kiin viheralueisiin pihoista puistoihin ja 
katuympäristöihin saakka. Näin oli myös 
Siltamäessä. Aikaisemmista 1960-luvun 
lähiöistä poiketen, alueita ei myöskään 
enää rakennettu metsään, vaan avoimeen 
ja alavaan kulttuurimaisemaan. Pihat ja 
viheralueet jouduttiinkin rakentamaan 
käytännössä alusta alkaen. 

Kiinnostus asuinympäristön tutkimuk-
seen lisääntyi 1960-luvun loppupuolel-
la. TKK:n yhdyskuntasuunnittelun laitok-
sella ja Sisäasiainministeriön kaavoitus- 
ja rakennusosastolla julkaistiin lukuisia 
asuntoalueiden viihtyisyyttä koskevia sel-
vityksiä ja tutkimuksia. Aiheesta julkais-
tiin myös monia kaavoitusta ja suunnit-

telua ohjeistavia julkaisuja ja opaskirjoja. 
Tässä selvityksessä on aikakauden mai-
semasuunnittelun tavoitteita ja suunnit-
teluperiaatteita lähestytty näiden julkaisu-
jen avulla. Näin on saatu kuva aikakaudel-
le tyypillisistä suunnittelutavoitteista, joka 
on muodostanut perustan alueen viher-
alueiden ja ympäristön arvottamiselle. 

1970-luvulla rakentaminen sai yhä ra-
tionalisoidumman ja teollisen leiman. Sil-
tamäen rakentaminen perustuu raken-
tamisajalle tyypilliseen, yhtenäisesti to-
teutettuun alue- ja elementtirakentami-
seen. Rakentamisessa noudatettiin yhte-
näistä rakentamistapaa, joka toistuu alu-
een asemakaavasta rakennusten yksityis-
kohtiin. Kaikki seinärakenteet ovat beto-
nisandwich-rakenteita. Alueen ominais-
piirteisiin kuuluu: 
l suorakulmaiseen koordinaatistoon, 

avoimeen muotoon ja toistoon pe-
rustuva asemakaavallinen perusrat-
kaisu

l yhtenäisellä ja systemaattisella pe-
riaatteella, nk. kirjahylly-metodilla 
suunniteltu ja elementtitekniikalla ra-
kennettu rakennuskanta

l pesubetonijulkisivut
l pihojen ja kontaktipihojen suunnitte-

lussa toistuvat yhtenäiset periaatteet 
l toistoon perustuvat yksityiskohdat ja 

värit

Inventoinnin lähestymistapa  
ja käytetyt lähteet

Siltamäen inventointi- ja arvottamistyös-
sä on käytetty erilaisia lähestymistapo-
ja rinnakkain. Viheralueita koskeva tut-
kimus muodosti työssä oman osionsa. 
Myös betonijulkisivujen kuntoa ja korjaa-
mismahdollisuutta tutkittiin erillisellä sel-
vityksellä. Alueen kehittämistyön pohjak-
si inventoitiin alueen asemakaava ja sen 
eri vaiheet sekä alueen rakennuskanta ja 
tyypilliset rakennusosat. Siltamäen alu-
een suunnittelulle ja rakentamiselle luon-
teenomainen alue- ja elementtirakentami-

Siltamäen ensimmäisen asemakaavaluonnoksen mu-

kaan teetetty pienoismalli: Siltatammen ja Siltatuo-

men korttelit ovat tässä vaiheessa vielä kaksikerrok-

sisia ja taloja on enemmän kuin toteutuneessa ehdo-

tuksessa.

11



seen perustuva sarjallisuus, ts. eri mitta-
kaavaisten perusosien toistoon perustu-
va systemaattinen rakentamistapa vai-
kutti osaltaan inventoinnin lähestymista-
paan. Alue jaettiin inventoinnissa viiteen 
päätarkasteluryhmään tai -osioon:
l asemakaava ja liikenne
l korttelitorit, nk. kontaktipihat, julki-

set kävelyraitit ja -polut
l viheraluerakenne, puistot ja kortteli-

pihat
l asuinrakennukset
l ostoskeskus ja palvelut

Lähteinä työssä on käytetty Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaa-
vaosaston arkistoa, Suomen Rakennus-
taiteen Museon hallussa olevaa arkkitehti 
Pentti Aholan piirustuskokoelmaa, raken-
nusvalvontaviraston ja Siltamäen Huolto 
Oy:n arkistoa. Työtä varten haastateltiin 
mm. Siltamäen Huolto Oy:n isännöitsijöi-
tä Asko Piispalaa ja Helena Tammistoa. 
Helsingin kaupunginmuseo on arvottanut 
Siltamäen ostoskeskus kuuluvaksi arvo-
luokkaan 2, joka sisältää arkkitehtuuril-
taan harkittuja ja viimeisteltyjä, melko hy-
vin säilyneitä tai ympäristöarvoltaan mer-
kittäviä ostoskeskuksia (Lähiön sydän os-
tari, Helsingin kaupunginmuseon tutki-
muksia ja raportteja 2/2004).

Lähestymistapa on antanut mahdol-
lisuuden tarkastella aluetta systemaat-
tisesti eri mittakaavatasoilla: asemakaa-
va–julkinen tila–rakennukset–rakennus-
ten yksityiskohdat. Tärkeä osa inventoin-
nissa oli alueen säilyneisyyden tarkaste-
lulla. Rakennusten inventointia varten ke-
hitetyn lomakkeen avulla käytiin läpi eri 
rakennusosin säilyneisyys silmämääräi-
sesti maastossa sekä kirjattiin rakennuk-
siin rakennusluvalla tehdyt muutokset.

Myös pihojen ja viheralueiden osalta 
tarkasteltiin säilyneisyyttä. Inventointityön 
aikana käytiin läpi alkuperäisiä suunnit-
teludokumentteja, johon yhdistyi maas-
tossa paikan päällä tehty havainnointi. 
Viheralueiden inventointia varten käyt-Siltamäen keskeiset osat:

– Kokoojakatu Riimusauvantie (1)

– Kortteliryhmien sisääntulokadut Kaksostentie, Jou-

simiehentie ja Kauriintie (2)

– Pysäköintialueet (P)

1

2

2

2

3

3

3

4

5

6

Siltamänty

Siltatuomi

Siltakoivu

Siltatammi

Siltapaju Siltaraita

Siltahaapa

– Kontaktipihat (3) (joista kulku kortteleiden sisäisil-

le kävelyteille)

– Pääkävelyreitti (4)

– Keskeisesti sijaitseva ostoskeskus (5)

– Maisemapuisto (6)
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töön saatiin alkuperäiset pihasuunnitel-
mat Siltamäen huoltoyhtiöiden arkistos-
ta ja alkuperäiset puistosuunnitelmat ra-
kennusviraston puisto-osaston arkistos-
ta. Yksityisten asuntoyhtiöiden pihojen 
osalta hyödynnettiin aluetta sen raken-
tamisesta lähtien hoitaneen isännöitsi-
jän ja asukkaiden muistitietoa.

Korttelipihojen ja muiden viheralueiden 
nykytilaa verrattiin alkuperäisiin suunni-
telmiin. Maastossa inventoitiin viheralu-
eiden säilytettävät ominaisuudet. Samalla 
arvioitiin mahdolliset muutos- tai palaut-
tamistarpeet alueiden ilmeen kohentami-
seksi, alkuperäisten arvojen palauttami-
seksi ja toimintojen monipuolistamisek-
si, jota on korjaustapaohjeessa havain-
nollistettu yhden pihan mallisuunnitel-
man avulla. Lisäksi pihojen puuistutuk-
sista on tehty vertailu Aholan alkuperäi-
siin pihasuunnitelmiin ja Viatekin istutus-
suunnitelmiin. Inventoinnin ja vertailun 
pohjalta on laadittu korttelipihojen puuis-
tutussuunnitelmat, jotka ovat raportin liit-
teenä. Pihojen kunnostusohjeiden osalta 
ja mahdollisten palautustoimenpiteiden 
osalta nojaudutaan ensisijaisesti Aholan 
alkuperäisissä suunnitelmissa esitettyi-
hin ideoihin.

Pesubetonijulkisivujen  
korjausmahdollisuuksia  
selvittävä tutkimus
Betonielementtitekniikka oli uutta vielä 
1960- ja 1970-luvuilla. Tämän aikakau-
den betonin laadussa ja betonirakentei-
den mitoituksessa on myöhemmin todet-
tu puutteita, joka ilmenee mm. betonin 
pakkasrapautumisena. Pakkasrapautu-
minen on tärkein syy betonijulkisivujen 
rakenteiden rapautumiselle myös Silta-
mäessä.

Siltamäen pesubetonijulkisivujen kor-
jausvaihtoehtojen laatimista varten Tam-
pereen teknillisen yliopiston rakennetek-
niikan laitos selvitti alueen betonijulkisi-
vujen korjaustarpeen paikan päällä tapah-

tuneella kenttätutkimuksella kesällä 2007. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alu-
een asuinkerrostalojen tämänhetkistä be-
tonijulkisivujen kuntoa, korjaustarvetta ja 
korjausmahdollisuuksia.

Asukkaille järjestettiin tutkimusta esit-
televä infotilaisuus lokakuussa 2007. Tut-
kimuksen tulokset on julkaistu raportissa, 
Siltamäki: Betonijulkisivujen korjausmah-
dollisuuksien selvittäminen, Tampereen 
teknillinen yliopisto, rakennetekniikan lai-
tos, tutkimusselostus n:o 1601/T.

Pesubetonijulkisivut 
suojelukohteena 
Siltamäen inventoinnissa ja arvottami-
sessa yhdeksi keskeiseksi arvotekijäksi 
nousee - tavallaan yllättäenkin alueelli-
sen yhtenäisyyden ohella alueen ruutu-
elementtiin perustuvat pesubetonijulki-
sivut. Onhan pesubetonijulkisivu totut-
tu näkemään yleensä vain negatiivise-
na symbolina, esimerkkinä arkkitehtien 
vieroksumasta teollisen elementtiraken-
tamisen kasvottomuudesta ja liukuhih-
natuotannosta. Siltamäen korjausvaih-
toehtoja haettaessa onkin jouduttu poh-
timaan mm. sitä mikä merkitys pesube-
tonijulkisivulle tulee antaa oman aikan-
sa tuotantotavan ja aluerakentamisen il-
mentäjänä.

Korjausvaihtoehtoja on useita ja kaik-
kiin niihin liittyy tärkeitä suojelufilosofi-
sia kysymyksiä.

Siltamäen julkisivujenkorjauksen ja 
suojelun keskeinen ongelma liittyy sii-
hen, ettei alkuperäistä betonista ulko-
kuorta ole teknisistä syistä mahdollis-
ta säilyttää paikkaamalla. Sandwich-ele-
menttien ulkokuorien  korjauksessa jou-
dutaankin ilmiasua koskevien kysymyk-
senasettelujen eteen. Korjaustapaohjees-
sa esitetyissä vaihtoehdoissa sandwich-
elementtien ulkokuoret puretaan eristei-
neen. Kysymys kuuluu tällöin, pitäisikö 
rakennuksen näyttää uudisrakentamiseen 
verrattavan korjaustoimenpiteen jälkeen-

kin vielä oman aikansa ja tuotantotapan-
sa talolta? 

Siltamäen betonijulkisivujen korjaus-
tapavaihtoehtoja pohdittaessa alueellisen 
yhtenäisyyden säilyttäminen on pidetty 
ensisijaisen tärkeänä ja toisena tärkeänä 
tavoitteena on ollut rakennuksen ilmeen ja 
yksiaineisuuden säilyttäminen. Tilantees-
sa, jossa alkuperäistä rakennetta on tek-
nisesti mahdotonta säilyttää, ensisijaise-
na vaihtoehtona Siltamäkeen tässä selvi-
tyksessä suositellaan ratkaisua, jossa ul-
kokuori purkamalla rakennukset korjataan 
alkuperäisen kaltaisella uudella pesubeto-
nielementillä saumoineen. Korjausmalli 
säilyttää rakentamisajasta ja tuotantota-
vasta kertovan ulkonäön, johon olennai-
sena tekijänä liittyy myös pesubetonipin-
nan karheuteen, yksiaineisuuteen ja har-
mauteen liittyvä esteettinen arvo.

Toiseksi korjausvaihtoehdoksi korjaus-
tapaohjeissa esitetään pitkien julkisivujen 
lisälämmöneristämistä sekä lämmöneris-
teen ulkopinnan rappaamista. Tässä kor-
jausvaihtoehdossa luovutaan tietoisesti 
ajatuksesta, että rakennusten tulisi kor-
jausten jälkeenkin olla oman aikansa nä-
köisiä. Toisin sanoen, korjausvaihtoeh-
dossa hyväksytään se, että rakennusten 
ulkonäkö muuttuu – alkuperäisratkaisusta 
varsin huomattavastikin ja että tällä kor-
jausvaihtoehdolla ei saavuteta alueen au-
tenttisuus- tai historiallisuusarvojen säily-
mistä. Lämpörappausvaihtoehto muuttaa 
alueen ilmettä varsin huomattavasti: alu-
eelle tyypillinen vuoropuhelu harmaiden, 
ankarien pesubetonijulkisivujen ja tehos-
teväreillä käsiteltyjen yksityiskohtien vä-
lillä latistuu.  Elementtisauman piirtämi-
nen rappauspintaan merkitsisi tässä tapa-
uksessa lähinnä koristelua, alkuperäisel-
le tuotantotavalle vierasta ja sen ajatuk-
sen vastaista dekoraatiota. Hyväksymäl-
lä koko alueelle yhtenäisesti toteutettava 
uusi julkisivumateriaali suojellaan alueen 
asemakaavallista periaatetta ja koko alu-
een yhtenäisyyttä, mutta hyväksytään ra-
kennuksen ilmeen muutos.
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Siltamäen rakentaminen

Siltamäen liittyminen suurmaisemaan 
ennen lähiön rakentamista

Vuoden 1946 alueliitoksessa Keravan-
joesta tuli pääkaupungin uusi raja poh-
joisessa ja nykyisen Siltamäen alue lii-
tettiin Helsinkiin. Siltamäen alue on osa 
Keravanjoen vanhinta kulttuurimaisemaa. 
Alueen historiallinen keskus, Helsingin 
pitäjän keskiaikainen kirkonkylä, on ra-
kennettu Keravanjoen mutkaan moreeni-
peitteiselle kalliomäelle. Mäestä itään ja 
etelään aukeaa Keravanjoen savitasanko 
peltoineen ja niittyineen. Mäen lounais-
rinteessä sijaitsevan keskiaikaisen kirkon 

paikka maisemassa on aina ollut merkit-
tävä. Helsingin pitäjän kirkolle johtava tie 
ylitti Keravajoen Brobackan kohdalla sil-
lalla. Kivisilta on peräisin 1800-luvun lo-
pulta. Tie on osa historiallista Turusta Vii-
puriin johtanutta Kuninkaantietä.

Siltamäen itäpuolella sijaitseva Suu-
tarila eli Skomakarböle liittyi läheisesti 
Helsingin pitäjän kirkonkylään. 1700-lu-
vun lopussa Suutarilassa oli isojaon jäl-
keen viisi maakirjataloa Halfvars, Böstas, 
Bengts, Hannusas ja Baggas. 1870-luvul-
ta lähtien asutus lisääntyi ensin Kirkonky-
läntien varressa ja Tapaninvainiolla. Näiltä 
ajoilta säilyneitä rakennuksia ovat vuon-
na 1888 rakennettu entinen kunnallisko-

ti, muutama Siltamäen huvilarakennus ja 
Suutarilan maatilarakennus. Yrttimaan-
tien varrella on jäljellä muutamia asuinra-
kennuksia 1900-luvun alusta, jolloin sinne 
perustettiin kauppapuutarhoja. Uudem-
paa rakennuskerrostumaa edustaa Silta-
mäen kerrostaloalueen vieressä sijaitseva 
1950-luvulla rakennettu pientaloalue.

Ote senaatin kartan kopiosta. Alkuperäinen kartta on 

vuodelta 1871.

Bollbackan kartano. (5,6)
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Keravanjoen seudun vanhaa viljelymaisemaa. (1) Kirkonkylän raitti. (2)

Brobackan silta. (3) Keravanjoen pato. (4)
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Siltakoivun korttelia rakennetaan. Kuvassa näkyy mi-

ten kirjahyllyrunkoa valetaan paikalla ja ensimmäisen 

kerroksen porraselementit on asennettu paikoilleen. 

Rakennuksen edessä näkyy työmaan nosturirata.

1968 1969 1970
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Lähiön rakentaminen

Siltamäki rakennettiin historialliseen kult-
tuurimaisemaan olemassa olevan pienta-
loalueen viereen. Rakentamisaikanaan 
kerrostalovaltainen alue oli poikkeava ym-
päristössään. Matala rakentamistapa kui-
tenkin pehmensi vastakohtaisuuden si-
sältävää asetelmaa. Asetelma on muut-
tunut vasta viime vuosina kun peltomai-
semaan on noussut kerrostaloja Vantaan 
puolella.

Asemakaavoituksen alkaessa alueen 
omisti rakennusliike Puolimatka, joka oli 
pitkien ja hankalien neuvotteluiden jäl-
keen onnistunut ostamaan maat paikal-
lisilta maanomistajilta. Kiertotähdentien 
korttelin 40010 talot rakennettiin myö-
hemmin Helsingin kaupungin vuokraton-
tille. Alueen toteutus oli alusta alkaen tar-
koitus tehdä ajan käytännön mukaisesti 
aluerakentamiskohteena. Asemakaava- 
ja rakennussuunnittelu liittyivät kiinteäs-
ti toisiinsa. Rakentaminen tapahtui ajan 
tavan mukaan elementtituotantona. Ta-
loyhtiöiden yhteinen lämpökeskus raken-
nettiin omalle tontille ja alue liitettiin kau-
pungin vesi- ja viemäriverkostoon.

Savinen peltoalue jouduttiin paalutta-
maan. Maastoa muokattiin sekä pihoil-
la että aluepuistossa ja rakentamisesta 
syntyneitä ylijäämämassoja hyödynnet-
tiin mm. nostamalla rakennusten yksityis-
pihoja puoli kerrosta pihan tasoa ylem-
mäksi. Tämä toi asuntopihoille yksityisyy-
den tuntua ja muuten tasaiselle kortteli-
piha-alueelle selkeän kehyksen.

Alueen markkinoinnin ja myynnin 
hoiti Postisäästöpankki, joka myös mai-
nosti aluetta ja asuntojen hyvää varus-
tetasoa. Jokaiseen asuntoon kuului par-
veke, kylpyhuone, vaatehuone, sähkölie-
si, jääkaappi, komerotilat sekä jäähdytetty 
kylmäkellari.  Postisäästöpankki myönsi 
asuntosäästäjilleen henkilökohtaista lai-
naa 50 %:iin asti myyntihinnasta, ja lai-
na-aika oli viisi vuotta. Postisäästöpan-

kin mainoksen mukaan neliöhinta vaih-
teli 545 mk/m²–710 mk/m². Suurin asun-
to oli 6h + k (127 m²), josta joutui mak-
samaan 69 200 mk. Siltamäen asukkaat 
muistelevat, että asunnot olivat aikanaan 
hyvin halpoja. Asukkaat ottivat asuntovel-
kansa parhaaseen mahdolliseen aikaan, 
”inflaatio maksoi siltamäkeläisten lainat” 
(Astikainen, Heiskanen, Kaikkonen: Elä-
mää lähiössä, Helsingin Sanomien julkai-
su 1997).

1970-luvulla Siltamäki oli suositun 
television perhesarjan ”Naapurilähiön” 
näyttämönä. Perhesarjassa kiteytyi ajal-
le tyypillinen lähiörakentaminen ja kau-
pungistuminen.

Siltakoivun korttelin työmaa eri vaiheissa.

1971 1972 1973 1974
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Siltamäki aikansa edustajana: 
kompaktikaupunki = 
kontaktikaupunki

Lähiöideologian muutos 1960-luvulla

1950-luvun lopulta lähtien alkoi esiintyä 
kritiikkiä ajan kaupunkisuunnittelua koh-
taan. Erityisesti arvosteltiin Tapiolan puu-
tarhakaupungin asemakaavan hajanai-
suutta ja väljyyttä.

Arvostelu voimistui 1960-luvulla. Vas-
tareaktiona asemakaavoja ryhdyttiin ke-
hittämään suljetumman tilamuodostuk-
sen ja kokonaisvaltaisemman, veistoksel-
lisemman sommitelman suuntaan (Pek-
ka Pakkala, Arkkitehti 7–8 /1991). Arkki-
tehti Olli Kivinen laati asemakaavoja uu-
sien periaatteiden mukaisesti, mm. suun-
nitelmat Yliskylään, Lehtisaareen ja Pih-
lajamäkeen. Kaikilla näillä alueilla yhden 
tärkeän johtoaiheen muodosti rakennus-
ten keskinäinen suhde ja sijoitus maise-
maan. Tavoitteena oli luoda alueista ark-
kitehtonisia kokonaissommitelmia, jois-
sa maisemallisilla tekijöillä ja rakennus-
ten suhteella maisemaan oli tärkeä roo-
li. Helsingin Pihlajamäki oli uuden veis-
toksellisen ”näköalakaupungin” merkit-
tävimpiä toteutuksia, joka on nyttemmin 
myös asemakaavalla suojeltu.

Seuraava suunnittelijasukupolvi, jota 
Siltamäenkin suunnittelu edustaa, koh-
disti kritiikkiä Pihlajamäkeä ja sen edus-
tamaa kaupunki-ihannetta, ”metsälähi-
öitä” kohtaan. Uudeksi kaupunkisuun-
nittelun ihanteeksi nousi tiivis kaupunki-
mainen lähiö, jonka esikuvana oli perin-
teinen suomalainen, matala ja tiiviisti ra-
kennettu puukaupunki. Arvostelijat olivat 
sitä mieltä, että 1950- ja 1960-luvun lähi-
öillä ei ollut kaupungin eikä maaseudun 
etuja. Alueiden jäsentymätöntä kaupun-
kikuvaa, palveluiden puuttumista ja epä-
onnistunutta liikennejärjestelyä arvostel-
tiin. Kaupunkisuunnittelulla haluttiin luo-
da puitteet yhteisöllisyydelle ja uudenlai-
selle kaupunkimaisen asumisen tavalle. 
Uuden lähestymistavan iskusanaksi nou-
si slogan ”kompaktikaupunki = kontakti-

Tapiola. Väljä puutarhakaupunki.

Pihlajamäki. Veistoksellinen kaupunkirakenne.

Kortepohja. Kompaktikaupunki.
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kaupunki”, jota myös Siltamäen suunnit-
telu puhtaassa muodossa edusti.

Ruutuverkkomaiseen järjestykseen 
perustuvan asemakaavan ensimmäinen 
esimerkki oli ollut jo Tapiolan pohjoisen 
lähiön asemakaava, joka laadittiin Pentti 
Aholan vuonna 1958 voittaman kilpailun 
pohjalta. Pohjois-Tapiolan suunnitelmas-
sa noudatettiin osittain Tapiolassa 1950-
luvulla toteutettujen puutarhakaupungin 
periaatteita, mutta samalla oltiin jo siirty-
mässä jäsentyneempään kaupunkiraken-
tamismalliin (Arkkitehti 4–5/1960). Ehdo-
tus on Siltamäen tulevan asemakaavan 
kannalta kiinnostava, koska Pentti Ahola 
toteutti monet Pohjois-Tapiolan suunnitte-
lussa soveltamistaan ideoista sittemmin 
Siltamäessä puhtaaksiviljellymmässä ja 
systemaattisemmassa muodossa.

Siltamäen alueen suunnittelu ja raken-
taminen liittyy 1960-luvulla vaiheeseen, 

jolloin kaupunkisuunnittelu oli murros-
vaiheessa. Arkkitehti Bengt Lundstenin 
Jyväskylän Kortepohjan alueen kilpai-
luvoitosta vuonna 1964 tuli seuraavien 
vuosien nk. strukturalistisen kaupungin 
kaavoittamisen malli. Se oli yksi esikuva 
myös Siltamäen rakentamiselle. Arkkiteh-
ti-lehden artikkelissa 5/1967 Bengt Lund-
sten selostaa Kortepohjan suunnittelussa 
vaikuttanutta pyrkimystä pois hahmotto-
masta ja epäurbaanista metsäasutukses-
ta. Tavoitteena oli saada aikaan kaupun-
kimainen asuinympäristö matalahkoilla 
ja tiiviisti sijoitetuilla rakennuksilla, jos-
sa palvelut sijaitsivat lähellä asukkaita ja 
asukkaat lähellä toisiaan. Yksittäisiä ra-
kennuksia ei sijoitettu maaston muoto-
jen mukaan sovittaen, vaan samaa kort-
telirakennetta, rakennustyyppiä ja perus-
mitoitusta toistettiin maastonmuodoista 
ja paikasta riippumatta. 

Kortepohja toteutui kuitenkin vain 
osittain suunnitelmien mukaan. Näin 
kävi jatkossa monen muunkin 1970-lu-
vun suunnitelman kohdalla, joiden al-
kuperäiset ideat latistuivat lopullisen to-
teutuksen myötä. Mukaan tuli mm. ra-
kennusliikkeiden tehokas työmaatekniik-
ka nosturiratoineen. 1970-luvulta lähti-
en rakentaminen tapahtui yhä useam-
min teollisen tuotannon ja liukuhihnan 
ehdoilla. Samalla tehokkuuspyrkimys – 
usein suoranainen ahneus – valtasi alaa. 
Varsinkin lähiympäristön ja maiseman 
osuus asuinympäristön tärkeänä osate-
kijänä unohtui. Siltamäki on aikakaudelle 
poikkeuksellinen esimerkki siinä suhtees-
sa, että alue toteutettiin ajan kaupunki-
ihanteiden mukaisesti johdonmukaises-
ti loppuun asti yksityiskohtien laadusta 
tai asemakaavan alkuperäisistä periaat-
teista tinkimättä.

Pohjois-Tapiola, Pentti Ahola 1958. Alueen suorakul-

mainen tieverkosto ja rakennusten sijoittelu poikkea-

vat aikaisempien lähiöiden suunnittelusta. Autoliiken-

teen ja jalankulun erottaminen toisistaan, autojen si-

joittaminen omille paikoitustonteille sekä ostoskes-

kuksen sijoitus alueen kokoojakadun varrelle ovat ai-

heita, jotka toistuvat myöhemmin Siltamäessä.
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Pentti Aholan pääkaupunkiseudulla kaavoittamia alueita. Aholan laatimissa kaa-

voissa näkyy, että saman suunnittelijan työssä voidaan havaita aikakaudelle tyy-

pillinen kehitys väljästä ja avoimesta kaupunkirakenteesta kohti Siltamäen tapais-

ta tiiviimpää kompaktikaupunkia.

Puotilan luoteisosa (Puotinharju). Kaava vahvistet-

tu 18.7.1961

Siltamäki. Kaavat vahvistettu 2.10.1968, 3.3.1971 ja 26.10.1971

Myllypuro. Kaava vahvistettu 1.10.1962

Kontula. Kaavat vahvistettu 16.8.1963 ja 17.5.1966
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Siltamäen suunnittelija Pentti Ahola 

Siltamäen alueen suunnittelija, arkkitehti 
Pentti Ahola (1919–1972), kuului 1950- ja 
1960-luvuilla professori Olli Kivisen ohel-
la maamme toimeliaimpiin kaavoittajiin. 
Ahola työskenteli eri seutu- ja asemakaa-
vatoimikunnissa sekä laati mm. Kymen-
laakson aluesuunnitelman ja Rauman seu-
tukaavan. Hän laati myös useita asema-
kaavoja Helsingin itäisille esikaupunkialu-
eille. Ahola osallistui myös aktiivisesti kes-
kusteluun kaupungin kehityksestä. Hän 
oli kantakaupungista irrallaan olevien it-
senäisten esikaupunkien ja kaupunkiyksi-
köiden puolestapuhuja (Suomen Kunnal-
lislehti 4/1963). Ahola seurasi kaupunki-
rakentamisen kehitystä ulkomailla ja teki 
opintomatkoja mm. Ruotsiin, Tanskaan, 
Hollantiin, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan 
(Suomen Rakennustaiteen Museon ark-
kitehtitiedosto).

Pentti Aholaa arvostettiin sekä kaa-
voittajana että rakennussuunnittelijana. 

Hän on suunnitellut lukuisia yhden per-
heen taloja, julkisia rakennuksia sekä ri-
vi- ja kerrostaloja mm. Tampereen Kaa-
rilaan, Vantaan Pähkinärinteeseen ja Sil-
tamäkeen. Siltamäen ohella Pentti Aho-
laa tunnetaan parhaiten Tapiolan Haka-
lehdon suunnittelijana. Alueen atrium-ta-
lojen yksinkertaiset, tasakattoiset raken-
nusvolyymit muodostavat yhtenäisen, tii-
viin alueen viheriöivässä ja autottomas-
sa ympäristössä. Ilmeeltään ulkomaail-
masta sulkeutuvien julkisivujen sommit-
telu, umpipintojen ja niukan aukotuksen 
suhteet ja materiaalit edustavat korkea-
tasoista arkkitehtonista laatua samalla 
kun suunnitteluun sisältyi edistyksellisiä 
ideoita. Viimeksi mainittuihin kuului mm. 
atrium-pihan yhteydessä ollut tilavaraus 
perheen muuttuvien tarpeiden ja tilan-
teiden mukaan.

Pentti Ahola perheineen.

Tapiolan Hakalehto ja Tampereen Kaarilan asuinalue.

Tyylikkyys, niukkuus, pienimittakaavaisuus ja luon-

nonläheisyys; näitä teemoja Pentti Ahola toistaa ark-

kitehtuurissaan.
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Siltamäestä kirjoitettiin myönteisesti jo alueen val-

mistumisvaiheessa 1970-luvulla mm. Ilta-Sanomissa 

(vas.) vuonna 1976 ja Elanto-lehdessä (ylh.) vuonna 

1977 (no.10/1977).

Siltamäki omana aikanaan

Yksi merkittävä tekijä onnistuneiden 
asuinalueiden luomisessa on ollut ase-
makaavoituksen ja rakennussuunnitte-
lun erottamaton ykseys (Pekka Pakkala, 
”Vapaasta geometriseen – suomalaisen 
asuinaluesuunnittelun vaihtuvat ihan-
teet”, Arkkitehti 7–8/1991). 1970-luvul-
la yleistyneestä suuntauksesta poiketen, 
jolloin arkkitehdit pystyivät yhä vähem-
män vaikuttamaan uusien alueiden lop-
putulokseen, Pentti Ahola sai suunnitel-
lakseen Siltamäessä sekä asemakaavan 
että alueen rakennukset detaljeineen. 
Ahola laati myös lähiympäristön ensim-
mäisen vaiheen suunnitelmat. Näin Sil-
tamäestä muodostui poikkeuksellisen 
laadukas ja yhtenäinen kokonaisuus sii-

tä huolimatta, että iso aluekokonaisuus 
toteutettiin aluerakennusmenetelmin ja 
elementtitekniikalla. Alue poikkeaa mo-
nessa suhteessa ajankohdan muusta lä-
hiörakentamisesta. Siltamäessä toteutui 
kompaktikaupungin ihanne. Alue edus-
taa suorakulmaiseen koordinaatistoon 
perustuvaa ruutukaavaa, mutta ei ole kui-
tenkaan aivan puhtaan ruutukaava-ajat-
telun toteutuma. Siltamäen kortteliraken-
ne on suhteellisen tiivis ja perustuu mur-
rettuun geometriaan.

Muista samanaikaisista lähiöistä sen 
erottaa mm. rakennuskannan mataluus. 
Siltamäen asemakaavaa voi verrata esi-
merkiksi Aholan suunnitteleman Mylly-
puron alueen asemakaavaan. Myllypu-
ron kerrostalolähiöön verrattuna Siltamä-
ki on huomattavasti pienipiirteisempi ja 
- mittakaavaisempi. Yhteistä on kumpaan-
kin alueeseen olennaisesti kuuluva kes-
keinen jalankulkuraitti.

Monissa lähiöissä jouduttiin tehok-
kuuden osalta tekemään kompromis-
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Siltamäki oli esillä vuonna 1970 Suomi rakentaa  

-näyttelyssä. Alue kuuluu niihin harvoihin Helsingin 

lähiöihin, joka sai aikalaistunnustuksen.

 Suomi rakentaa oli vuodesta 1953 alkaen Suomen 

Rakennustaiteen museon päänäyttely, jossa esiteltiin 

maamme rakennustaiteen saavutuksia ja sen hetkis-

tä tasoa. Vuoden 1970 näyttelykatalogin esipuheen 

mukaan tavoitteena oli antaa ”kokonaiskuva siitä, mi-

hin rakentamisessa parhaimmillaan on päästy”. Näyt-

telyssä pääkaupunkiseudun parasta asuntorakenta-

mista edustavat Siltamäen ohella Olari, Suvikumpu ja 

Tapiolan pohjoinen lähiö. Siltamäki oli päässyt varsin 

hyvään ja kovatasoiseen seuraan.

seja eivätkä rakennukset ole enää yhtä 
laadukkaasti suunniteltuja kuin Siltamä-
essä. Myöskään tulevan energiakriisin 
vaikutukset eivät näy vielä Siltamäessä. 
Asuntojen ikkunat ovat suuret ja lasipin-
taa on paljon. Yksi alueen erityispiirteitä 
on se, että ensimmäisen kerroksen asun-
noista on pääsääntöisesti maantasoyh-
teys omalle pihalle. Tämä on yksi alueen 
vahvuuksia vielä tänä päivänä ja tuo ker-
rostaloasumisen Siltamäessä – yhdessä 
rakennusten yleisen mataluuden kanssa 
– lähelle pientaloasumista.
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Maisemasuunnittelu

1960-luvulla alkanut rakentamisen voima-
kas kasvu muutti maisema-arkkitehtien 
työtehtäviä ja työkenttää. Maisemasuun-
nittelun metodien muutos näkyy selkeäs-
ti Siltamäen suunnittelussa. Laaja-alainen 
maisemasuunnittelu osana maankäytön 
suunnittelua eri kaavatasoilla yleistyi ja 
kompaktikaupunkiajattelu vaikutti myös 
ulkoalueiden suunnitteluun. Kompakti-
kaupungin ihanteiden mukainen kortte-
lirakenteen tiivistäminen edellytti aikai-
sempaa tarkempaa pihasuunnittelua. Ai-
kakauden suunnitteluihanteissa alettiin 
korostaa myös terveellisen ja turvallisen 
ympäristön merkitystä. 

Siltamäen jo valmistuttua vuonna 1973 
tuli rakennuslakiin uusi asetus, joka sisäl-
si säännöksiä leikki- ja oleskelualueiden 
järjestämisestä tonteille. Sisäasiainminis-
teriön kaavoitus- ja rakennusosasto antoi 
tarkkoja asemakaavoitukseen ja osayleis-
kaavoitukseen liittyviä ohjeita asuinym-
päristön ja leikkialueiden suunnittelus-
ta. Asuinympäristön suunnitteluohjeis-
sa virkistysalueet oli mitoitettu tontti- ja 
korttelikohtaisesti asukasmäärään ja saa-
vutettavuuteen nähden tietyn suuruisik-
si. Lisäksi kaupunginosan tai asuntoalu-
een läheisyyteen kaavoitettiin laajempi 
toiminnoiltaan monipuolinen aluepuis-
to. Asuinalueiden viher- ja virkistysalu-
eiden tuli muodostaa yhtenäinen viher-
alueverkosto. Normien mukaisesta virkis-
tysaluesuunnittelusta tuli yleinen käytän-
tö 1970-luvulla.

Myös maisemasuunnittelua tukeva 
tutkimustieto lisääntyi. Mm. Asuntohal-
litus ja TKK:n yhdyskuntasuunnittelun lai-
tos julkaisivat asuinalueiden suunnitte-
luun liittyvää tutkimustietoa ja suunnitte-
luohjeistoa. Maisemasuunnittelun tutki-
mus kohdistui mm. rakentamisen vaiku-
tukseen maisemaan ja luonnonoloihin se-
kä kasvillisuuden merkitykseen asuinalu-
eiden viihtyisyyteen. Käsitys viheraluei-
den funktiosta laajeni. Vihreyden esteetti-
sen ja toiminnallisen funktion lisäksi alet-
tiin korostaa viheralueiden ympäristöhy-
gieenistä, pienilmastollista ja ekologista 
merkitystä. Katsottiin, että kasvillisuuden 
avulla pienilmastoa voidaan muuttaa suo-
tuisammaksi ja vähentää sen avulla ym-
päristöhaittoja kuten vaimentaa melua ja 
sitoa liikenteen epäpuhtauksia. Siltamäki 
rakennettiin pienilmastollisesti epäedulli-

seen paikkaan avoimeen peltoaukeaan. 
Tämän haittoja pyrittiin kompensoimaan 
ajan tavoitteiden mukaisesti mm. laajoil-
la massaistutuksilla.

Siltamäen asemakaavassa Keravan-
joen varsi jätettiin uuden asuinalueen laa-
jaksi aluepuistoksi, josta viheryhteys jat-
kui leikkipuiston välityksellä alueen etelä-
puoliselle moreenimäelle. Korttelikohtais-
ten leikkialueiden pinta-alat oli ajan tavan 
mukaan normitettu asukasmäärään näh-
den. Jokaista asuntoa kohden tuli kort-
telialueella olla 10 m2 leikkialuetta. Silta-
mäen onnistunut yhtenäinen puistomai-
nen miljöö syntyi Aholan toimistossa laa-
ditun korttelikohtaisen pihasuunnittelun 
ja rakennussuunnittelun samanaikaisuu-
den tuloksena.

Istutussuunnitelmissa käytetty kasvila-
jisto oli aikakaudelle tyypillistä nk. vakio-
lajistoa. Maataloushallituksessa oli laadit-
tu suositus suunnittelussa käytettävistä il-
mastollisesti kestävistä, hyviksi koetuista 
ja hyvin menestyvistä puista ja pensaista. 
Kaikki Siltamäen korttelialueilla käytetyt 
kasvilajit ovat luettelon mukaisia, helpos-
ti saatavilla olevia ja silloin muodinmukai-
sina pidettyjä kasvilajeja (Puutarhauuti-
set 1/69). Siltamäki oli esimerkkikohtee-
na Asuntohallituksen vuonna 1975 teet-
tämässä tutkimuksessa, jossa selvitet-
tiin luonnontekijöiden merkitystä asun-

Siltaraidan korttelin puuton pihamiljöö 1970-luvun 

alussa.
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Ote Vantaanjoen–Keravajoen laakson sekä Tuomarin-

kylän kartanon alueen suunnitelmasta, Luostarinen-

Pietilä, KSV 1971.

 Vuonna 1971 puutarha-arkkitehti Katri Luostari-

nen ja arkkitehti Reima Pietilä laativat maisemasuun-

nitelman Vanhankaupunginlahdelta alkavalle Van-

taa-Keravajoen varren virkistysaluekokonaisuudelle. 

Suunnitelma oli ensimmäinen Helsingissä, jossa läh-

dettiin kehittämään toiminnallisesti ja maisemallises-

ti eri kaupunginosia yhdistävää laajempaa viheralue-

kokonaisuutta. Siltamäen uutta asuinaluetta reunus-

tamaan suunniteltu joenvarsipuisto oli osa suunnitel-

maa. Sen mukaan Siltamäen uusi asuinalue tuli rajata 

metsäisellä reunavyöhykkeellä jokilaaksosta.

Siltamäki nousemassa vanhaan kulttuurimaisemaan.

toalueiden lähiympäristön laatuun. Silta-
mäki sijoittui tutkimuksessa viihtyisyyden 
kannalta asuntoalueiden kärkijoukkoon. 
Alueen hyvinä ominaisuuksina pidettiin 
mm. korttelipihojen autottomuutta, hy-
vää jalankulkuverkostoa ja miellyttävää 
pihamiljöötä. Siltamäen pihat saivat osak-
seen myös kritiikkiä. Alkuaikoina, istutus-
ten ollessa vielä pieniä, alan julkaisuissa 
arvosteltiin mm. alueen karuutta ja kas-
villisuuden kaavamaista sijoittelutapaa. 
Katsottiin, että vapaammin sommiteltu 
ja monipuolisempi kasvilajisto olisi an-
tanut enemmän vaihtelua ja omaleimai-
suutta korttelialueille.
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Siltamäen suunnittelun  
ja rakentamisen kuvaus

Asemakaavallinen perusratkaisu

Vuoden 1960 yleiskaavaehdotukses-
sa Suutarilan kaupunginosaan kuuluva 
Siltamäki oli yksi kaupungin pohjoisim-
mista asuntoalueista. Kaupunginhallituk-
sen päätös laatia asemakaava Siltamä-
ki–Suutarilan alueelle on vuodelta 1960. 
Kaupunginhallitus puolsi Siltamäen alu-
een käyttöä asuintarkoituksiin viisi vuot-
ta myöhemmin, 19.8.1965.

Siltamäen ensimmäinen asemakaava no 5893, 
vahvistettu 2.10.1968

Pentti Aholan laatima Siltamäen alu-
een ensimmäinen asemakaavaehdotus 
on päivätty 6.2.1967. Suunnittelun läh-
tökohtina olivat Helsingin pitäjän kirkon 
kulttuurimaisema, Keravan joki ja avoi-
met peltomaisemat. Tavoitteena oli säi-
lyttää maiseman avoimuus ja pitkät näky-
mät. Ympäristöön suunniteltiin tiivis kau-
punkimainen asuntoalue. Talot ryhmitel-
tiin kolmeksi kortteliryhmäksi, yksi kolmi-
kerroksisten lamellitalojen ryhmä tukeu-
tui alueen eteläpuolella olevaan mäkeen 
ja kaksi kaksikerroksisten lamellitalojen 
ryhmää sijoitettiin jokimaiseman suun-
taan. Tärkeitä suunnitteluperiaatteita oli-
vat myös liikenteen erotteluperiaate sekä 
asuinalueen suhteen keskeisesti sijoittu-
va ostoskeskus.

Ensimmäisen asemakaavaehdotuk-
sen ollessa viimeistelyvaiheessa julkais-
tiin Helsingin Seutukaavaliiton toimes-
ta laadittu Seutulan lentokentän melu-
aluetutkimus. Tutkimuksessa todettiin, 
että Siltamäki tulisi olemaan lentoken-
tän tulevan kolmannen kiitoradan nou-
susektorin melualueella. Tästä johtuen 
Sisäasianministeriö vahvisti asemakaa-
van ainoastaan itäpuolen neljän kortte-
lin osalta, huoltorakennus- ja paikoitus-

kortteli 40001, Siltakoivun korttelin itä-
osa 40004, Siltaraidan kortteli 40008 se-
kä ostoskeskuksen kortteli 40005 siten, 
että liikerakennukset ja paikoitus olivat 
vahvistetulla alueella ja yleisten raken-
nusten tontit jäivät vahvistamattomal-
le alueelle.

Siltamäen toinen asemakaava no 6495, 
vahvistettu 3.3.1971 (Ostoskeskus)

Siltamäen toinen asemakaavaluonnos 
laadittiin pelkästään ostoskeskusaluet-
ta varten. Suunnitelmia oltiin kehitel-
ty eteenpäin ja ostoskeskuksesta halut-
tiin tehdä yhtenäinen katettu kokonai-
suus. Myös ostoskeskuksen tilaohjelma 
oli muuttunut. Selvityksissä oli käynyt il-
mi, että aluekeskukseen toivottiin myös 
muita palveluita kuin ensimmäisen kaa-
valuonnoksen mukaiset peruspalvelut. 
Uutta oli ravintola, kahvila, kemiallinen 
pesula, kaksi vuokrattavaa saunaosas-
toa uima-altaineen sekä neuvola ja lää-
kärin vastaanotto. Toinen yleisten raken-
nusten tonteista varattiin seurakuntako-
din käyttöön. Tontille alun perin suunni-
teltu nuorisotila siirrettiin liiketilojen yh-
teyteen. Lastentarhain lautakunta esitti, 
että uuteen kaavaan varattaisiin tiloja 100 
lapsen lastentarhaa ja 30 lapsen lasten-
seimeä varten.

Aholan uuden asemakaavaluonnoksen 
ja hänen laatimansa selvityksen pohjalta 
asemakaavaosastolla laadittiin asemakaa-
van muutos, joka vahvistettiin 3.3.1971. 
Uudessa asemakaavaluonnoksessa liike-
rakennusten tontit yhdistettiin ja ostos-
keskuksen kohdalla oleva Kaksostenpo-
lun osuus liitettiin tonttiin. Tontin kerros-
alaksi merkittiin 3 500 kerros-m², jonka li-
säksi tontille sai rakentaa 1 200 kerros-m² 
katettua, lämmitettävää käytävä- ja toriti-
laa. Ostoskeskuksen piha-alueelle oli tar-
koitus tuoda runsaasti luonnonvaloa kat-
tovalaistuksen avulla.

Siltamäen kolmas asemakaava no 6528, 
vahvistettu 26.10.1971

Siltamäen kolmas asemakaavaluonnos 
käsittää ensimmäisessä luonnokses-
sa esitetyt, mutta silloin hyväksymät-
tä jääneet korttelit 40002, 4003, 40007 
ja 40009 sekä uutena lisäyksenä kaava-
alueen koilliskulmaan sijoittuva kortteli 
40010.

Luonnoksessa korttelia 40007 muu-
tettiin. Näiden kahden tontin viisitoista 
kaksikerroksisista rakennusta muutettiin 
kymmeneksi kolmikerroksiseksi raken-
nukseksi. Korttelin rakennustehokkuus 
pysyi kuitenkin samana. Ainoastaan alu-
een pohjoisimmat korttelit 40008, 40009 
ja 40010 jäivät kaksikerroksisiksi. Uuteen 
asemakaavaan lisättiin määräys, jonka 
mukaan asuinrakennukset oli rakennet-
tava siten, että lentoliikenteestä aiheutu-
va melutaso ei saanut nousta yli 60 dB 
asuinhuoneissa.

Autopaikat oli jo ensimmäisessä ase-
makaavaluonnoksessa sijoitettu omille 
paikoitustonteilleen sisätulokatujen var-
teen. Autopaikkojen mitoituksessa käytet-
tiin normia 1 autopaikka / asunto (asunto-
jen keskikoko on 65.5 m²). Rakentamisai-
kana laadittiin alueen rakentajan toimes-
ta kysely, jonka tuloksena vuoden 1970 
asemakaavaan liitettiin määräys, jonka 
mukaan ainoastaan 60 % autopaikois-
ta tuli rakentaa heti ja loput sitä mukaan 
kun maistraatti piti tarpeellisena. Eteläi-
selle huoltorakennusten tontille suunni-
teltu kaksitasoinen paikoitustalo jäi to-
teuttamatta.

Korttelit 40003 / Siltakoivu (rakennus-
lupahakemus 1967), 40009 / Siltahaapa 
ja Siltapaju (rakennuslupahakemus 1967) 
ja 40002 / Siltamänty (rakennuslupaha-
kemus 1969) rakennettiin poikkeusluval-
la ennen kuin Siltamäen kolmas asema-
kaava vahvistettiin.
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Siltamäen asemakaava vuodelta 1971.

  Vuonna 1968 vahvistetut korttelit

  Poikkeusluvalla rakennetut korttelit

  Vuonna 1971 vahvistetun kaavan mukaan 

  rakennetut korttelit.
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Suunnitelman selostus

Siltamäki suunniteltiin 3 000 asukkaal-
le. Asemakaavaselostuksen yleisperus-
teluiden mukaan. Siltamäen asemakaa-
vasuunnittelun tärkeimpänä lähtökohta-
na olivat maisema- ja miljöökysymykset 
ja. Siltamäen maisemien laakeus ja pit-
kät näkymät olivat ensiarvoisen tärkei-
tä tekijöitä etsittäessä alueelle rakennus-
tyyppiä.

Aluetta varten kehitettiin rakennus-
tyyppi, joka luontevasti toistuvina ryh-
minä liittyi maisemaan. Maisemallisista 
syistä haluttiin välttää yksitoikkoisuut-
ta ja liian hallitsevia rakennusvolyymeja. 
Tästä huolimatta alueelle rakennettiin en-
simmäisistä suunnitelmista poiketen pää-
osin kolmikerroksisia rakennuksia. Asuin-

Asuntokatujen päätteet suunniteltiin niin 
laajoiksi, että niille voitiin osoittaa yleisiä 
pysäköintipaikkoja. Ostoskeskuksen py-
säköintialueen oli tarkoitus palvella iltai-
sin vieraspysäköintipaikkana.

Ostoskeskus sijoitettiin ajan ihantei-
den mukaisesti alueen keskelle pääjalan-
kulkureitin ja sisääntuloväylän varrelle. 
Alueen lämpökeskus sijoitettiin alueen 
eteläosaan huoltorakennusten tontille.

Siltamäen johdonmukaisen ja laaduk-
kaasti toteutetun kokonaisuuden tärkeitä 
osatekijöitä oli se, että sama suunnittelija 
laati sekä asemakaavan, rakennusten et-
tä lähiympäristön toteutussuunnitelmat. 
Saman suunnittelijaryhmän tinkimätön 
käden jälki näkyy asuinrakennusten, au-
totallien ja -katosten, lämpökeskuksen ja 
ostoskeskuksen arkkitehtuurissa, kaikkia 
rakennuksia yhdistävissä materiaali- ja 
värivalinnoissa sekä aukioiden ja raittien 
toteutuksessa. Myös pihojen istutuspe-
riaatteet noudattelivat samaa suunnitte-
luotetta pihan leikkivälineitä ja kiipeilyte-
lineitä myöten.

Aikakauden kaupunkisuunnitteluihan-
teet toteutuivat Siltamäessä ansiokkaal-
la tavalla. Geometrinen ja tiivis kaupun-
kirakenne, vaihtelevat korttelit, vehreät 
pihat ja laaja puistoalue tekivät aluees-
ta poikkeuksellisen. Matalaa ja kompak-
tia 1970-luvun arkkitehtuuria edustavaa 
asuinaluekokonaisuutta ei ole missään 
muualla Helsingissä toteutettu yhtä joh-
donmukaisesti.

Illustraatio vuodelta 1973

A Keravanjoen varsi säilytettiin leveänä luonnon-

mukaisena vihervyöhykkeenä. Jokiuoman ja asu-

tuksen väliin jäi keskimäärin 250 metrin levyinen 

puistovyöhyke.

B Asuntoalueen reunaan suunniteltiin urheilualue 

pallokenttineen ja oleskelupuisto.

C Aluepuistoon liittyi alueellinen leikkipuisto leikki-

kenttärakennuksineen. Puistovyöhyke ulottui os-

toskeskuksen tuntumaan. Päiväkoti ja seurakunta-

keskus avautuivat viheralueelle. Kaava-alueen ete-

läosassa alueen sisäinen puistovyöhyke päättyi 

metsäiseen mäkeen.

D Liikenteen erotteluperiaate suunniteltiin ja toteu-

tettiin johdonmukaisella tavalla. Alueen päätieltä, 

Suutarilantieltä, liikenne johdettiin vanhan pienta-

loalueen länsipuolelle rakennetulle uudelle kokoo-

jakadulle Riimusauvantielle. Uudella kokoojakadul-

la oli suunnitelmien mukaan istutuskaistalla ero-

tellut ajoradat. Länsipuolinen ajorata oli mitoitettu 

uuden kerrostaloalueen liikennettä varten kun taas 

itäpuolinen ajorata palveli alueen vieressä sijain-

nutta 1950-luvun pientaloaluetta.

E Kokoojakadulta kolme sisääntulokatua johti asun-

toryhmiin.

F Katujen päätteinä olivat nk. kontaktipihat, jotka oli 

tarkoitettu kaupunkimaisiksi aukioiksi asukkaiden 

kokoontumista ja tapailua varten. Kolmen asuin-

kortteliryhmän kontaktipihalta kävelytiet haarau-

tuivat asuintaloihin ja niiden väliin muodostuville 

yksityisemmille leikki- ja oleskelupihoille.

G Kontaktipihoja yhdisti alueen keskeinen kävelyrait-

ti, joka oli koko alueen selkäranka ja kävelytiever-

koston pääraitti.

korttelit sijoitettiin kolmeen puistovyöhyk-
kein selkeästi eroteltuun kortteliryhmään. 
Suorakulmaisten kortteleiden vaihteleval-
la koolla ja muodoilla vältettiin yksitoik-
koisuus ja muodostettiin vaihtelevia nä-
kymiä asuntokortteleiden sisältä ympä-
röivään maisemaan.

Asemakaavassa rakennuksille mää-
rättiin enimmäiskorkeudet: 3-kerroksiset 
asuinrakennukset saivat olla enimmillään 
11 metriä, kaksikerroksiset asuinraken-
nukset, ostoskeskuksen liikerakennuk-
set ja yleiset rakennukset sekä huoltora-
kennus enimmillään 8 metriä ja paikoitus-
alueiden rakennukset 2,5 metriä. Asema-
kaavassa määrättiin myös, että rakennuk-
set ja pihamaajärjestelyt tulisi suunnitella 
kortteleittain yhtenäisesti aitaamatta kort-
telin sisällä olevia tontinrajoja.

Asuntokortteleiden autopaikat oli ryh-
mitetty sisääntulokatujen varteen erityisil-
le autopaikkojen tonteille. Jokaiselle pai-
koitustontille oli merkitty autokatosten ra-
kennusalat. Tavoitteena oli rajata pysä-
köintikentät laitoja kiertävillä autokatok-
silla ja saada autot pois näkyvistä katuku-
vasta. Suunnitelmassa autotallit ja auto-
katokset rajasivat paikoitusalueita ja pai-
koitustonttien keskiosiin jäi tilaa avopai-
koille. Aholan toimistossa työskennellyt 
arkkitehti Ilmari Tawaststjerna on koros-
tanut näiden rajaavien autotallirakennus-
ten merkitystä Siltamäen kokonaissuun-
nitelmalle (Suullinen tiedonanto, Siltamä-
en kaavoitusta koskeva keskustelu 2007). 

Kaksostentien korttelipihan alkuperäinen suunnitelma.
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Viheralueet ja maisemasuunnittelu

Siltamäen viheralueiden suunnittelu muo-
dosti asemakaavasuunnittelun tärkeän 
osan. Asemakaavaillustraatiosta näkyy 
miten asuinalue ja siihen liittyvät rakenne-
tut puistot oli rajattu leveällä puu- ja pen-
sasvyöhykkeellä luonnonmukaisemmas-
ta jokivarresta. Myös alueen eteläpään 
moreenimäki säilytettiin luonnonmukai-
sena. Urheilualue liittyi pengerretyn oles-
kelualueen välityksellä asuntoalueiden ra-
jaamaan suojaisaan leikkipuistoon. Maas-
ton muotoilua ei kaavaillustraatiossa ole 
esitetty, mutta alueella sijainneesta luon-
nonlähteestä oli suunniteltu muotoiltu ve-
siallas oleskelupuistoon. Asemakaavassa 
oli määräys, jonka mukaan asuntoaluei-

den korttelialueille tuli varata 10 m2 yh-
tenäistä leikki- ja oleskelualuetta asuntoa 
kohti. Jo asemakaavoitusvaiheessa näh-
tiin istutusten suuri merkitys sekä pien-
ilmaston että avoimeen maisemaan ra-
kentuvan alueen viihtyisyyden kannalta.

Koko aluetta koski asemakaavamää-
räys, jonka mukaan alueita, joita ei käy-
tetä rakentamiseen, tuli istuttaa. Alueen 
miljöön kannalta erityisen tärkeäksi muo-
dostui asemakaavassa käytetty määräys, 
jonka mukaan sekä rakennukset että pi-
hamaat tuli suunnitella kortteleittain yh-
tenäisin periaattein aitaamatta korttelin 
sisällä olevia tontin rajoja. Puistoalueen 
rakentamisen aikana Aholan alkuperäisiä 
istutusperiaatteita muutettiin ja maastoa 

muokattiin käyttämällä rakennusaikaisia 
ylijäämämassoja.

Pihasuunnitelmat

Asemakaavan mukaiset korttelikohtaiset 
pihojen yleissuunnitelmat laadittiin Aho-
lan toimistossa rakennussuunnittelun yh-
teydessä. Siltamäen suunnittelua koske-
viin suunnittelukokouksiin osallistui tuol-
loin myös maisemasuunnittelun apulais-
professorina toiminut Leena Iisakkila.

Pihasuunnitelmista ilmenevät toimin-
tojen sijoittelu, maastojärjestelyt, pinta-
materiaalit sekä puiden ja pensaiden ryh-
mittelyperiaatteet. Suunnitelmissa ei kui-
tenkaan esitetty yksityiskohtaista kasvi-
luetteloa. Alueen suunnitteluperiaatteet 
ovat koko alueella yhtenäiset. Korttelin 
vaihteleva koko, muoto ja sijainti ja istu-
tussuunnitelman mukaiset kasvilajivalin-
nat vaikuttivat piha-alueiden pihoittain yk-
silöllisesti vaihtelevaan ilmeeseen. Kort-
teleiden sisälle muodostui suuria suojai-
sia pihoja. Korttelialueiden sisällä puu- ja 
pensasryhmät rajasivat toiminnallisia alu-
eita muodostaen puoliavoimia ja sulkeu-
tuneita tiloja. Rakennusten sisäänkäynnit 
oli pääosin sijoitettu pihan puolelle.

Useimmilla pohjakerroksen asunnoil-
la oli oma yksityinen kooltaan vaihtele-
va, usein yleisestä piha-alueesta koro-
tettu pihamaa. Pihat esitettiin rajattavik-
si yhteisistä alueista vaihtelevan kokoisil-
la L-muotoisilla pensasvyöhykkeillä. Kas-
vien ryhmittelyperiaatteet olivat osa kort-
telien kokonaissommitelmaa. Myös kas-
viryhmittelyt noudattelivat rakennusten 

Siltahaapa (ylh.). Pentti Aholan toimiston pihasuun-

nitelma, jossa toteutuivat selkeät periaatteet: suora-

kulmainen pihakäytäväverkosto, puu- ja pensasryh-

mien rajaamat pihakentät ja porttiaiheet sekä asun-

topihojen rajaus pykältävillä L-muotoisilla pensasis-

tutuksilla.

Siltahaapa, Viatekin istutussuunnitelma (alh.). Istu-

tussuunnitelma noudattaa pääpiirteissään Aholan 

suunnitelman periaatteita. Piha-alueen selkeä jäsen-

tely on kuitenkin hämärtynyt. Eroja on mm. kenttäalu-

een jäsentelyssä ja pintamateriaalien käytössä. Yksi-

tyispihojen L:n muotoinen rajaus on muuttunut suo-

raksi. Kasvilajit ja määrät ovat merkitty pihasuunni-

telmiin.
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suorakulmaista koordinaatistoa. Kasvil-
lisuus esitettiin istutettavaksi kaavamai-
sesti suoriin riveihin suorakaiteen tai neli-
ön muotoisiksi tiiviiksi puu- tai pensasryh-
miksi, esimerkiksi neljän puun neliöksi tai 
kuuden puun suorakulmioksi. Puurivejä ja 
-ryhmiä sijoitettiin myös kulkureittien var-
sille, rakennusten päätyihin, autokatos-
ten reunoille ja paikoitusalueille. Puurivit 
ja - ryhmät suunniteltiin ohjaamaan kul-
kua, rajaamaan pihaa eri toiminnallisiin 
alueisiin, toimimaan näkösuojina ja an-
tamaan suojaa tuulilta ja auringonpaah-
teelta. Rakennusten sisäänkäyntien yhte-
yteen esitettiin erittäin vaikuttavat, suora-
viivaiset laajat massaistutukset, mikä toi 
alueelle mielenkiintoisen ja voimakkaan 
geometrisen aiheen. Tämä on yksi niitä 
aiheita, joka on myös toteutunut alkupe-
räisistä istutussuunnitelmista.

Pihakäytävät ja leikkialueet suunni-
teltiin pääosin hiekkapintaisiksi. Ne pi-
hakäytävät, jotka muodostivat osan alu-
een keskeisestä jalankulkuraitista, oli 
esitetty päällystettäväksi betonilaatoilla. 
Myös pihojen pienet pensasaidoilla raja-
tut oleskelualueet ja lipputankojen alus-
tat oli päällystetty neliömäisin betonilaa-
toin. Yksityiskohtiin menevästä suunnit-
telusta kertoo mm. se, että Aholan toi-
mistossa laadittiin Siltamäen asuinalu-
eelle omat suunnitelmat pihavälineille, 
hiekkalaatikoille, kiipeilytelineille ja kei-
nuille. Varsinkin tyylikkäät kiipeilytelineet 
oli suunniteltu alueen yleisilmeen ja 1970-
luvun geometrian hengessä.

Istutussuunnitelmat

Tarkemmat istutussuunnitelmat laadittiin 
Insinööritoimisto Viatek Oy:ssä vuosina 
1968–1973. Istutussuunnitelmien laatijoina 
olivat puutarhasuunnittelija Pauli Hakala ja 
tanskalaissyntyinen puutarhasuunnittelija 
F. Franskog. Istutussuunnitelmat noudat-
telivat pääpiirteissään Aholan toimistossa 
laadittuja pihojen yleissuunnitelmia. Istu-
tusten kaavamaiset ja geometriset ryhmit-
tely- ja istutusperiaatteet säilyivät.  Suun-
nitelmien sommitelmallisesti merkittävim-
pänä erona voidaan pitää yksityispihojen 
rajaavien L-muotoisten pensasistutusten 
korvaamista suorilla pensasriveillä. Tämä 
muutos oli valitettava ja pudotti alueelta 
yhden mielenkiintoisen aiheen pois.

Myös pihan toimintoja rajaamaan 
suunniteltuja puu- ja pensasrivejä jä-

tettiin paikoin pois, toisaalta yksittäisiä 
puuistutuksia lisättiin. Tiheillä istutuksil-
la ja saman lajin runsaalla käytöllä saa-
tiin aikaan vaikuttava ja yhtenäinen ilme 
alueelle. Istutuksiin valittiin nopeakasvui-
sia ja reheviä kasvilajeja. Käytetyillä kas-
veilla oli suuri koristearvo kuten värikkäät 
lehdet tai kaunis syysväritys. Istutuksis-
sa suosittiin lehtipuita. Yleisemmin käy-
tettiin metsävaahteraa, koivua, vuorijala-
vaa ja pihlajaa. Näitä lajeja oli lähes jokai-
sessa korttelissa. Tammea, tuomipihlajaa, 
mongolianvaahteraa, tataarinvaahteraa ja 
koristeomenapuuta käytettiin vain muu-
tamassa korttelissa.

Havupuita suunnitelmissa esiintyi suh-
teellisen niukasti. Käytettyjä lajeja olivat 
mänty, kuusi, siperian jalokuusi ja lehti-

kuusi, serbian kuusi, japanin marjakuusi 
ja vuorimänty. Pensaita käytettiin enim-
mäkseen massaistutuksina. Yleisimmin 
käytettyjä pensaita olivat punalehtinen 
happomarja- ja tuhkapensas. Niitä käytet-
tiin sisäänkäyntien yhteydessä leikattuina 
massaistutuksina ja ne muodostivat ra-
kennusten rinnalle voimakkaan geomet-
risen aiheen. Kukkivista pensaista ylei-
simmin käytettyjä olivat kurttulehtiruu-
sut, punalehtiruusut, hanhikit, angervot, 
kuusamat, kultaherukat ja marjaomena-
pensaat.

Siltaraidan kortteli 1960-luvulla ja keväällä 2007.
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Aluepuisto

Siltamäen merkittävin viheralue oli alu-
een länsireunaan, Keravanjoen varteen, 
suunniteltu aluepuisto. Aluepuistoon 
kuuluivat Keravanjoen varsi, Siltamä-
en liikuntapuisto ja pellolle rakennettu 
laaja maisemapuisto. Maisemapuiston 
puistosuunnitelman laati tanskalaissyn-
tyinen maisema-arkkitehti Harald Car-
stens Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastossa 1972. Avoimesta entisestä vilje-
lymaisemasta suunniteltiin keskieuroop-
palaisvaikutteinen avoin maisemapuisto 
pehmeästi muotoiltuine nurmipintoineen 
ja tiiviine puu- ja pensasryhmineen.

Siltamäen asuinalueen rakentamises-
ta syntyneistä maamassoista muotoiltiin 
maisemapuistoon loivaluiskaiset kum-
puilevat mäet. Mäen reunoille ja luiskiin 
suunniteltiin tilaa muodostavia tiiviitä ha-
vu- ja lehtipuuryhmiä. Kumpuileva mai-
semapuisto koostui useammasta harjan-
teesta, jotka nousivat 3–4 metriä maan-
tason yläpuolelle. Puisto suunniteltiin ke-
hystämään alueella jo olevaa luonnon läh-
dettä. Lähde laajennettiin laajaksi ovaa-
lin muotoiseksi lammeksi, jonne ohjattiin 
kumpareiden sadevedet.

Puiston suunnittelusta, täyttömäen 
muotoilusta ja istutuksista ovat eri vai-
heissa vastanneet puutarhasuunnitteli-
jat Harald Carstens, Veikko Hätälä, Tert-
tu Hilli ja Terttu Nukari. Puiston suunnit-
teluun ja toteutukseen osallistuivat myös 
mm. Erkki Koskiniemi ja Reijo Hahkala. 
Puiston toteutus alkoi vuonna 1972. Puis-
toa rakennettiin vaiheittain ja se valmistui 
lopullisesti vasta vuonna 1989. Vuonna 
1997 puistoon sijoitettiin kuvanveistäjä 
Radoslaw Grytan teos ”Monumentti ta-

Lampi on alusta asti ollut aluepuiston tärkeä ele-

mentti.

Harald Carstensin Helsingin kaupungin rakennusvi-

rastossa laatima puistosuunnitelma. Kuvassa näkyy 

pohjoisosan, kumpuilevan maiseman muodot, lampi 

sekä Siltahaavan ja Siltapajun kortteleiden ja puiston 

väliin suunniteltu suojavyöhykeistutus.

Siltamäen aluepuistolle löytyy mielenkiintoinen ai-

kalaisvastine Ruotsista, Östersundin kaupungin kau-

punginosapuistosta, jonne maisema-arkkitehti Rolf-

Gunnar Andersson laati vuonna 1970 puistosuun-

nitelman. Yhteys Siltamäen maisemapuistoon on il-

meinen.

vallisille”. Teos käsittää kaksitoista teksti-
tettyä ja hiomatonta graniittikiven lohka-
retta, jotka on sijoitettu nurmelle 50×50 
metrin kokoiselle alueelle. Grytan ympä-
ristöteos tuo vaikuttavan uuden lisän mai-
semapuistoon.

Siltamäen toinen merkittävä puisto on 
leikkipuisto Jalopeurantiellä. Puiston pin-
ta-ala on 5 400 m² ja sen perustamisvuo-
si 1982. Leikkipuisto sijoittuu suojaisas-
ti miltei kortteleiden sisään lähelle ostos-
keskusta. Kortteleiden puolella muotoiltu 
rinne erottaa leikkialueen asumisesta.
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Rakennusten suunnittelu

Asuinrakennukset

Siltamäen asuinrakennukset ovat yksin-
kertaisia betonielementtitekniikalla raken-
nettuja tasakattoisia lamellitaloja. Raken-
nuksien välipohjat ja kantavat väliseinät 
ovat paikalla valettuja teräsbetoniraken-
teita. Julkisivuelementit, portaat ja parve-
ke-elementit valmistettiin tehtaalla. Kan-
tavien pieliseinien varassa olevat parvek-
keet sijoitettiin julkisivurungon ulkopuo-
lelle. Koko alueella on vain yksi talotyyp-
pi ja siitä kaksi muunnelmaa eli kaksi- ja 
kolmikerroksiset lamellitalot. Kaikissa kol-
mikerroksisissa taloissa on kellarit. Kaksi-
kerroksisissa taloissa kellareita on ainoas-
taan niissä kuudessa talossa, joihin sijoi-
tettiin väestönsuojat. Muut kaksikerroksi-
set rakennukset ovat kellarittomat ja näi-
den säilytystilat on sijoitettu porrashuo-
neiden yhteyteen.

Kolmikerroksisen rakennuksen leikkaus. Asuntopiho-

jen rakentamiseen käytettiin kellarikerrosten kaivami-

sesta syntyneitä maamassoja. Korotetut asuntopihat 

jäsentävät muuten tasaisia korttelipihoja.Siltatammi, talo 36. Julkisivut ja pohjapiirustus.
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Rakentamistekniikka

Teoksessa Kerrostalot 1960–1975 (Erkki 
Mäkiö / Rakennustieto Oy, 1994) on pe-
rusteellinen selvitys aikakauden kerrosta-
lorakentamisesta. Kirjassa todetaan että 
”suurmuoteilla toteutettua kirjahyllyrun-
koista ruutuelementtitaloa voidaan pitää 
vuosien 1960–1975 kerrostalon suoma-
laisena perustyyppinä” ja että ”ajanjakson 
rakentamiselle antoi vahvimman ilmeen 
ruutuelementti, vuosien 1960–1975 suo-
malaisen kerrostalorakentamisen sym-
boli”. Kirjan malliesimerkissä / ruutuele-
menttiseinäinen osaelementtitalo voisi ol-
la suora kuvaus Siltamäen taloista:
l paikalla valettu pohjakerros
l paikalla valetut teräsbetoniset välipoh-

jat ja kantavat väliseinät (=kirjahylly)
l pitkien sivujen ruutuelementit (beto-

ni-sandwich)

l päätyjen kantavat ruutuelementit (be-
toni-sandwich)

l porraselementit
l rungon ulkopuolelle sijoitetut huo-

neistoparvekkeet kantavine pielisei-
nineen

l julkisivun ylänauhaelementit

Siltamäen porrashuoneissa on käytetty 
kahta porraselementtityyppiä. Kellarilli-
sissa taloissa on kaksivartinen suora por-
ras tiukasti mitoitetussa porrashuonees-
sa, kun taas kaksikerroksisissa kellaritto-
missa rakennuksissa on avoin kierrepor-
ras avarammin mitoitetussa porrashuo-
neessa. Näitä ajalle hyvin tyypillisiä rat-
kaisuja on kuvailtu edellä mainitussa Mä-
kiön teoksessa.

Rakennusliike A. Puolimatka Oy:n 
suunnitteluosasto laati Siltamäen raken-

nusten rakennesuunnitelmat ja -laskelmat 
sekä LVI- ja sähkösuunnitelmat.

Materiaalit, värit ja yksityiskohdat

Yksi keskeinen tekijä, joka erottaa Sil-
tamäen alueen monista aikalaislähiöis-
tä, liittyy huolella tehtyihin yksityiskoh-
tiin, jotka suunniteltiin Aholan toimistos-
sa. Alueen alkuperäinen materiaalivali-
koima oli harkittu ja värimaailma selkeä 
ja kontrastinen.

Siltamäen perusmateriaali on betoni. 
Rakennusten julkisivut ovat vaalean har-
maata pesubetonia ja sokkelit harmaak-
si maalattua betonia. Parvekkeiden val-
koiseksi maalatut pielipinnat ja kaiteet 
ovat betonia. Betonilaattoja on käytetty 
myös sisäänkäyntien porrastasanteissa 
ja ensimmäisen kerroksen asuntopihoil-
la. Alkuperäisen vesikaton pintamateri-
aalina oli kaksinkertainen huopa ja sin-
gelipinta.

Siltamäen alkuperäiset värit ovat har-
maa, valkoinen ja musta, teräsosien tum-
mansininen sekä korostusväreinä kirkkaat 
perusvärit punainen, keltainen ja sininen. 
Suurien, hillityn väristen pintojen vasta-
painona voimakkailla väreillä korostetut 
yksityiskohdat toimivat hienosti. Kirkkaat 
perusvärit, ”Siltamäen värit”, ovat yksi 
alueen tärkeä ominaispiirre ja esiintyvät 
jo Aholan varhaisissa luonnoksissa. Väri-
en suunnittelusta kuten myös ikkuna- ja 
ovidetaljeista vastasi Aholan toimistossa 
työskennellyt sveitsiläinen arkkitehti Pier-
re Bötschi (Arkkitehti Ilmari Tawaststjerna 
2007). Värityksessä voidaan nähdä yhty-
mäkohtia ajan keskieurooppalaisiin esiku-
viin. Värejä on käytetty tehosteväreinä par-
vekkeiden ovissa, porrashuoneiden tausta-
seinissä, kellareiden puuovissa sekä asun-
tojen alkuperäisissä eteis- ja keittiökalus-
teissa. Alkuperäiset puuikkunat, parvek-
keiden puurakenteiset taustaseinät sekä 
porrashuoneiden viilutetut ovet ja kaksi-
vartisten portaiden puiset käsijohteet ovat 
mustat. Huolellisesti suunnitellut porras-
huoneiden teräslasiseinät ja katokset se-
kä portaiden kaiteet ovat tummansiniset. 
Sama värimaailma toistuu alueen ostos-
keskuksessa ja lämpökeskuksessa.

Suurien lasipintojen ansiosta porras-
huoneet ovat valoisat. Myös tiukemmin 
mitoitetuissa porrashuoneissa on ilmava 
tunnelma vaalean värityksen ja porras-
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Huolellisesti suunnitellut parvekkeet sekä näiden tummat puiset taustaseinät kirkkaan värisine puulasiovineen 

ovat Siltamäen rakennusten yksi tärkeä ominaispiirre.

Lopullisia suunnitelmia oli edeltänyt lukuisat luon-

nosvaiheet. Vasemmalla parvekkeiden luonnos, jossa 

on mustaksi petsattu lautakaide. Oikealla lopullinen 

parvekesuunnitelma betonikaiteineen.

huoneen suuren ikkunaseinän ansiosta. 
Ikkunat ovat teräsrakenteiset ja ikkunaja-
ot taidokkaasti sommitellut. Sisäänkäyn-
tikatokset liittyvät pelkistettyinä teräsra-
kenteisina ulokkeina ikkunaseinään.

Porrashuoneissa on valkoiset sivusei-
nät ja akustoivilla levyillä verhoiltu vaalea 
katto. Tasanteiden lattioiden pintamate-
riaalina on vaaleanharmaa puristelaatta, 
jonka koko on 300 x 300 mm. Porrasas-
kelmat ovat vaaleanharmaata mosaiikki-
betonia. Porrassyöksyjen alapinnat olivat 
alun perin tummansiniset. Porrashuonei-
den taustaseinien kirkkaat perusvärit tuo-
vat sisätilaan ja elementtitalojen julkisivui-
hin identiteettiä ja luovat muuten saman 
rakennustyypin toistoon perustuvalle alu-
eelle tunnistettavuutta ja vaihtelua.
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Rakennustapaselostuksen mukaiset 

asuntojen alkuperäiset materiaalit ja 

pintakäsittelyt olivat: 

Katot

Keittiön ja pesutilan katot maalataan 

muovimaalilla, muiden tilojen katois-

sa tasoiteruiskutus.

Seinät

Keittiön, eteisen ja pesutilan seinät 

maalataan muovimaalilla. Keittiös-

sä pesu- ja työpöytien yläpuolella 3 ja 

lieden kohdalla 4 laattariviä. Pesuti-

lojen ammeen ja altaiden päällä kol-

me laattariviä. Olohuoneen ja ma-

kuuhuoneiden ikkunaseinät maala-

taan, asuinhuoneiden muut seinät ta-

petoidaan.

Lattiat

Kaikissa tiloissa muovimatto, asuin-

huoneissa korkkipohjainen muovi-

matto.

Keittiön varusteet

Tehtaalla valmiiksi maalatut yläkaa-

pit ja komerot (värit Siltamäen sini-

nen, punainen tai keltainen, ovissa 

lankavedin tai musta pyöreä, upotettu 

muovivedin), laminaattipintainen työ-

pöytä, kaksialtainen pesupöytä ruos-

tumattomasta teräksestä, kolmilevyi-

nen sähköliesi, jossa uunitermostaat-

ti ja valo, kompressorikäyttöinen n. 

140 litran jääkaappi.

Pesutilojen varusteet:

Amme, jossa emaloitu etulevy, pe-

suallas, 80 m² ja siitä suuremmissa 

huoneistoissa pesuistuin, peili ja la-

sihylly, 6-osainen koukusto, valaisin, 

maadoitettu pistorasia.

Muut varusteet 

Keittiön ja asuinhuoneiden verhotan-

got, olohuoneen laminaattipintainen 

ikkunapenkki, makuuhuoneiden teh-

taalla maalatut vaatekomerot, etei-

sen vaatenaulakko, puhelinpiste ja 

tehtaalla valmiiksi maalatut komerot, 

vaatehuoneiden hyllyt ja tanko riip-

puvaatteille.

1 H + KK 2 H + K

3 H + K 4 H + K

5 H + K 6 H + K
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Asunnot

Siltamäen asuinkerrostalojen asuntoja-
kauma on monipuolinen. Asuntojen ko-
ko vaihtelee 33 m2 yksiöistä noin 130 
m2 suuruisiin perheasuntoihin. Tilavia 
4–6h+k perheasuntoja on huomattavan 
paljon. Asuntojen keskipinta-ala on noin 
65,5 m2. Asuntojen tilajako on selkeä. 
Huoneet ovat tilavat ja valoisat. Myös 
kylpyhuoneissa on pääsääntöisesti ikku-
na. Sisätiloissa eteisen ja keittiön välissä 
on yläikkuna. Märkätilat sijaitsevat ajan 
suunnittelunormien mukaisesti useimmi-
ten porrashuoneen vastaisella seinällä ää-
nihäiriöiden välttämiseksi. Rakennukset 
on suunnattu siten, että asuntojen pää-
oleskelutilat ja niihin liittyvät pihat tai par-

vekkeet aukeavat edullisimpaan ilman-
suuntaan, länteen tai etelään.

Asuntojen mitoitukseen kiinnitettiin 
erityistä huomiota. Runkosyvyys tois-
tuu samana koko alueella. Pituudeltaan 
vaihtelevan mittaiset rakennukset koottiin 
toistuvista lamelleista, eli eri asuntotyy-
peistä koostuvista rakennuspalikoista. Jo-
kaisessa rakennuksessa esiintyy yleensä 
kaikkia asuntokokoja. Poikkeuksena ovat 
kaksi taloa, joissa on pelkästään pieniä 
asuntoja. Asuinrakennuksien kellareihin 
sijoitettiin alueen väestönsuojat, lämmön-
jakohuoneet, sähköpääkeskukset, sau-
nat pesu-, puku- ja wc-tiloineen, asun-
tokohtaiset talouskellarikomerot, irtaimis-
ton säilytyskomerot sekä ulkoiluvälineva-

rastot ja talon muita varastotiloja. Muuta-
miin taloihin jäi käyttämätöntä maapoh-
jaista tilaa. Melko jyrkät luiskalla varus-
tetut kellarin betoniportaat suunniteltiin 
alun perin ilman suojakatoksia.

Rakentamisen laadukkuus ilmeni mm. 
siinä, että kaikkiin alueen asuntoihin kuu-
luvat kiinteät kalusteet kuten keittiökalus-
teet, eteisen naulakko ja peili, vaatekome-
rot ja vaatehuoneet tehtiin arkkitehdin laa-
timien erikoispiirustusten mukaan. Silta-
mäelle ominaiset tehostevärit toistuvat si-
sätiloissa. Tehtaalla valmiiksi maalattujen 
eteisen ja keittiön kalusteiden ovien värei-
nä olivat Siltamäen sininen, punainen tai 
keltainen. Ovissa oli lankavedin tai mus-
ta pyöreä, upotettu muovivedin.

Rakennus koottiin standardikokoisista rakennuspa-

likoista, joissa eri asuntotyyppejä oli ryhmitelty aina 

yhden porrashuoneen ympärille.

Postipankin myyntiesitteen kansi ja takasivu.

37



Autotallit ja autokatokset, jätehuoneet

Taloyhtiöille oli osoitettu yhteensä seitse-
män erillistä paikoitustonttia. Paikoitus-
alueiden reunoille sijoitetuilla autotallien 
ja -katosten avulla haluttiin piilottaa au-
tot pois katukuvasta ja luoda pysäköinti-
alueista selkeästi rajattuja kenttiä. Mata-
lat ja linjakkaat autokatokset ja -tallit, joi-
den maksimikorkeudeksi oli asemakaa-
vassa määrätty 2,5 m, toteutettiin Pentti 
Aholan suunnitelmien mukaan. Katosra-
kennelmien päihin suunniteltiin jätehuo-
neet ja polkupyörävarastot.

Tontille 40001 suunniteltiin kaksiker-
roksinen paikoitustalo, jonka ensimmäi-
seen kerrokseen ajettiin lämpökeskuksen 
puoleisesta päädystä ja toisen kerroksen 
autokannelle eteläpäädyn ramppia pitkin. 
Paikoitustalosuunnitelman rakennuslupa-
piirustukset on päivätty 12.2.1970, mut-
ta rakennusta ei koskaan toteutettu. Jo 
saman vuoden loppupuolella lupa peruu-
tettiin ja haettiin uusi lupa 128 + 51 au-
ton avopaikoitusalueelle.

Työmaan aikaisia valokuvia Siltaraidan paikoitusalu-

eelta. Kuvissa näkyvät alkuperäisten autokatosten 

kantavat betonikehät sekä autotallien alkuperäiset 

mustaksi petsatut puiset ovet.

Autotallin pystyleikkaus ikkunan kohdalla. Ohuet 

räystäät korostivat autotallien tyylikkyyttä ja horison-

taalisuutta.

Autotalli-, jätehuone- ja varastorakennuksen julkisi-

vupiirustukset. Polkupyörävarastot ja jätehuoneet si-

joitettiin paikoitusalueiden sisäkulmiin, mihin autot 

eivät päässeet ajamaan.
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Lämpökeskus

Alueen lämpökeskus sijoitettiin alueen 
eteläosaan huoltorakennusten tontille 
40001/3. Rakennus oli yksinkertainen 
betonirakenteinen kuutio, jonka eteläjul-
kisivu oli lähes kokonaan terästä ja lasia. 
Rakennuksen kuului kolme teräspiippua 
rakennuksen pitkällä takajulkisivulla.

Savupiippuja korotettiin huomattavas-
ti vuonna 1971. Syynä oli siirtyminen ras-
kaan polttoöljyn käyttöön. Korotukses-
sa piippuihin rakennettiin huoltotikas ja 
huoltotasot, jolloin ylikorkeista piipuista 
tuli varsinainen ”Siltamäen maamerkki” 
matalassa ympäristössä.

Lämpökeskuksen savupiiput ja katti-
lat purettiin vuonna 1986, jolloin alue lii-
tettiin kaukolämpöön.  Rakennuksessa 
on tämän jälkeen toiminut mm. autolii-
ke ja peltikorjaamo. Sisätilaan on raken-
nettu teräsrakenteisia tasoja ja portaita 
sekä sosiaalitiloja.

Lämpökeskussuunnitelma vuodelta 1968. Lämpökeskuksen piiput korotettiin vuonna 1971.
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Ostoskeskus ja palvelut

Siltamäen ostoskeskuksen suunnittelun 
ja rakentamisen lähtökohtana oli vuon-
na 1971 vahvistettu asemakaava. Ase-
makaavan mukaan ostoskeskuksesta piti 
tulla yhtenäinen kokonaisuus, jonka erilai-
sia toimintoja yhdisti katettu ja lämmitet-
ty sisätila. Ostoskeskus rakennettiin kui-
tenkin monessa eri vaiheessa eikä ase-
makaavan mukainen kokonaisuus kos-
kaan toteutunut.

Liikerakennukset

Liikerakennustontille suunniteltiin aluksi 
neljä erillistä rakennusta. Jalopeurantien 
varrella oli suorakaiteen muotoinen raken-
nus ja sen eteläpuolella oli kolme pienem-
pää rakennusta. Kesäkuussa 1970 päivä-
tyissä suunnitelmissa rakennuksiin oli sijoi-
tettu kaksi valintamyymälää, posti ja pank-
ki, seitsemän pientä liiketilaa, lääkärin vas-
taanotto ja neuvola sekä kaksi saunaosas-
toa uima-altaineen. Kellarissa oli nuorisoti-
lat, kerhohuoneita ja teknistä tilaa.

Jo seuraavana vuonna Aholan toimis-
to laati suunnitelman, jossa saunaosas-
tot oli muutettu uimahalliksi ja uimahallin 
katolla oli aurinkoterassi. Postin, pankin 
sekä pienten liiketilojen sijaintia oli muu-
tettu ja suunnitelmiin oli lisätty ravintola. 
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa vuon-

na 1972 uimahalliin oli lisätty kellariker-
ros, jossa oli teknistä tilaa, väestönsuo-
ja ja pieni kuntosali. Posti- ja liiketiloja oli 
muokattu ja ostoskeskuksen pihalle oli li-
sätty mainostorni. Ostoskeskuksen som-
mittelu keskeispihoineen on 1960-luvul-
la yleistyneen esikaupunkien ostoskes-
kusten suunnittelutavan mukainen. Yk-
sinkertaisia kuutioita elävöittää Siltamä-
en sininen korosteväri.

Ostoskeskusta laajennettiin vuonna 
1976 uimahallin ja seurakunnan raken-
nuksen väliin sijoitetulla myymäläraken-
nuksella. Suunnitelmat laati arkkitehtitoi-
misto Björkstam–Heino–Kostiainen. Lii-
kerakennus sulkee aikaisemmin avaran 
U-muotoisen sisäpihan ja peittää koko-
naan seurakuntakeskuksen taakseen. Lii-
kerakennuksen pitkien umpinaisten julki-
sivujen vierustoilla on pitkät pimeät käy-
tävät, jotka johtavat nykyään liian ahtaal-
le torille. Liikerakennuksen huolto-ovi on 
ikävällä tavalla alueen pääreitin näkymän 
päätepisteenä kun lähestytään ostoskes-
kusta etelästä.

Ostoskeskuksessa on vuosien varrella 
tehty useita liiketilojen käyttötarkoituksen 
ja ulkonäön muutoksia ja sisätilojen uu-
delleen järjestelyjä. Ostoskeskusyhtiö Sil-
takeskus Oy on suorittanut rakennuksista 
kuntotutkimuksen vuonna 2007.

Katetun ostoskeskuksen luonnoksia. Ostoskeskukses-

ta kaavailtiin alueen aktiivista ja monipuolista tapaa-

mispaikkaa alueen asukkaille ja kaikille ikäryhmille. 

Saman katon alle sisäkatujen varrelle oli luonnostel-

tu mm. päiväkoti, nuorisotiloja, seurakuntakoti, näyt-

telytiloja, ateljee-asuntoja, sauna, posti, pankki, kios-

keja ja liikkeitä.
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Ote asemapiirustuksesta vuodelta 1973. Etelään avautuvan U-muotoisen pihan ympärillä sijaitsivat seurakun-

takoti, päiväkoti, kahden myymälän liikerakennus, ravintola ja uimahalli. Pihalla oli leikkipaikka, oleskelualue ja 

mainostorni. Kuvassa näkyy myös uimahallin katolla sijaitseva aurinkoterassi.

Lapsia leikkimässä ostoskeskuksen torilla.
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Lastentalo

Päiväkoti suunniteltiin Pentti Aholan toi-
mistossa vuonna 1970. Lastentalo oli en-
simmäisissä suunnitelmissa osa katet-
tua ostoskeskuskokonaisuutta. Toteutu-
neessa suunnitelmassa päiväkoti on eril-
linen rakennus. Ainoastaan ylisuuret pal-
kit liittävät rakennuksen ostoskeskusko-
konaisuuteen.

Päiväkoti suunniteltiin kolmelle lapsi-
ryhmälle. Päiväkodissa oli kaksi pienten 
lasten ryhmää ja yksi ryhmä vauvaikäisil-
le. Rakennukseen oli kolme sisäänkäyn-
tiä torin puolelta. Lisäksi jokaisella ryh-
mällä oli oma sisäänkäynti puiston puo-
leiselle yhteiselle pihalle, jossa oli kunkin 

Puiston puoleiset julkisivut ovat puurakenteiset. 

Puuelementit on käsitelty kirkkaan punaisella puun-

suoja-aineella. Ikkunat ovat siniset. Sekä julkisivujen 

puuelementeissä että rakennuksen pohjaratkaisussa 

on havaittavissa ajalle tyypillinen moduulisuunnittelu.

Lastentalon pohjapiirustus. Sisätilojen alkuperäinen värityssuunnitelma.

ryhmän omat varastorakennukset, suoja-
katokset ja leikkivälineet. Sisätiloissa oli 
isot kattoikkunalla valaistut eteisaulat ja 
leikkisalit. Henkilökunnan tilat ja keittiö 
sijaitsivat ikkunattomalla torin puoleisel-
la sivulla.

Siltamäen päiväkodissa oli alkuvai-
heessa 180 lasta. Päiväkoti oli aikanaan 
pohjoismaiden suurin päiväkoti.
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Leikkipuistorakennus

Leikkipuistorakennus suunniteltiin Hel-
singin kaupungin rakennusvirastossa 
vuonna 1976.  Rakennus oli suorakaiteen 
muotoinen, tasakattoinen rakennus, jon-
ka puuelementtijako näkyi selkeästi julki-
sivuissa. Rakennuksessa oli kerhotiloja, 
varastotilaa ja keskellä sijaitseva katettu 
välikkö. Puujulkisivut oli käsitelty voimak-
kaan punaisella ja ikkunapuitteet mus-
talla kyllästysaineella. Rakennusvalvon-
nan piirustusarkistosta löytyy aikaisem-
man vaiheen suunnitelmia. Niissä leikki-
puiston kerhotilat ja varastot oli sijoitet-
tu paikoitustontin 40007 puistonpuolei-
seen rakennukseen.

Seurakuntakodin pohjapiirustus. Alla puiston puoleinen julkisivu, jossa näkyy ulkohartauspaikan muu-

ri ja teräsrakenteinen risti.

Leikkipuistorakennus.

Seurakuntakoti

Myös seurakuntakoti suunniteltiin Aho-
lan toimistossa. 16.3.1971 päivätyn suun-
nitelman mukaan seurakuntakoti käsitti 
seurakuntasalin lisäksi kaksi kerhohuo-
netta, kaksi nuorisotilaa, diakonissan 
työhuoneen, avaran eteishallin ja aputi-
loja. Pihalla oli betonirakenteinen tapu-
li ja luonnonkivimuurin kehystämä ul-
kohartauspaikka. Suunnittelun kuluessa 
mm. pihalle suunniteltu betoninen tapu-
li muuttui teräsrakenteiseksi.

Päiväkoti ja seurakuntakoti muodos-
tivat alun perin uimahallin ja liikeraken-
nusten kanssa ostoskeskuksen U-muo-
toisen sisäpihan. Tilanne kuitenkin muut-
tui seurakuntakodin kannalta epäedulli-
seen suuntaan, kun sen eteen rakennet-
tiin uusi liikerakennus 1976.
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Asemakaava ja liikenne

Kompaktikaupunki = kontaktikaupunki: yhteisöllisyys tiiviissä ja matalassa kaupungissa

1970-luvun uudet tiiviin kaupunkirakentamisen ihanteet toteutuivat esimerkillisesti 
Siltamäessä. Matala ja kompakti rakentaminen on luonut puitteet ja tukenut sosiaa-
listen suhteiden syntymistä alueella. Siltamäessä on edelleen voimakas oma luon-
teensa ja yhteisöllisyys elää alueella. ”Oman kylän” asukkaat tuntevat toisensa. Lap-
suutensa Siltamäessä viettäneitä palaa alueelle oman perheensä kanssa. Alueen lä-
pi kulkeva kävelytie toimii kyläraittina. Alueen keskellä sijaitseva ostoskeskus palve-
lee myös lähiseudun asukkaita.

Kaupunkirakenteen hierarkia

Alue muodostuu kolmesta kortteliryhmästä. Julkiset ja yksityiset alueet on selkeästi 
eroteltu toisistaan. Julkisilta alueilta siirrytään kortteliryhmien kontaktipihojen kautta 
omille korttelipihoille ja asuntoihin. Alueen hierarkia on selkeästi toteutettu ja asun-
tojen ikkunoista näkyy urbaaneille kävelyraiteille. Tämä on yksi alueen erityispiirre ja 
luo alueelle myös turvallisuuden tunnetta.

Tiiviin rakennusrintaman ja muotoillun maisemapuiston suhde

Rakennetut korttelit muodostavat selkeän rintaman aluepuiston suuntaan. Arkkitehti 
Pentti Aholan alkuperäinen ajatus laakeasta peltomaisemasta ja avoimista näkymistä 
kohti Helsingin pitäjän vanhaa kirkkoa ei toteutunut, mutta maisema-arkkitehti Ha-
rald Carstensin suunnitelmien mukaan rakennettu aluepuisto on avara ja maisema-
puiston muotoiltu, kumpuileva maisema luo vaikuttavan vastakohdan yksinkertaisil-
le, suorakulmaisille rakennuksille.

Liikenteen erotteluperiaate

Autoilijoiden ja jalankulkijoiden alueet on selkeästi eroteltu toisistaan. Liikenteellisel-
lä ratkaisulla oli keskeinen asema Siltamäen suunnittelussa. Metsälähiöistä poiketen 
pysäköintikentät on selkeästi rajattu ja autot ovat poissa näkyvistä. Isojen paikoitus-
alueiden rajaaminen omiksi alueikseen matalien autotallirakennuksien avulla on alu-
een tärkeä ominaispiirre. Pysäköintiratkaisu on toiminut hyvin ja etäisyydet paikoitus-
alueilta asuinkortteleihin ovat kohtuulliset. Kontaktipihojen kautta siirrytään julkisilta 
kaduilta, paikoitusalueilta ja raiteilta yksityisimmille korttelipihoille. Asuntokorttelit ja 
kortteleiden väliset jalankulkureitit ovat autottomia vyöhykkeitä. Autopaikkamäärien 
alkuperäinen mitoitus on riittävä eikä alueella ole tarvetta lisätä autopaikkoja.

Korttelirakenteen selkeys

Yksitoikkoisuus on vältetty vaihtelevan ja selkeän korttelirakenteen avulla. Pesube-
tonipintaisille elementtirakenteisille rakennuksille on vastakohtana vaihteleva ja veh-
reä ympäristö. Puoliavoimista kortteleista syntyy mielenkiintoisia tilasarjoja ja näky-
miä avoimeen maisemaan. Korttelipihojen alkuperäinen avoimuus on säilynyt sa-
moin kuin rakennusten yksinkertainen perushahmo. Tontit ovat alkuperäisen ajatuk-
sen mukaisesti aitaamattomat.
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Rakennusten selkeä rajautuminen puistoon on säily-

nyt. Liikuntapuiston ja aluepuiston rajaa tulisi kuiten-

kin selkeyttää. Näkymiä jokimaisemaan ja Helsingin 

pitäjän kirkon suuntaan tulisi avata.

Ostoskeskuksen keskeinen sijainti ja monipuoliset 

palvelut ovat siltamäkeläisille tärkeät, mutta ostos-

keskuksen ympäristö ja tori ovat nykyään pelkkiä lä-

pikulkualueita eikä ostoskeskus toimi suunnitelmien 

mukaisena alueen yhteisenä tapaamispaikkana. Os-

toskeskus on ulospäin sulkeutunut ja huoltopihat hal-

litsevat näkymiä.

Alkuperäinen ajatus paikoitusalueiden jäsentelystä 

puurivein ja autotallikatoksin toteutui vain osittain ja 

autosuojarakennuksia jäi rakentamatta. Isot paikoi-

tusalueet ovat nykyään jäsentymättömiä hiekka- ja 

asfalttikenttiä. Alkuperäisen suunnitelman mukaiset 

puurivit ja pensaat ovat häviämässä. Uusien peltira-

kenteisten tallien sijoitus ei ole alkuperäisen suunni-

telman mukainen.

Katualue tulisi rajata kontaktipihoista nykyistä sel-

keämmin. Alueen kolmen sisäänajokadun päätteet 

ovat jäsentelyltään epämääräiset.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Asemakaavallinen kokonaisrakenne säilytetään

n Muutokset keskitetään ostoskeskuksen, lämpökeskuksen ja 
eteläisen paikoitustontin alueille sekä kortteliin 40010

n Päiväkodin tonttia tutkitaan rakentamiseen 

n Tärkeät näkymät pohjoiseen kohti Helsingin pitäjän kirkkoa 
avataan

n Paikoitusalueita selkeytetään rakentamalla uusia rajaavia 
autosuojarakennuksia

n Jousimiehentien paikoitusalueen ja ostoskeskuksen välinen alue 
selkeytetään

n Pääraitti, kontaktipihat ja korttelipihat kunnostetaan

n Katujen päätteiden rajautumista asfalttialueista selkeytetään 
istutuksin 
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Maisema ja viheralueet

Jokimaisema

Keravanjoen ympäristö on tärkeä osa Helsingin vanhaa kulttuurimaisemaa. Vanha 
mylly ja siihen liittyvä koskimiljöö Keravajoen mutkassa on kunnostettu osaksi joki-
varsimaisemaa. Rakennetun ympäristön ja Keravanjoen maiseman rajaus ja rakenta-
misen yhteydessä säilytetty leveä joenvarsivyöhyke on keskeinen arvo alueella.

Viheraluerakenne

Asuinalueen reunaan sijoittuva Siltamäen aluepuisto jokivarsiosuuksineen, maise-
mapuistoineen ja liikuntapuistoineen on monimuotoinen, kaunis ja laaja viheralue-
kokonaisuus. Se on viheryhteyksien välityksellä hyvin saavutettavissa ja palvelee Sil-
tamäen lisäksi muitakin helsinkiläisiä. Alueen luoteiskulmassa sijaitseva metsäinen 
moreenimäki toimii suurmaisemaa jäsentävänä kiintopisteenä. Mäeltä alkava kort-
telialueiden välinen viheryhteys ja siihen liittyvä leikkipuisto toimivat viheraluekoko-
naisuutta yhdistävänä viherväylänä. Asemakaavan ja aikakauden suunnitteluideolo-
gian mukainen malli alueen sisäisen viheryhteyden ja toiminnallisen aluepuiston yh-
teydestä on säilynyt hyvin.

Maisemapuisto

Siltamäen maisemapuisto on yksi aikakautensa merkittävä maisemapuisto ja edus-
tava esimerkki 1970-luvun puistosuunnittelusta. Puisto on hyvin säilynyt ja toimii Sil-
tamäen ja lähialueiden laajana oleskelu- ja piknik-puistona.
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Taitavasti ylijäämämassoista muotoillut kumpuilevat 

nurmetetut maaston muodot muodostavat vastakoh-

dan tasamaalle ja tiukan geometrisesti rakennetul-

le asuinalueelle.

Aluepuistoon kuuluvat olennaisena osana massais-

tutukset ja maaston muotoilut. Istutukset puistossa 

muodostavat tiheitä, selkeästi rajattuja arkkitehtoni-

sia yhden lajin saarekkeita.

Vanhan lähteen paikalle rakennettu, osin luonnonmu-

kaiseksi jätetty puistolampi, on yksi puiston keskeisiä 

elementtejä yhdessä Keravanjoen kanssa.

Aluepuistoon vuonna 1997 sijoitettu kuvanveistäjä 

Radoslaw Grytan teos Monumentti tavallisille tuo vai-

kuttavan uuden lisän puistoon.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Aluepuiston alkuperäistä asua ylläpidetään. Maisemapuistolle 
tyypillisistä piirteistä huolehditaan ja puiston hoito- ja 
kunnostustyöt tehdään alkuperäisiä suunnitelmia noudattaen

n Parannetaan yhteyttä Keravanjokeen. Avataan paikoin näkymiä 
joelle ja suunnitellaan levähdys- ja istuskelualue Keravanjoen 
varteen

n Joenrannan istutuksia uudistetaan

n Kauriinpuiston metsää hoidetaan lähimetsänä reunavyöhykettä 
vahvistaen

n Vihervyöhykettä hoidetaan alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti avoimena tilana pitkine näkymineen. Leikkipuiston 
istutuksia sekä Jousimiehentien pysäköintialueen rajausta 
täsmennetään

n Liikuntapuiston toiminnalliset alueet rajataan selkeästi 
kasvillisuudella aluepuistosta ja joenvarren puistovyöhykkeestä

n Aluepuisto suojataan Tuusulanväylän melulta
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Kontaktipihat, kävelyraitit ja polut

Alueen pääraitti

Kaksostenpolun, Jousimiehenpolun ja Kauriinpolun pääraitit liittävät alueen korttelit 
toisiinsa. Pääraitti kulkee eteläosan Suutarilantien alikulun kohdalta Kauriintien kon-
taktipihan kautta ostoskeskuksen läpi Kaksostentien kontaktipihalle asti. Pääraittiin 
liittyvät Kauriinpolun, Kauriinkujan ja Jousimiehentien laatoitetut raitit. Alkuperäinen 
ajalle tyypillinen isokokoinen betonilaatta korostaa raitin kaupunkimaista luonnetta ja 
erottaa pääraitin luonteeltaan alueen muista kulkuväylistä. Neliömäinen betonilaatta 
ilmentää aikaansa ja kuuluu ympäristön säilytettäviin yksityiskohtiin.

Kontaktipihat

Kompaktikaupungin ideologia, jossa suunnittelun avulla pyrittiin luomaan aktiivisia 
kohtaamispaikkoja asuinalueelle, kiteytyy kontaktipihoissa. Siltamäki on ainoa alue 
Helsingissä, jossa kontaktipiha-idea toteutui puhdaspiirteisessä muodossa. Kontak-
tipihat korostavat alueen kaupunkimaisuutta sekä alueen jakoa kolmeen osa-aluee-
seen. Ne toimivat kortteliryhmien ”käyntikortteina”, jota alkuperäisissä suunnitel-
missa korostettiin kiinteillä istuskeluryhmillä, istutuksilla ja osa-alueiden infotauluil-
la. Kontaktipihoille tulee kuitenkin vastaisuudessa löytää uusi funktio, jotta ne toimi-
sivat paremmin alkuperäisen ajatuksen mukaisella tavalla.

Kortteleiden sisäinen suorakulmainen kävelytieverkosto 

Kortteleiden sisäiset kävelytiet noudattavat tarkasti alueen geometrista rakennetta. 
Asuinrakennusten vierustojen, mutta myös pihojen halki kulkevat kävelytiet ovat täs-
mällisen suoria. Kulmakohtia on usein täsmennetty puu- ja pensasistutuksilla tai laa-
toitetuilla alueilla. Suorakulmainen kävelytieverkosto on tärkeä osa alueen asema-
kaavallista rakennetta.

Puistoalueen hiekkapintaiset puistokäytävät

Puistoalueen kiemurtelevat hiekkapintaiset puistokäytävät seuraavat maiseman muo-
toilua ja muodostavat vastakohdan suorille laatoitetuille pääraiteille. Puistokäytävien 
alkuperäinen sorapinta on tärkeä säilyttää.
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Alkuperäiset kontaktipihat olivat suurilla betonilaa-

toilla pinnoitettuja neliönmuotoisia aukiotiloja, joi-

den oli tarkoitus toimia kolmen kortteliryhmän edus-

tavina sisääntuloaukioina. Alkuperäistä jäsentelyä ei 

koskaan toteutettu loppuun saakka geometrisine pen-

sas- ja puuriveineen, istutuksineen, betonialtaineen 

ilmoituspylväineen ja penkkeineen. Nykyisin kasvilli-

suus on huonokuntoista. Kalusteet ja istutukset kai-

paavat uusimista.

Pääraitin laatat ovat painuneet ja raitti vaati pikaista 

kunnostusta. Oleellista on pääraitin jatkuvuus ja yh-

tenäisen alkuperäisen pinnoitemateriaalin säilyttämi-

nen myös ostoskeskuksen kohdalla.

Alueen arvoja ovat välittömät yhteydet viher- ja vir-

kistysalueille: latu tai polku johtaa kotiovelta suoraan 

puistoon. Puiston maastoa myötäilevät polut tulisi 

säilyttää hiekkapintaisina. Maisemapuiston massais-

tutukset luovat vaihtelevia näkymiä ja tunnelmia.

Pintamateriaalit. Nurmikentät, hiekka, laatoitus ja as-

faltti liittyvät yleensä toisiinsa ilman rajaavia reunaki-

viä. Aikakaudelle tyypilliset rajaukset ovat yksi ympä-

ristön säilytettävä yksityiskohta.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Kävelytieverkoston ja kontaktipihojen alkuperäistä ilmettä 
korostetaan. Alkuperäiset materiaalivalinnat säilytetään ja/tai 
palautetaan.

n Pääraitti ja kontaktipihat kunnostetaan alkuperäistä suurta 
neliömäistä betonilaattaa käyttäen. Vanhat vesikourut voidaan 
korvata vanhaa mallia muistuttavalla betonireunakivellä, joka 
täsmentää raitin rajausta.

n Kontaktipihoista muokataan kolmen kortteliryhmän edustavia 
sisääntuloaukioita alkuperäisen suunnitelman hengessä. 
Kaupungin tontilla sijaitsevasta Kauriintien kontaktipihasta on 
laadittu mallisuunnitelma, jonka periaatteita voidaan soveltaa 
muiden kontaktipihojen suunnittelussa.

n Ostoskeskuksen kehittämisessä selkeytetään pääraitin asemaa 
Siltamäen kaupunkirakenteessa. Alkuperäinen neliömäinen 
betonilaatta palautetaan.

n Korttelipihojen pintamateriaalit valitaan periaatesuunnitelman 
mukaan alkuperäistoteutuksen mukaisena.

n Laatoituksen, asfaltin, hiekan ja nurmikon liitoskohdista on 
esitetty periaatesuunnitelma.
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Asuinrakennukset

Säilyneisyys

Asuinrakennukset ovat pääosin hyvin säilyneet. Betonijulkisivut ovat alkuperäisessä 
asussaan ja niiden alueellinen yhtenäisyys on keskeinen arvo. Tämä asettaa suuria 
haasteita tuleville peruskorjauksille, jotka tulisi tehdä alueellisesti yhtenäisin periaat-
tein. Alueelle vieraita muotoja tai uusia materiaaleja ei esiinny lukuun ottamatta joi-
takin kömpelösti tehtyjä räystäspellityksiä ja muita yksityiskohtien muutoksia, joita 
on tehty viime vuosien kuluessa.

Perushahmo

Alue perustuu kahden rakennustyypin toistoon. Vuosien varrella tehdyt korjaukset ja 
muutostyöt eivät olennaisesti ole muuttaneet rakennusten perushahmoa. 

Alkuperäiset materiaalit

Asuinrakennusten alkuperäiset materiaalit ovat betoni, teräs, lasi ja puu. Pesubetoni-
pintoja ja maalattuja betonipintoja on korjattu ja huollettu. Julkisivujen korjaustoimen-
piteet ovat toistaiseksi rajoittuneet betonin paikkakorjauksiin. Porrashuoneiden lasi-
seinien ja kaiteiden teräsdetaljit ovat pääosin alkuperäiset. Parvekkeiden puiset taus-
taseinät ja kellareiden puuovet ovat säilyneet. Myös alkuperäiset 1970-luvun asunto-
jen puuikkunat ovat säilyneet uusien alumiinisten etuikkunoiden takana. Asuinraken-
nusten alkuperäisosat ja materiaalit ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin.

Siltamäen tunnistevärit

Siltamäen alkuperäiset värit ovat harmaa, tumma sinimusta ja valkoinen sekä perus-
värit sininen, punainen ja keltainen. Siltamäessä esiintyvä kontrastinen värinkäyttö 
on tyypillistä modernille arkkitehtuurille. Parvekkeiden tummat puurakenteiset sei-
nät kirkkaan värisine ovineen sekä porrashuoneiden kirkkailla perusväreillä maala-
tut taustaseinät ovat yksi Siltamäen tunnusmerkki. Voimakkaat värit tuovat alueelle 
omaleimaisuutta ja luovat vastakohtaa harmaille pesubetonijulkisivuille. Porrashuo-
neiden teräsdetaljeissa, teräslasiseinissä, katoksissa ja kaiteissa käytetty tumman si-
nimusta väri on erittäin tärkeä alueen kokonaisidentiteetin kannalta ja pääosin säily-
nyt/tai palautettavissa. Samaa tumman sinistä värisävyä käytettiin alun perin myös 
porrassyöksyjen alapinnoissa, mutta tämä yksityiskohta on säilynyt enää vain muu-
tamassa porrashuoneessa.

Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Maantasossa olevia sisäänkäyntejä korostavat isot taitavasti sommitellut teräslasi-
seinät, teräsrakenteiset katokset ja laatoitetut tasanteet. Lasiseinäiset porrashuoneet 
ovat olennainen tekijä Siltamäen muodostaman arkkitehtonisen kokonaisuuden kan-
nalta. Teräslasiseinät jäsentävät alueen pitkiä betonijulkisivuja. Porrashuoneiden taus-
taseinien väri tuo eloa rakennusten muuten pelkistettyihin julkisivuihin. Myös pime-
ään aikaan värit loistavat valaistuista porrashuoneista.

Parvekkeet ja pihat

Rungon ulkopuolelle asennetut parvekkeet, jotka perustuvat kantaviin pieliseiniin, 
ovat 1970-luvun betonielementti-arkkitehtuurille tyypilliset. Parvekkeiden valkoisik-
si maalatut betonipinnat erottuvat harmaista pesubetonijulkisivuista. Ensimmäisen 
kerroksen asuntoihin liittyvät maantasopihat tuovat Siltamäkeen pientaloasumisen 
luonnetta ja ovat eräs Siltamäen kerrostaloalueen erityispiirre.

Asunnot

Siltamäen asunnot ovat väljästi mitoitetut ja vastaavat hyvin myös tämän päivän asu-
misvaatimuksia. Yksiöitä lukuun ottamatta asunnot ovat läpitalon asuntoja. Asunto-
jen valoisuutta ja avaruutta lisäävät suuret lasi-ikkunat. Jokaiseen asuntoon kuuluu 
parveke tai oma piha.
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Harmaa pesubetoni oli ajalle tyypillinen julkisivuma-

teriaali. Etelä- ja länsijulkisivuissa sekä rakennuksien 

kulmissa ja ikkunapielissä on pitkälle edenneitä vau-

rioita, joita ei enää voida korjata kevyillä paikkauksil-

la ja pinnoitteilla. Julkisivuissa edennyt betonin ra-

pautuminen vaatii laajempia korjaustoimenpiteitä lä-

hitulevaisuudessa.

Värit ovat Siltamäen tärkeä tunnusmerkki. Teräsosi-

en alkuperäinen väri on tummansininen. Keltaisik-

si ja punaisiksi maalatut teräsosat ovat räikeät eivät-

kä kuulu alueen alkuperäiseen ilmeeseen. Porrashuo-

neiden taustaseinien ja puuovien tunnistevärien alku-

peräiset sävyt ovat tärkeät ja ne tulisi palauttaa. Laa-

dittu väriohje ohjaa oikean ja alueelle yhtenäisen vä-

risävyn käyttöön.

Detaljimuutokset kuten räystäiden pellitykset, vesiko-

urujen ja syöksytorvien muutokset ja sisäänkäyntien 

lisärakenteet hämärtävät rakennusten alun perin hy-

vin täsmällistä ja yhtenäistä ilmettä. 

Asuntopihat rajattiin alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan L- muotoisilla täsmällisesti leikatuilla pensasai-

doilla. Nykyään alueella vallitsee sekava käytäntö. 

Puuaidanteet ja -rakennelmat eivät sovi alueen alku-

peräiseen tyyliin.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Betonijulkisivujen korjauksessa noudatetaan tämän 
selvityksen yhteydessä laadittua betonijulkisivujen 
korjaustapaohjetta. Ohjeet perustuvat Tampereen teknillisen 
yliopiston rakennetekniikan laitoksen alueella suorittamaan 
betonirakenteiden kuntoa selvittäneeseen tutkimukseen. 
Julkisivujen korjaus toteutetaan alueellisesti yhtenäistä linjaa 
noudattaen.

n Rakennusten alkuperäisten yksityiskohtien ja materiaalien 
säilymiseen/palauttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
On tärkeää, että Siltamäessä noudatetaan alueellisesti yhtenäisiä 
korjausperiaatteita.

n Alkuperäiset tummaksi maalatut teräsdetaljit, teräslasiseinät, 
sisäänkäyntien katokset ja porrashuoneiden kaidedetaljit 
säilytetään ja/tai palautetaan. Myös muiden yksityiskohtien 
korjauksessa osalta noudatetaan säilyttävää/ ja tai palauttavaa 
linjaa.

n Kellariportaiden myöhemmin rakennetut katokset muutetaan 
paremmin alkuperäisen arkkitehtuurin luonteeseen sopiviksi.

n Parvekkeiden syvyysmittaa voidaan kasvattaa parvekkeiden 
uudistamisen yhteydessä. Idea erillisistä rungon ulkopuolella 
olevista selkeistä parveketorneista säilytetään samoin kuin 
parvekkeiden alkuperäiset värit, materiaalit ja detaljimaailma. 
Parvekkeet saadaan lasittaa.

n Ensimmäisen kerroksen parvekkeita muutetaan asuntopihoiksi 
korjaustapaohjeessa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

n Porrashuoneet kunnostetaan korjaustapaohjeiden mukaisesti. 
Samassa yhteydessä esitetään jälkiasennushissien rakentamisen 
periaate. Hissien rakentamista rakennusrungon ulkopuolelle 
ei kuitenkaan pidetä suositeltavana. Mikäli jälkiasennushissin 
rakentamisen päädytään, tämä tulee tehdä alueellisesti 
yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Esteettömiä asuntoja lisätään 
alueella täydennysrakentamisen kautta.

n 1970-luvun värien säilyttämisen/palauttamisen osalta 
noudatetaan tämän selvitystyön yhteydessä laadittua alueellista 
väriohjetta.

n Yksityispihojen rajautumisessa yhteiseen piha-alueeseen 
noudatetaan yhtenäistä suunnitelmaa.
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Korttelipihat

Yhtenäinen muoto

Siltamäen korttelipihat ovat aikakaudelle tyypilliset ja osa kompaktikaupunki-ideolo-
giaa, johon kuuluvat suoraviivaisesti ryhmitellyt yhtenäiset massaistutukset sekä sel-
keät kenttämäiset nurmikko- ja sora-alueet. Pihojen kävelytiet seuraavat rakennusten 
suorakulmaista koordinaatistoa. Pihatilojen jatkuvuus rakennuksissa olevien aukko-
jen välityksellä ja pihojen aitaamattomuus on keskeinen kaavallinen periaate ja yk-
si alueen arvoista.

Puistomainen ilme

Siltamäessä rakennukset ja piha-alueet suunniteltiin samanaikaisesti.  Näin saatiin 
alueelle yhtenäinen ilme, joka on yhä Siltamäelle ominainen tärkeä piirre. Alueen ma-
tala ja suhteellisen väljä rakentaminen ja runsas kasvien käyttö vaikuttivat Siltamä-
elle tyypillisen puistomaisen ja pientalomaisen miljöön syntyyn. Siltamäen pihaistu-
tukset kasvilajeineen ovat aikaudelleen tyypillisiä. Pihojen alkuperäinen 1970-luvun 
ilme on melko hyvin säilynyt.

Viihtyisät ja turvalliset pihat

Siltamäen piha-alueita suunniteltaessa keskeistä oli turvallisen ja viihtyisän leikkiym-
päristön suunnittelu. Tyypillistä olivat asuinkortteleiden autottomat piha-alueet, jois-
ta oli välitön yhteys laajoille puistoalueille.

Varusteet ja kalusteet

Pihojen kalusteet suunniteltiin linjassa alueen muun 1970-luvun arkkitehtuurin kans-
sa ja alueen värimaailmaa noudattaen. Säilyneet alkuperäiset pihan kalusteet ovat 
tärkeä alueen ominaispiirre.
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Pihoille on vuosien mittaan istutettu paljon puita, jot-

ka varjostavat asuntopihoja ja asuntoja. Puustoa tuli-

si harventaa. Uusia puita istuttaessa tulisi noudattaa 

Aholan alkuperäistä suunnitelmaa.

Sisäänkäyntien pensasistutukset ovat paikoittain 

huonokuntoiset. Sisäänkäyntien kunnostuksen yhtey-

dessä voidaan samalla parantaa esteettömyyttä. Is-

tutusten alkuperäinen suoraviivainen istutusperiaa-

te tulee säilyttää.

Alkuperäiset pihapolut seuraavat korttelirakenteen 

suorakulmaista koordinaatistoa. Kaikki polut ovat 

alun perin olleet hiekkapintaisia. Polkuja on myö-

hemmin osittain asfaltoitu. Paikoin asfalttipinnat ovat 

liian laajoja ja rajaus nurmi- ja hiekkapintoihin epä-

määräinen.

Korttelipihojen laajat leikkialueet ovat vähäisessä 

käytössä. Pihoilla on osittain laajoja hoitamattomia 

hiekkakenttiä. Piha-alueiden nurmialueita tulisi laa-

jentaa ja korttelipihoille tulisi järjestää viihtyisiä oles-

kelupaikkoja eri ikäisille. Kalusteita ja varusteita tu-

lisi uusia.

64

OSA II Arvot



Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Pihoja hoidetaan ja kunnostetaan alkuperäisten 
suunnitteluperiaatteiden pohjalta ja säilytetään pihoille 
tyypillinen selkeys ja geometrisyys. Kasvilajisto ja istutusten 
ryhmittelyperiaatteet säilytetään ja/tai palautetaan alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti.

n Pihojen viihtyisyyttä kehitetään oleskelualuetta lisäämällä sekä 
pienentämällä ylisuuria hiekka-alueita.

n Poistetaan myöhemmin lisättyjä, liian lähelle rakennuksia 
istutettuja tai asuntoja varjostavia puita.

n Yksityiset asuntopihat aidataan selkeillä pensasistutuksilla 
yhteispihoista. Asuntopihojen aitaamisesta on tämän 
selvitystyön yhteydessä laadittu yleisohje, jolla halutaan turvata 
pihojen rajautuminen asuntopihoista yhtenäisesti, alkuperäisen 
suunnitelman hengessä.

n Pihakäytäviä ei tule leventää. Pihakäytävät asfaltoidaan 
ainoastaan sisäänkäyntien yhteydessä. Sisäänkäyntijärjestelyistä 
on esitetty suunnitelma.

n Pihojen valaistusta parannetaan.

n Pihojen pintamateriaaleista on esitetty suunnitelma.

n Varusteiden ja kalusteiden osalta on esitetty suunnitelma. 
Aluetta varten suunnitellut alkuperäiset pihan varusteet 
säilytetään ja/tai palautetaan.

n Osa sorapintaisesta leikkialueesta muutetaan nurmi- ja 
oleskelualueeksi.

n Yhdestä pihasta laaditun mallisuunnitelman periaatteita 
sovelletaan muihinkin Siltamäen korttelipihoihin.
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Muut rakennukset

Autotallit

Suunnitelmaan kuuluvat alkuperäiset autotallit ja -katokset ovat arkkitehtonisesti 
poikkeuksellisen korkeatasoiset. Kevyet levymäiset autotalliseinämät rajaavat kävely-
raitteja ja luovat tilaa ja raiteille miellyttävän mittakaavan poikkeuksellisen linjakkaal-
la tavalla. Alueelle myöhemmin rakennetut autotallirakennukset eivät laadukkuudel-
taan yllä alkuperäisten tasolle.

Lämpökeskus

1970-luvun lämpökeskusrakennus on arkkitehtonisesti laadukas rakentamisajankoh-
tansa edustaja, jota rakennuksen nykyinen hoitamaton ulkoasu ja toiminta latistavat. 
Rakennukseen alun perin kuuluneet savupiiput on purettu.
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Alueen lämpökeskusrakennus on moderni kuutiomai-

nen laatikko, jota alun perin korostivat korkeat savu-

piiput ”Siltamäen maamerkit”. Rakennuksen ympäris-

tö on nykyään ränsistynyt ja kaipaa kohennusta.

Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului matalien tyy-

likkäiden autosuojarakennusten rajaamat pysäköin-

tikentät. Alkuperäinen ajatus selkeästi rajatuista U-

muotoisista pysäköintialueista on nyttemmin hämär-

tynyt.

Autokatoksien muuttaminen autotalleiksi on muut-

tanut alkuperäisiä yksityiskotia epäedulliseen suun-

taan. Uudet peltiä olevat autotallit eivät arkkitehtuu-

riltaan yllä alkuperäisten autotallien laadukkuuteen. 

Myöhemmin tehty kattokorjaus on kömpelö.

Alkuperäiset jätesäilytystilat autotallien ja -katoksi-

en päissä ovat mitoitukseltaan riittämättömät. Jäte-

säilytystilojen suunnittelu kaipaa alueellisesti yhte-

näistä ja alkuperäistä asemakaavallista ajatusta tuke-

vaa ratkaisua. Jätekatoksia ei pidä sijoittaa korttelipi-

hojen keskelle.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Pysäköintialueille esitetään rakennettavaksi uusia pysäköintialuei-
ta rajaavia autotalleja alkuperäisen suunnitelman pohjalta.

n Alkuperäiset autotallirakennukset kuuluvat alueen säilytettäviin 
rakennelmiin. Alkuperäisille autokatoksille tunnusomaiset detaljit 
tulee säilyttää. Jo tehdyt arkkitehtuuria latistavat yksityiskohtien 
muutokset tulee palauttaa.

n Pysäköintialueille myöhemmin rakennetut autotallikatokset esite-
tään korvattavaksi uusilla, alkuperäisen tyylin mukaisilla rakennel-
milla.

n Lämpökeskusrakennus kuuluu alueen säilytettäviin rakennuksiin, 
joka tulisi suojella asemakaavamerkinnöin. Rakennus korjataan ja 
kunnostetaan alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennus esite-
tään muutettavaksi loft-asunnoiksi tai muuhun sen arvon mukai-
seen uusiokäyttöön.
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Ostoskeskus ja palvelut
Alueella on toimiva ostoskeskus, joka on tärkeä tekijä alueen hyvän palvelutason kan-
nalta. Siltamäen ostoskeskus on kokenut muutoksia vuosien aikana, jotka ovat latis-
taneet tai muuttaneet alkuperäistä ideaa. Suurin muutos on ollut ostoskeskukseen 
liittyvän keskusaukion luonteen hämärtyminen. Vuonna 1976 rakennettu liikeraken-
nus on muuttanut aukion suhteita ja mittakaavaa epäedulliseen suuntaan. Raken-
nus on katkaissut jalankulkuraitin tärkeässä kohdassa sekä jättänyt seurakuntatalon 
sisäänkäynnin piiloon huoltopihan taakse. Uimahalli on toiminnallisesti vanhentunut 
ja sen rakenteet vaativat peruskorjauksen. Myös päiväkotirakennus on peruskorjauk-
sen tarpeessa ja nykyiseen lapsimäärään nähden liian suuri.

Keskeinen sijainti

Ostoskeskuksen keskeinen sijainti sisääntulokadun varrella laajan paikoitusalueen 
vieressä, alueen sisäisen pääraitin varrella toimii hyvin, mutta ei hahmotu kaupunki-
kuvallisesti riittävällä tavalla, jotta se houkuttelisi alueelle satunnaisia asiakkaita. Py-
säköintialueelle sisään- ja ulosajo on sekava. Kaikki Siltamäen korttelit ovat kävely-
matkan päässä ostoskeskuksesta, mikä sinänsä on arvo.

Palveluiltaan monipuolinen ostoskeskus

Seurakuntakoti, uimahalli ja alueen päiväkoti ovat alusta asti täydentäneet ostoskes-
kuksen kaupallista palvelutarjontaa. Palvelutarjonta on muuttunut vuosien varrella, 
Muutokset ovat kuitenkin olleet pieniä verrattuna moneen muun esikaupunkien lä-
hiön ostoskeskuksen kokemiin muutoksiin.

Mittakaava

Ostoskeskuksen mittakaava noudattaa muun alueen mittakaavaa. Matalat rakennuk-
set liittyvät luontevasti ympäristöön.

Arkkitehtuuri ja kulttuurihistorialliset arvot

Ostoskeskus on pääosin 1970-luvulta, mutta suunnitelma ei ole toteutunut alkupe-
räisissä suunnitelmissa kaavaillulla laadukkaalla tavalla. Nykymuodossaan Siltamä-
en ostoskeskukseen ei kokonaisuutena liity sellaisia suojeluarvoja, jotka edellyttäisi-
vät nykyisten rakennusten asemakaavallista suojelua. Muutosten/uusimisen tulisi 
kuitenkin tapahtua vanhan ostoskeskuskokonaisuuden ominaispiirteitä ja mittakaa-
vaa kunnioittaen.
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Päiväkoti, seurakuntakoti ja uimahalli tuovat ostos-

keskukseen toiminnallista rikkautta. Monipuolinen 

toiminta ei kuitenkaan tule esille ostoskeskusympä-

ristössä koska myöhemmin rakennettu liikerakennus 

peittää sekä seurakuntakodin että uimahallin sisään-

käynnit. Päiväkoti on jo alkuperäisen suunnitelman 

mukaan sulkeutunut torille päin.

Pääraitin jatkuvuus ostoskeskuksen alueella tulee 

turvata. Tori on alueen ja pääraitin keskipiste. Ostos-

keskusta tulisi kunnostaa ja muuttaa vaiheittain. Al-

kuperäinen laatta on vaihdettu paikkaan sopimatto-

maan punertavaan sidekiveen.

Ostoskeskuksen ilme on ulospäin sulkeutunut. Kun 

ostoskeskukseen saavutaan pääraittia pitkin, ensim-

mäisinä näkyvät liikerakennusten huolto-ovet ja um-

pinaiset julkisivut.

Pienilläkin toimenpiteillä voitaisiin saavuttaa jo pal-

jon. Nykyisen ostoskeskuksen viihtyisyyttä lisääviä 

toimenpiteitä olisivat esimerkiksi pimeiden käytävi-

en katoksien purku, rakennuksien avaaminen torin 

suuntaan sekä torin kalustuksen ja valaistuksen pa-

rantaminen.
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Kehittämisperiaatteet ja korjaustapaohjeet, ks. osat III ja IV.

Toimenpidesuositukset

n Alueellisen kehittämisen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on os-
toskeskuksen palvelujen monipuolisuuden turvaaminen. Elinkaa-
rensa päähän tuleville liikerakennuksille on perusteltua tutkia eri-
tasoisia uudisrakentamisen vaihtoehtoja, joiden avulla ostoskes-
kuksen toimintaedellytykset voidaan turvata. Uudisrakentamisen 
ja liikerakennusten uudelleen sijoittelun yhteydessä voidaan tut-
kia torialueen uudelleen muotoilua ja nykyisten toiminnallisten ja 
kaupunkikuvallisten epäkohtien korjaamista.  Selvityksessä esite-
tään kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa ostoskeskusalueen ke-
hittämistä varten. VE 1 sisältää nykyisen ostoskeskuksen puit-
teissa tehtävät pienehköt muutokset ja parannukset. VE 2:ssa ja  
VE 3:ssa esitetään ostoskeskuksen laajemman uudistamisen ja 
muuttamisen mahdollisuus.

n Nykyisen uimahallin peruskorjausvaihtoehtojen rinnalla on perus-
teltua selvittää purkamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehtoja si-
ten, että uimahalli säilyy Siltamäen ostoskeskuksen alueella.

n Tutkitaan myöhemmin rakennetun liikerakennuksen toiminnan siir-
tämistä ostoskeskuksen muihin tiloihin ja/tai rakennuksen purka-
mista.

n Nykyisen päiväkodin tontille tutkitaan asuinrakentamista. Uudis-
rakennuksen yhteydessä voisi toimia pienempi uusi päiväkoti ja 
mahdollisesti muu asukastila.

n Paikoitusalueen liikennejärjestelyjä ja Riimusauvantien puoleista 
ilmettä parannetaan.

n Ostoskeskusalueelle ja Riimusauvantien varteen suunnitellaan uu-
det alueen 1970-luvun henkeen sopivat mainostornit.

n Torin ja raitin elävöittämiseksi on tärkeää, että tiloja avataan myös 
torin suuntaan.

n Mikäli ostoskeskusta kehitetään nykytilanteen pohjalta, torialueen 
ilmettä ja käyttöä tulee kohentaa ja pimeiden käytävien katokset 
purkaa ja valaistusta parantaa.
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Alueen säilyttämisen periaatteet

Siltamäen säilytettävään ja suojeltavaan kokonaisuuteen 
kuuluu: 

Kortteliryhmä, kontaktipiha, raitti
Hyvin säilynyt 1970-luvun asemakaavallinen kokonaisuus, 
joka muodostuu kolmesta tiiviistä hyvin säilyneestä kom-
paktikaupungin suunnitteluideologiaa ilmentävästä kortteli-
ryhmästä. Kortteliryhmät liittyvät ja ovat yhteydessä toisiin-
sa kontaktipihojen ja jalankulkuraitin välityksellä. Yhtenäinen 
rakennuskanta säilyneine yksityiskohtineen.

Kadut ja paikoitus
Alkuperäiseen asemakaavalliseen ajatukseen kuuluva liiken-
teen erotteluperiaate ja puoliksi suljetut, U:n muotoiset, ma-
talin autotallirakennuksin rajatut pysäköintikentät.

Ostoskeskus
Palveluiltaan monipuolinen ostoskeskus alueen keskellä asun-
tokortteleiden kannalta optimaalisessa paikassa.

Maisemapuisto
Edustava 1970-luvun maisemapuisto.

Rakennusrintama
Kontrasti rakennusten muodostaman suorakulmaisen pol-
veilevan rintaman ja vapaasti muotoillun maisemapuiston 
välillä.

Korttelipihat
Suuret viihtyisät piha-alueet sekä puiden ja pensaiden alku-
peräiset ryhmittelyt ja alkuperäiset pintamateriaalit.

Metsäinen mäki
Luonnonmukainen metsäinen mäki.
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Alueen kehittämisperiaatteet ja muutoskohdat

Siltamäen muutoskohdat ja kehittämistoimenpiteet

Tutkitaan ostoskeskusalueen laajemman uudistamisen ja muut-
tamisen mahdollisuus säilyttämällä nykyiset kaupalliset ja julki-
set palvelut ja tutkimalla uutta asumista alueelle.

Tutkitaan asuntokannan monipuolistamista alueen eteläisen 
paikoitustontin kohdalla. Paikka esitetään tässä selvityksessä 
valittavaksi kerrostaloasumisen kehittämiskohteeksi.

Myöhemmin rakennettu, alueen koillisosassa sijaitseva kort-
teli 40010 rajataan tässä raportissa käsiteltävän aluekokonai-
suuden ulkopuolelle. Alueella voidaan tutkia täydennysraken-
tamisen mahdollisuutta.

Selvitetään mahdollisuutta vahvistaa Siltamäen vapaa-ajan 
ja liikuntapalveluja. Tutkitaan uimahallin toimintaidean uu-
distamista ja sille eri sijoittamis- ja kokovaihtoehtoja ostos-
keskuksen alueelle.

Paikoitusalueiden alkuperäistä kaavallista ajatusta vahviste-
taan, rakentamalla niille uusia, alkuperäisen suunnitelman 
mukaisia autotallirakennuksia.

Pääraittia, kävelypolkuverkostoa ja kontaktipihoja kohenne-
taan alkuperäisten Aholan suunnitelmien hengessä.

Kolmen alkuperäisenä säilyneen kortteliryhmän hahmottamis-
ta parannetaan selkeyttämällä ostoskeskuksen reuna-alueen 
ja leikkipuiston vihervyöhykettä.

Korttelipihoja kohennetaan ja jäsennetään ja/tai palautetaan 
alkuperäisten Aholan suunnitelmien hengessä.

Aluepuiston kehittämistä varten laaditaan alueellinen mai-
semasuunnitelma.

Laaditaan alueellinen valaistussuunnitelma.
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Kontaktipihat

Kontaktipihojen mallisuunnitelma

Kontaktipihojen kohentamisen ja kehit-
tämisen periaatteet on esitetty kaupun-
gin maalla sijaitsevan, Kauriintien kon-
taktipihalle laaditun luonnoksen avulla. 
Luonnoksessa esitettyjä ideoita ja suun-
nitteluperiaatteita voidaan soveltaa alu-
een muillakin kontaktipihoilla.

Kontaktipihojen alkuperäinen kortteli-
ryhmien sisääntulo- ja edustusaukioiden 
luonne palautetaan parantamalla kontak-
tipihojen istutuksia, valaistusta ja kalus-
tusta. Kontaktipihoja kohennetaan ja kun-
nostetaan alkuperäisen 1970-luvun suun-
nitelman hengessä: 
n Perustasona säilytetään neliömäinen 

alkuperäinen 1970-luvun betonilaat-
ta.

n Aukiolle istutetaan geometriset puu-
rivistöt. Lisäksi kontaktipiha rajataan 
selkeästi katualueesta puurivillä, jo-
ka muodostaa kadulle rajaavan päät-
teen.

n Oleskeluryhmän yhteyteen rakenne-
taan betonisia istutuskaukaloita ja be-
tonisia istuskelupenkkejä. Betonikau-
kaloihin istutetaan ikivihreitä pensaita 
ja maanpeitekasveja.

n Alkuperäisen suunnitelman ilmoitus-
tolppa-idean pohjalta tehdään uusi be-
toninen opastaulu oleskeluryhmän yh-
teyteen.

n Kontaktipihan keskialuetta koroste-
taan valitsemalla pintamateriaaliksi 
alkuperäistä isompi suorakulmainen 
betonilaatta.

n Puulajiksi kontaktipihoille valitaan 
muusta alueista poikkeava pieni kau-
nismuotoinen ja kukkiva koristepuu, 
esimerkiksi pilvikirsikka tai mustamar-
jaorapihlajapensas.

n Pääraitin valaisintyyppiä (esim. pylväs-
malli Siteco tai Bega) käytetään myös 
kontaktipiha-alueella. Lisäksi kontakti-
pihaa valaisemaan sijoitetaan matalat 
pollarivalaisimet (esim. Poulsen, malli 
Sentry).

Kauriintien kontaktipihan luonnos, joka noudattaa Pentti Aholan alkuperäisten suunnitelmien periaatteita.

a Kontaktipiha rajataan sisäänajokatujen paikoitusalueista selkeällä puurivillä

b Keskikenttä rajataan puu- ja pensasistutuksilla. Keskikentän aluetta voidaan korostaa käyttämällä esim.  

 isompaa laattaa tai graafista betonia

c Raitin valaisinta käytetään myös kontaktipihojen yleisvalaisimena; keskialueella käytetään matalaa  

 pollarivalaisinta

d Uusi betoninen opastaulu

e Uudet betonirakenteiset penkit

Kauriintien kontaktipihan nykytilanne.

a

b

c

d

ce 
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Uusi opastaulu/sijaintikartta toteutetaan esimerkiksi 

betonirakenteisena valaistuna kortteliryhmän reliefinä.

    = kuituvalo/sijaintimerkki

Keskialueen uudet kalusteet toteutetaan yksinkertai-

sina ja kestävinä betonipenkkeinä.

Kontaktipihojen esimerkkivalaisimia. Pylväsvalaisi-

met Siteco SQ 50 tai Bega 9055 ja pollarivalaisin Lo-

uis Poulsen Sentry.
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Pääraitti

Pääraitin kehittäminen

Koko alueen läpi kulkeva pääraitti yh-
distää alueen osakokonaisuudet ja nii-
den keskipisteenä olevat kontaktipihat 
toisiinsa. Pääraitin tärkeyttä korostetaan 
omalla muusta ympäristöstä poikkeaval-
la materiaalilla. Raitin alkuperäinen 1970-
luvun betonilaatta säilytetään pintama-
teriaalina.

Pääraitin jatkuvuutta parannetaan eri-
tyisesti ostoskeskuksen alueella, siten et-
tä liikerakennuksen huoltoportin edusta 
siistitään ja laatoitetaan. Kirkon sisään-
käyntiä kohennetaan.

Alkuperäinen 1970-luvun betonilaatoi-
tus kunnostetaan ja/tai palautetaan niiltä 
osin kuin se on muutettu.

Koko pääraitin valaistus uusitaan. Pää-
raitin valaisintyypiksi valitaan esimerkiksi 
pylväsmalli Siteco tai Bega.

Vanhat laatoitettuja alueita reunusta-
vat ja rajaavat vesikourut säilytetään tai 
korvataan uusilla vastaavilla vesikouruil-
la.

Hiekkakenttien, asfaltti- ja nurmipinto-
jen tulee liittyä toisiinsa saumattomasti, 
ilman voimakkaita rajaavia reunakiviä.

Laatoitettu betonipinta on huonokuntoinen ja vaaral-

linen jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Vanhoja vesikouruja voidaan vaihtaa uusiin. Joissain kohdissa kouruja on poistettu tarpeettomina kun talojen 

viereen on asennettu sadevesikaivoja. Raitin laattapinnan liittyminen nurmikkoalueisiin voidaan myös hoitaa 

siististi ilman kourua. Eri tasossa olevia reunakiviä ei tulisi käyttää.

Kauriinpolku. Raitin jatkuminen rakennuksissa olevi-

en aukkojen läpi korostaa raitin perspektiivivaikutel-

maa sekä eri osa-alueiden kytkeytymistä toisiinsa.
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Jousimiehenpolun ja liikerakennuksen huoltopihan parannusehdotus.

Laatoituksen perustusta parannetaan

Kallistuksia korjataan ja sadevesi ohjataan uusiin sadevesikaivoihin

Reuna-alueet ja laatoitetun alueen liittyminen sisäänkäyntialueisiin tulee suunnitella tarkasti

Pääraitin valaistus uusitaan raitin muun kunnostamisen yhteydessä (a)

Liikerakennuksen huoltopiha laatoitetaan ja rajaa huoltoajotiehen täsmennetään (b)

Jousimiehenpolun päätteeksi sijoitetaan ostoskeskuksen uusi valaistu opastaulu (c)

Vuonna 1976 rakennetun liikerakennuksen julkisivua parannetaan, esimerkiksi villiviini- 

 istutuksilla (d)

Seurakuntakodin sisäänkäyntiä voidaan korostaa ja parantaa esimerkiksi uudella valaistuksella (e)

Kartat. Raitin nykytilanne (vas.) ja kehittämisperiaat-

teet (oik.).

a Jousimiehentien jalkakäytävän laatoitusta  

 jatketaan kontaktipihaan asti 

b Liikerakennuksen huoltopihan laatoitettua aluetta 

 täsmennetään Jousimiehentien kohdalla

c Alkuperäinen laatoitus palautetaan ostoskes- 

 kuksen alueella 

d Kauriinpolun eteläisin osa voidaan korvata  

 asfaltilla tai hiekalla

a

d

b
c

de

REITTIEN JA POLKUJEN PINTAMATERIAALI / SUUNNITELMA

alueen laatoitettu pääreitti / betonilaatan koko 700 x 700

a
b

c

d

REITTIEN JA POLKUJEN PINTAMATERIAALI / NYKYTILANNE
alueen laatoitettu pääreitti / betonilaatan koko 700 x 700

a
b

c

d

a a a
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Ostoskeskuksen kehittäminen

Lähtökohdat ja tavoitteet 

Ostoskeskuksen kehittämistä varten on 
laadittu kolme vaihtoehtoa, joista vaihto-
ehto VE 1 perustuu nykyisen ostoskes-
kuksen säilyttämiseen ja sen parantami-
seen pienin kohennuksin. Vaihtoehdot 
VE 2 ja VE 3 perustuvat ostoskeskuksen 
laajempaan muutokseen, johon sisältyy 
myös nykyisten ostoskeskusrakennus-
ten uudisrakentamisvaihtoehtoja. VE 2 
ja VE3 edellyttävät uusien ideoiden ke-
hittämistä esimerkiksi järjestämällä os-
toskeskusalueesta idealuontoinen arkki-
tehtuurikilpailu.  

Kaikkien vaihtoehtojen avulla pyritään 
turvaamaan ostoskeskuksen asema alu-
een keskuksena ja sen monipuolinen pal-
velutarjonta tulevaisuudessakin. Kaikissa 
vaihtoehdoissa tavoitteena on uimahal-
lin säilyminen Siltamäessä osana ostos-
keskusta. Vaihtoehto VE3 antaa mahdol-
lisuuden tutkia alueelle uutta isompaa ja 
ajanmukaisempaa uimahalli-liikuntatilaa, 
joka yhdessä urheilupuistoalueen kanssa 
vahvistaa Siltamäen identiteettiä ja alu-
eellista roolia ympäröivien pientaloaluei-
den keskuksena. Yhtenä alueellisena ke-
hittämistavoitteena pidetään Siltamäen 

profiloitumista lapsiystävällisenä liikunta-
kaupunginosana, jota uuden uimahallin 
rakentaminen osaltaan vahvistaisi.

Nykyinen päiväkotirakennus on pe-
ruskorjauksen tarpeessa. Päiväkoti on tä-
mänhetkisten tietojen valossa myös liian 
suuri alueen lapsimäärään nähden. Os-
toskeskuksen kehittämisvaihtoehdois-
sa tuodaan esiin mahdollisuus sijoittaa 
uusia asuntoja ja liikerakennustiloja ny-
kyisen päiväkodin laajennetulle tontille. 
Uudelle, pienemmälle päiväkodille oli-
si tällöin mahdollisuus järjestää korvaa-
va paikkaa uudisrakennuksen pohjaker-
roksesta.

Ostoskeskusalueen pysäköinnin jär-
jestäminen maanalaiseksi pysäköinnik-
si on teknis-taloudellisen toimiston laa-
timan selvityksen mukaan ongelmallista 
eikä näytä olevan realistinen vaihtoehto 
Siltamäessä.  Ostoskeskusalueen kehit-
tämisohjeen luonnoksissa on esitetty, et-
tä paikoitus säilytetään maantasopaikoi-
tusalueena nykyisellä paikallaan ja suun-
nilleen nykyisen kokoisena/tai vaihtoeh-
toisesti pysäköintipaikkoja sijoitetaan uu-
disrakennusten katolle.

VE 1:ssä ostoskeskuksen käytäviä pi-
mentävät katokset ja huonokuntoiset ka-
tosten puupalkistot puretaan ja niiden va-
laistusta parannetaan. Torin ja raitin elä-
vöittämiseksi liiketiloja ja päiväkoti ava-
taan torin suuntaan. Nykyisen torialueen 
ilmettä ja käyttöä kohennetaan palautta-
malla torin alkuperäinen betonilaatoitus 
ja muuttamalla ravintolan terassia. Paikoi-
tusalueen liikennejärjestelyjä ja Riimus-
auvantien puoleista ilmettä parannetaan. 
Riimusauvantien varteen suunnitellaan 
uusi alueen 1970-luvun henkeen sopiva 
mainostorni.

VE 2:ssa ehdotetaan purettavaksi 
vuonna 1976 rakennettu uudempi liike-
rakennus, 1970-luvun päiväkoti sekä os-
toskeskusalueen käytäviä pimentävät kat-
torakennelmat. Samalla parannetaan osto-
keskuksen torimiljöötä ja seurakuntakodin 
asemaa ostoskeskuskokonaisuudessa.

VE 3 on muutosvaihtoehdoista ra-
dikaalein. Siinä ehdotetaan purettavak-
si kaikki ostoskeskusrakennukset seura-
kuntakotia lukuun ottamatta vaiheittain 
siten, että kaupalliset palvelut voivat toi-
mia alueella koko ajan.

Ostoskeskus, luonnos VE2. Näkymä etelästä A–A.

Ostoskeskus, luonnos VE3. Näkymä etelästä B–B.

3 5 4 5 6 8

3 4 5 6
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VE 3:n toimenpiteet

l Päiväkoti puretaan (1)

l Nykyisen päiväkodin tontille rakenne-

taan uusi matala liikerakennus ja pie-

nempi päiväkoti (2)

l Uuden liikerakennuksen länsipuolel-

le rakennetaan uusi kolmikerroksinen 

asuintalo (3)

l Vuonna 1976 rakennettu liikerakennus 

puretaan. Toiminta siirtyy uuteen liike-

rakennukseen (2) ja uimahallin pohja-

kerrokseen raitin varrelle (4)

l Vanhat liiketilat ja uimahalli puretaan

l Rakennetaan uusi isompi ajanmukai-

nen uimahalli, jossa voi olla myös mui-

ta liikuntatiloja (4)

l Paikoitusalueen ajojärjestelyjä kehite-

tään  ja paikoituskenttien istutusta pa-

rannetaan (5)

l Alueen kierrätyspisteelle ja liikekes-

kuksen jätehuoneille laaditaan sijoi-

tussuunnitelma

l Riimusauvantien varrella olevaa istu-

tusvyöhykettä kehitetään ja kadun var-

teen suunnitellaan uusi mainostorni 

(6)

VE 2:n toimenpiteet

l Päiväkoti puretaan (1)

l Nykyisen päiväkodin tontille ra-

kennetaan uusi matala liikeraken-

nus ja pienempi päiväkoti (2)

l Uuden liikerakennuksen länsipuo-

lelle rakennetaan uusi kolmiker-

roksinen asuintalo (3)

l Vuonna 1976 rakennettu liikera-

kennus puretaan ja toiminta siirtyy 

uuteen liikerakennukseen (2)

l Toriaukiota parannetaan ja palau-

tetaan sen alkuperäinen pintama-

teriaali / 700 x 700 betonilaatta (4)

l Rakennusten väliset katokset pu-

retaan ja toria kehystämään raken-

netaan uusi valaistu katos (5)

l Tiloja avataan torin suuntaan

l Paikoitusalueen ajojärjestelyjä ke-

hitetään  ja paikoituskenttien istu-

tusta parannetaan (6)

l Alueen kierrätyspisteelle ja liike-

keskuksen jätehuoneille laaditaan 

uusi sijoitussuunnitelma (7)

l Riimusauvantien varrella olevaa is-

tutusvyöhykettä kehitetään ja ka-

dun varteen suunnitellaan uusi 

mainostorni (8)

Ostoskeskus, luonnos VE2.

Ostoskeskus, luonnos VE3.

A A

B B

3

1, 2

4

5

6

7

8

3

1, 2

4
5

6

85



b

c

b

a

c

d

Täydennysrakentaminen, 
ideasuunnitelma

Eteläisen paikoitustontin 
täydennysrakentaminen

Eteläinen paikoitusalue on kaupungista 
saavuttaessa Siltamäen sisääntulokoh-
ta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
tontille oli suunniteltu kaksikerroksinen 
paikoitustalo, jota ei koskaan toteutet-
tu. Tontilla on maastossa yhden kerrok-
sen tasoero, jota voidaan hyödyntää pai-
koituskannen rakenteen osana. Täyden-
nysrakentamisella voidaan monipuolis-
taa alueen asuntotarjontaa ja tarjota uu-
sia esteettömiä asuntoja alueella. Paikka 
tarjoaa mahdollisuuden kerrostaloasumi-
sen kehittämiskohteeksi. Alueen kaksita-
sojärjestely luo luontevat edellytykset rat-
kaisulle, joka sisältää maanalaista paikoi-
tusta ja sen yhteydessä rakennusten poh-
jakerroksessa työ- ja liiketiloja.

Täydennysrakentamista varten on laa-
dittu idealuonnos, jossa on 4–5-kerroksi-
nen muurimainen asuintalo Suutarilantien 
ja Riimusauvantien varressa. Täydennys-
rakentamisessa käytetään hyväksi paik-
kaan liittyviä aiheita kuten Siltamäelle tyy-
pilliset isot omat yksityispihat asunnoille 
maantasoon, oma laaja korttelipiha se-
kä paikoituskannen päällä oleva kontak-
tipiha. Rakennuksen kattokerrokseen esi-

tetään sijoitettavaksi kaksikerroksisia te-
rassiasuntoja.

Kauriinpolun varteen esitetään rivitalo-
tyyppistä rakentamista, siten että asuin-
rakennusten pohjakerroksissa on raitille 
avautuvia työ- ja toimistotiloja. Myös Sil-
tamäen huollon tilat voivat sijoittua näi-
hin tiloihin. Paikoitusalueelle kannen alle 
mahtuu n. 180 uutta autopaikkaa.

Täydennysrakentamisen yhteydessä 
suojellaan ja kunnostetaan vanha lämpö-
keskusrakennus ja otetaan se uusiokäyt-

töön, esimerkiksi rakennuksen luontee-
seen sopiviksi loftasunnoiksi.

Paikka tarjoaa mahdollisuuden kehit-
tää monipuolisesti Siltamäen asuntora-
kennetta täydentäviä uudenlaisia asumis-
muotoja sekä pienimuotoista asuntojen 
ja työpaikkojen sekoittumista.

Luonnos lämpökeskusrakennuksen muuttamisesta 

ateljé-asunnoiksi. Alakerrassa iso kaksikerroksinen 

ateljétila (a), makuuhuoneita ja pesutila (b). Parviker-

roksessa tupakeittiö ja oleskelu.

Rivitalojen päätyjulkisivut ja pohjakerroksen työtilat, jotka avautuvat Kauriinpolun suuntaan. Taustalla muurimainen kerrostalo ja kunnostettu entinen lämpökeskus.

Leikkauksessa näkyvät Kauriinpolun nykyinen lamellitalo, paikoituskannen päällä oleva rivitalo ja uusi kerrostalo sekä taustalla kunnostettu entinen lämpökeskus.

b

a

c

a

a
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Paikoitustontin lisärakentaminen, idealuonnos

a Muurimainen 4–5-kerroksinen asuintalo on Siltamäen uusi ”porttirakennus”. Porrashuoneita ja hissejä ko-

rostetaan Siltamäen tunnisteväreillä.

b Kauriinpolun varteen paikoituskannen reunaan sijoitetaan kolmikerroksisia rakennuksia, joiden päädyt avau-

tuvat Kauriinpolulle, ja joiden pohjakerroksessa on työtiloja. Kannen päällä on kaksikerroksisia rivitaloja ja 

etelään avautuvia pihoja ja parvekkeita.

c Vanha lämpökeskustontti liitetään uuteen asuintalotonttiin ja lämpökeskukseen sijoitetaan kolme uutta atel-

jé-asuntoa. 

d Suutarilantien ja Kauriintien välinen n. yhden kerroksen tasoero mahdollistaa maanpäällinen paikoitustason 

rakentamisen uuden pihan alle. Paikoitustasolle voidaan sijoittaa n. 180 autopaikkaa, uuden asuintalon kel-

laritiloja, Kauriinpolulle avautuvia työtiloja, jätehuoneita sekä rakennuksien yhteinen pesutupa.

e Uusien rakennuksien maantasopihat ja parvekkeet avautuvat uudelle yhteiselle kontaktipihalle.

b

Kauriintie

Suu
tar
ilan

tie

Ka
ur
iin
po

lk
u

Riim
usauvantie

b

b

b

d d

e

c

a
e
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katuvalaistus

reitien ja kontaktipihojen valaistus

paikoitusalueiden valaistus

pihavalaistus

puistovalaistus

Siltamäen valaistuksen periaatteet

Valaistuksen korjaus ja selkeyttäminen

Siltamäen alueellista valaistusperiaatet-
ta on käsitelty Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston laatimassa Kaupungin va-
lot -raportissa. Raportin mukaan Siltamä-
en pääraitti on määritelty erityisvalaistus-
kohteeksi.

Suurin osa alueen valaisimista on al-
kuperäisiä. Sekä katualueilla että pihoilla 
olevat valaisimet ovat tulleet elinkaarensa 
päähän. Alueen pihat sekä julkiset alueet 
ovat tällä hetkellä pimeitä ja huonosti va-
laistuja. Alueen yleisin valaisintyyppi, jo-
ka perustuu ylöspäin valaisevaan valaisi-

meen, ei vastaa nykyisiä tavoitteita ulko-
tilojen valaisemisesta. Siltamäen ulkotilo-
jen valaisimiin ei liity sellaisia arvoja, että 
niitä tulisi erityisesti suojella tai säilyttää. 
Taivasta valaisevien ja häikäisevien valai-
simien sijaan suositellaan alaspäin suun-
tautuvaa valoa, joka valaisee suoraan rait-
teja ja oleskelualueita. On kuitenkin tärke-
ää, että valaisintyyppien valinnassa ote-
taan huomion Siltamäen alueen ominais-
piirteet, mittakaava ja ulkotilojen hierar-
kia. Sekä valaisimen ulkonäkö ja alueel-
la käytettävien mallien määrä tulee sovit-

Siltamäen pääraitti on luokiteltu erityisvalaistavak-

si kevyeen liikenteen reitiksi raportissa ”KAUPUN-

GIN VALOT”, Helsingin valaistuksen kaupunkikuvalli-

set periaatteet.

taa alueen luonteeseen. Siltamäkeen so-
pivat yksinkertaiset ja selkeälinjaiset mal-
lit. Mallien tyyppien lukumäärän tulee ol-
la rajattu.

Tässä korjaustapaohjeessa esitetään, 
että alueelle valitaan viisi valaisintyyppiä, 
siten että alueella on oma katuvalaisinmal-
li, puistovalaisin, raittivalaisin, pihavalaisin 
sekä paikoitusaluevalaisin. Uusien valaisin-
ryhmien avulla lisätään alueen valaistusta 
ja samalla tuodaan esiin alueen erityislaa-
tua ja arvoja. Sisäänkäyntien alkuperäinen 
valaistu numerokuutio säilytetään.

raittien
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Ylh. Rakennusten arkkitehtuuri ja pääraitti esitetään 

Siltamäen erityisvalaistuskohteena. Porrashuoneiden 

isoja lasiseiniä ja tunnistevärejä korostetaan valaise-

malla pääraitin varrella olevat porrashuoneet siten, 

että porrashuoneiden taustaseiniin kohdistetaan jat-

kuva valo. Erityisvalaistuksen avulla voidaan vähen-

tää pihavalaistuksen tarvetta ja siten tasata erityisva-

laistuksesta mahdollisesti syntyviä lisäkustannuksia.

Oik. Uusia valaisinehdotuksia

1 Katuvalaisin Philips Manta

2 Raitti- ja kontaktipihavalaisin Siteco SQ 50 tai Be-

ga 9055

3 Korttelipihan pylväsvalaisin Zero / Karo, 1-kupui-

nen malli

4 Pysäköintitonttien pylväsvalaisin Zero / Karo, 2-ku-

puinen malli

 Puistossa säilytetään nykyinen valaisinmalli.

Uusien katu-, raitti- ja pihavalaisimien valintakritee-

reitä: hoikka suora sinkitty tolppa, alaspäin valaiseva 

kupu, valaisimen materiaali valettua alumiinia tai har-

maaksi maalattua terästä ja tyylikäs, mutta vaatima-

ton muotoilu.

3, 4 2 1
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Siltamäen inventointi- ja kehittämissel-
vityksen osana olevat korjaustapaohjeet 
on suunnattu alueen asuntoyhtiöille se-
kä palvelemaan rakennusvalvontaa. Oh-
jeet on valmisteltu kaupunkisuunnittelu-
viraston ja rakennusvalvontaviraston yh-
teistyönä ja niiden  laadinnassa on ollut 
mukana myös Helsingin kaupunginmu-
seon edustaja. Korjaustapaohjeet koske-
vat alueen asuinrakennusten, pihojen ja 
pysäköintialueiden kohentamista ja kor-
jaamista alueen arvot huomioon ottaval-
la ja/tai palauttavalla tavalla.

1960-luvun betonijulkisivujen korja-
uksen yhtenä erityispiirteenä on – arvo-
jen vaalimiseen tähtäävästä tavoitteesta 
huolimatta – se, ettei vanhoja betonira-
kenteita voida korjaamalla säilyttää. Osa 
julkisivujen betonirakenteista joudutaan 
teknisistä syistä pitkällä tähtäimellä joka 
tapauksessa uusimaan. Tällaiset laajem-
mat julkisivujen korjaukset ovat aina ra-
kennusten ulkonäköä muuttavia. Tämä 
korostaa alueellisesti yhtenäisen korjaus-

tavan ja siten myös alueellisen korjausta-
paohjeen merkitystä.

Asuinrakennusten osalta korjaustapa-
ohjeet koskevat pesubetonijulkisivuja, par-
vekkeita, porrashuoneita sekä rakennus-
ten muita olennaisia yksityiskohtia kuten 
Siltamäelle tyypillisiä tunnistevärejä. Alu-
een pesubetonijulkisivujen osalta esite-
tään sekä lyhyiden että pitkien julkisivu-
jen korjauksen vaihtoehtoiset korjaami-
sen tavat. Korjausvaihtoehtojen valinta 
pohjautuu Tampereen teknillisen yliopis-
ton korjausrakentamisen asiantuntijoiden 
alueella tekemään pesubetonijulkisivujen 
korjausmahdollisuuksia selvittävään tut-
kimukseen sekä Siltamäen yhtenäisen ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioi-
dun alueen korjaustavoille asettamiin reu-
naehtoihin; toisin sanoen korjaukselle ase-
tettaviin arkkitehtonisiin vaatimuksiin. 

Rakennusten julkisivu- ja vesikattora-
kenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ra-
kennusten ulkomuoto ja kokonaisuus säi-

lyy alueellisesti yhtenäisenä. On huomatta-
va, että esitettävät korjausvaihtoehdot eivät 
ole vielä valmiita korjaussuunnitelmia, vaan 
korjausvaihtoehdon valinnan pohjaksi tar-
vitaan aina rakennuskohtainen kuntotutki-
mus, jonka perusteella lopullinen suunnitte-
lu voidaan viime kädessä vasta tehdä.

Pesubetonijulkisivujen ohella parvek-
keet ovat olennainen osa Siltamäen raken-
nusten alkuperäistä arkkitehtuuria. Myös 
betoniparvekkeissa on pakkasrapautumis-
ta ja ne joudutaan uusimaan.

Parvekkeiden uusimisessa tulee erityis-
tä huomiota kiinnittää alkuperäistoteutuk-
sen mukaisten detaljien ja materiaalien säi-
lyttämiseen. Parvekkeiden lasitus sallitaan, 
mutta sekin tulisi toteuttaa alueellisesti yh-
tenäistä suunnitelmaa noudattaen ilman 
jakavia pysty- ym. listoja. Asumisviihtyi-
syyden lisäämiseksi selvityksessä esitetään 
parvekkeiden uusimisen yhteydessä mah-
dollisuus kasvattaa parvekkeiden runkosy-
vyyttä ja siten parantaa parvekkeiden ka-
lustettavuutta ja käyttöä.
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Muut julkisivurakenteiden yksityis-
kohdat pyritään säilyttämään alkuperäi-
sinä. Näihin säilytettäviin yksityiskohtiin 
kuuluvat mm. porrashuoneiden teräsla-
siseinät.

Korjaustapaohjeessa on otettu kantaa 
myös rakennusten esteettömyyden pa-
rantamiseen ja mahdolliseen jälkiasen-
nushissien rakentamiseen. Alueella ha-
lutaan lisätä esteettömien asuntojen tar-
jontaa ensisijaisesti alueelle esitettyjen li-
särakentamiskohteiden avulla (ks. osa III). 
2-kerroksisissa kellarittomissa rakennuk-
sissa jälkiasennushissille voidaan osoittaa 
tila porrashuoneen yhteydestä, eikä rat-
kaisu vaikuta rakennusten ulkonäköön. 2- 
ja 3-kerroksisten kellarillisten rakennusten 
tiukasti mitoitettuun porrashuoneeseen 
löytyy kaksi Siltamäkeen sopivaa ratkai-
sua. Hissi voidaan rakentaa toisen porras-
syöksyn kohdalle, jolloin joudutaan raken-
tamaan uusi lasinen porrashuone raken-
nusrungon ulkopuolelle, tai kaitahissinä 
kavennettujen porrasyöksyjen väliin.

Rungon ulkopuolinen porrasratkaisu 
merkitsee suurta riskiä alueen rakennus-
taiteellisten arvojen säilymiselle, sillä se 
hävittää alueen arvon kannalta tärkeän 
yksityiskohdan: julkisivuihin olennaisesti 
kuuluvat porrashuoneiden teräslasiseinät. 
Vaikka jälkiasennushissin rakentamista ei 
pidetä kovin todennäköisenä, hissivaih-
toehto on esitetty porrashuoneiden kor-
jaustapaohjeen yhteydessä. Ideasuunni-
telmassa on myös tuotu esiin rajaehdot, 
joiden mukaan hissiratkaisu tulee Silta-
mäessä suunnitella.

Pihojen osalta esitetään yhden kortteli-
pihan kunnostuksen idealuontoinen mal-
lisuunnitelma, jota voidaan käyttää esi-
merkkinä Siltamäen pihoja kohennetta-
essa. Tavoitteena pihojen osalta on tuoda 
esiin ja palauttaa pihoilla Aholan alkupe-
räisten suunnitelmien ajatuksia, toisaalta 
esittää parannettavat kohdat ja lisätä pi-
hojen käyttöä ja toiminnallista monipuoli-
suutta. Lisäksi ohjeessa esitetään periaa-
te uusista maantasopihoista sekä asunto-

Rakennuslautakunta on hyväksy-
nyt Siltamäen korjaustapaohjeet 
9.12.2008.

pihoja koskeva yleinen ohjeistus. Suunni-
telma mahdollistaa rakentaa alueelle uu-
sia maantasopihoja 55 kpl.

Pysäköintialueiden osalta korjaustapa-
ohjeessa esitetään pysäköintialueiden jär-
jestelyt, autotallien ja jätehuoneiden sijoi-
tusperiaatteet sekä pysäköintialueiden is-
tutusperiaatteet.
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Pesubetonijulkisivujen 
korjaustapaohje

Korjaustapaohjeen tavoitteet

Siltamäen pesubetonijulkisivujen korjaus-
tapaohjeen tavoitteena on esittää Silta-
mäen pesubetonijulkisivujen korjauksen 
tavat alueellisesti yhtenäisellä, alueen ar-
vot huomioonottavalla ja teknisesti kestä-
vällä tavalla. Parvekkeiden korjausta tar-
kastellaan erikseen parvekkeita koskevan 
ohjeen kohdassa.

Julkisivujen betonirakenteiden korjaus-
tavan valintaan vaikuttavat mm. vanhan 
betonirakenteen ominaisuudet ja tekninen 
kunto, korjatulta rakenteelta vaadittavat 
tekniset ja arkkitehtoniset ominaisuudet 
sekä taloudelliset näkökohdat. Teknisen 
kunnon perusteella voidaan rajata pois sel-
laiset vaihtoehdot, joilla ei saavuteta tekni-
sesti hyväksyttävää, riittävän pitkäikäistä 
tai kustannuksiltaan järkevää lopputulos-
ta. Jäljelle jäävistä, teknisesti kelpoisista 
vaihtoehdoista valitaan ne, joka täyttävät 
arkkitehtoniset vaatimukset ja jotka ovat 
tarkastelujaksolla pitkällä tähtäimellä edul-
lisimmat (nk. elinkaariajattelu).

Yksittäisten rakennusten tai asuntoyh-
tiöiden osalta korjaussuunnittelun tulee 
perustua perusteelliseen kuntotutkimuk-
seen, joka on tehty kohteena olevaan ra-
kennukseen. Lopulliset korjaustoimet to-
teutetaan aina betonirakenteiden korjauk-
siin erikoistuneen rakennesuunnittelijan 
tekemien suunnitelmien pohjalta. Ulko-
näköä muuttavissa korjauksissa tarvitaan 
lisäksi pätevää arkkitehtisuunnittelua.

Korjaustapaohjeissa ei esitetä arvio-
ta korjauskustannuksista, vaan korjaus-
hankkeen budjetointi ja tarkempi määrä-
laskenta ovat osa hankesuunnittelua. Lo-
pullisiin kustannuksiin vaikuttavat monet 
tekijät, mm. valittu korjausmenetelmä ja 
sen perusteellisuus (valittu varmuustaso), 
mitä muita korjauksia julkisivukorjauksen 
yhteydessä mahdollisesti joudutaan teke-
mään (räystäät, betoniparvekkeiden kor-
jaus) sekä suhdannevaihtelut.

Tampereen teknillisen yliopiston 
rakennetekniikan laitoksen kuntoselvitys

Korjaustapaohjeessa esitetyt betonijul-
kisivujen korjausvaihtoehdot perustuvat 
Tampereen teknillisen yliopiston rakenne-
tekniikan laitoksen kesällä 2007 alueella 
suorittamaan betonijulkisivujen korjaus-

mahdollisuuksia kartoittavaan selvityk-
seen (Betonijulkisivujen korjausmahdol-
lisuuksien selvittäminen, tutkimusselos-
tus n:o 1601/T).

Kuntoselvityksen kohde

Tutkimuksella selvitettiin Siltamäen beto-
nijulkisivujen korjausmahdollisuuksia otan-
tatutkimuksella. Betonijulkisivujen kunto-
tutkimuksen kenttäosuus käsitti kaksi osaa, 
joista ensimmäinen sisälsi alueen kaikkien 
asuintalojen silmämääräisen katselmuk-
sen. Tämän perusteella valittiin tarkemmin 
tutkittavat julkisivut, joita oli 36 kpl. Tutkit-
tujen julkisivujen joukossa oli sekä 2-ker-
roksisia että 3-kerroksisia rakennuksia. Tut-
kittavat julkisivut pyrittiin valitsemaan niin, 
että ne edustivat kattavasti alueen eri osia 
sekä eri-ikäisiä taloja monipuolisesti. Talot 
ovat valmistuneet vuosien 1968–1974 vä-
lisenä aikana. Talojen valinnassa kuultiin 
myös Siltamäen Huoltoa.

Tarkastelun kohteena olivat tutkimuk-
sen kohderakennusten elementtirakentei-
set betonijulkisivut. Tutkimuksessa arvi-
oitiin julkisivuihin liittyviä turmeltumisil-
miöitä ja toimivuuspuutteita sekä julki-
sivuissa tarvittavia korjaustoimenpitei-
tä. Tarkoituksena oli tutkia alueen beto-
nijulkisivujen korjaustarvetta yleensä se-
kä tuottaa tietoa julkisivujen korjausmah-
dollisuuksista kehittämis- ja korjaustapa-
ohjetta varten.

Kuntoselvityksen rajaus

Tutkimus suoritettiin normaalia kunto-
tutkimusta pienemmillä näytemäärillä 
ja mittauksilla. Tutkimuksen perusteella 
ei voida tehdä yksittäisten rakennusten 
korjaussuunnittelua. Tutkimuksen poh-
jalta voitiin kuitenkin riittävällä tarkkuu-
della saada luotettavasti tietoa Siltamä-
en julkisivujen kunnosta ja korjausmah-
dollisuuksista.

Selvityksessä tutkittiin julkisivujen ul-
kokuoren pakkasrapautumisen ja korroo-
sion etenemistä sekä elementtien lujuut-
ta.  Merkittävimmin rakenteiden korjaus-
mahdollisuuksiin vaikuttaa pakkasrapau-
tuminen. Lujuus on taas ratkaiseva tekijä 
elementtien korjaustavan kannalta. Tut-
kimuksessa ei käsitelty kohderakennus-
ten muiden rakenteiden kuten betonisten 
parvekerakenteiden kuntoa. Siltamäessä 
parvekkeiden betonipieliseinät on uusit-
tava melko pian.

Kuntoselvityksen tulokset

Siltamäki on rakennettu ajankohtana, jol-
loin betoninormeissa ei juurikaan kiinni-
tetty huomiota betonin säilyvyyteen. Tä-
män aikakauden rakennusten betonijul-
kisivujen ongelmana on pakkasrapautu-
minen ja ulkokuoren lujuuden heikkene-
minen. Myöskään betonirakenteiden vä-
lissä olevat lämmöneristeiden paksuu-
det eivät vastaa nykynormeja. Rakenteen 
päälle tehtävällä peittävällä korjauksella 
voidaan vaurioiden etenemistä kuitenkin 
hidastaa ja ulkokuoren elinikää pidentää. 
Sandwich-rakenteen betoninen kantava 
sisäkuori on ulkokuoren elinikäennustet-
ta huomattavasti kestävämpi. Sisäkuori ei 
myöskään ulkokuoren tavoin altistu pak-
kasrapautumiselle.

Selvityksen mukaan ulkokuorien pak-
kasrapautuminen on Siltamäessä eden-
nyt eniten rakennusten etelä- ja länsi-
sivuilla.  Sen sijaan pohjois- ja itäjulkisi-
vut olivat paremmassa kunnossa. Eri yh-
tiöiden suhteen ei ollut julkisivujen kun-
non suhteen ratkaisevia eroja.

Ulkokuoren rapautumista ei voida Sil-
tamäessä enää pysäyttää pelkästään jul-
kisivujen paikkauskorjauksilla.

Ulkokuoren lujuus mahdollistaa ulko-
kuoreen kiinnitettävän peittävän korjauk-
sen vielä jonkin aikaa. Tässä tapauksessa 
korjaukset on kuitenkin tehtävä nopeasti, 
koska pakkasrapautuminen etenee julki-
sivuissa kiihtyvällä vauhdilla.

 Ellei peittävää korjausta tehdä pikai-
sesti, ainoaksi betonijulkisivujen korjaus-
vaihtoehdoksi Siltamäessä jää vanhan ul-
kokuoren purkaminen.

Pesubetonijulkisivujen 
suositeltavat korjaustavat

Vaihtoehtojen valinnan perustelut

Siltamäen betonijulkisivujen korjausvaih-
toehtoja valittaessa on painotettu tekni-
sen kestävyyden ja alueellisen yhtenäisyy-
den ohella rakennusten nykyisen ilmeen 
säilyttämistä sekä korjauksen pitkäikäi-
syyttä. Korjaustavoista tulevat Siltamäes-
sä teknisesti kysymykseen vanhan raken-
teen päälle tehtävät peittävät korjaukset 
tai ulkokuoren uusiminen. Kaikissa kor-
jausvaihtoehdoissa on otettu huomioon 
rakennusten energiatalouden parantami-
nen ja lämmöneristyksen lisääminen.
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Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus ”Siltamäen 

betonijulkisivujen korjausmahdollisuuksien selvittä-

minen” valmistui syksyllä 2007.

Tutkijat Saija Varjonen ja Jukka Lahdensivu Tampe-

reen teknillisestä yliopistosta tutkimassa työryhmän-

sä kanssa julkisivujen kuntoa kesällä 2007.

Siltahaapakorttelin tyylikäs parvekejulkisivu, joka pe-

rustuu siihen, että jokaisella asunnolla on parveke tai 

piha. Huomaa pieliseinien yksiaineisuus ja miten par-

vekelinjat rytmittävät pitkiä pihajulkisivuja.
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Peittävä korjaus

Peittävän korjauksen vaihtoehtoja ovat 
levytysverhous, eristerappaus (kolmiker-
rosrappaus tai ohutrappaus) sekä muu-
raus tai uusi betoninen ulkokuori. Kaik-
ki vanhan rakenteen päälle tehtävät kor-
jaustavat paksuntavat julkisivun mittoja ja 
johtavat vaikeasti ratkaistaviin uusiin de-
taljeihin varsinkin pitkillä ikkuna- ja par-
vekejulkisivuilla.

Levytysverhous heikentää alueen ark-
kitehtonista arvoa olennaisella tavalla. Le-
vytys tuo mukanaan kokonaan uuden jul-
kisivujen pintajaon, jolloin rakennusten 
arkkitehtuurin kannalta kaikki olennaiset 
detaljit muuttuvat. Levytyskorjauksessa 
syntyy paljon vaikeasti ratkaistavia ja ris-
kialttiita kohtia. Lisäksi levyrakenteet mo-
nine saumoineen ovat herkkiä likaantu-
miselle. Levytyskorjaus ei ulkonäkö eikä 
teknisistä syistä tule Siltamäessä kysy-
mykseen eikä sitä esitetä tässä korjaus-
vaihtoehtona.

Eristerappauskorjauksista ohutrappa-
us ei ole Siltamäkeen teknisesti soveltuva 
korjaustapa, koska lämmöneristeet kiin-
nitetään alustaansa pääasiallisesti liima-
laasteilla ja pitkälle edennyt rapautumi-
nen heikentää jo paikallisenakin kiinnitys-
varmuutta oleellisesti. Kolmikerrosrappa-
us nykyisen rakenteen päälle on sen si-
jaan teknisesti mahdollinen vaihtoehto. 
Eristerappauskorjauksen heikko kohta on 
myös rakennusten kolhuille altis ensim-
mäinen kerros. Siltamäessä tällä tekijällä 
on kuitenkin vähemmän merkitystä kuin 
yleensä, koska rakennuksiin liittyvät laa-
jat ensimmäistä kerrosta suojaavat etu-
pihaistutukset eivätkä seinäpinnat siten 
altistu samalla tavalla kolhimiselle kuin 
yleensä tämän tapaisella alueella.

Arkkitehtoniselta kannalta muuraus 
tai uusi betoninen ulkokuori vanhan ra-
kenteen päälle voi periaatteessa olla be-
tonijulkisivujen varteenotettava korjaus-
vaihtoehto, mikäli tiilimuuraus toteute-
taan vaalealla rappauspinnalla alueelli-

sesti yhtenäisellä tavalla. Nämä korjaus-
vaihtoehdot ovat pitkällä tähtäimellä erit-
täin kestäviä ja siten rakennusten elinkaa-
riajattelua tukeva. Korjaustavat edellyttä-
vät uusien raskaiden perustusten raken-
tamista ja ovat siten – ainakin lyhyellä 
aikavälillä – kallis korjausvaihtoehto. Tii-
limuuraus tai uusi betoninen ulkokuori 
vanhan rakenteen päälle ei ole realisti-
nen vaihtoehto Siltamäen pitkien julkisi-
vujen kohdalla. Umpipäädyissä ratkaisu 
on mahdollinen.

Vaihtava korjaus

Vaihtoehtona peittäville korjauksille on 
vanhan betoniulkokuoren ja lämmön-
eristeen purku ja uuden lämmöneristeen 
asentaminen sekä uuden julkisivuverho-
uksen tekeminen. Siltamäkeen ehdote-
taan vaihtoehtoja, jossa käytetään uu-
sia betoniulkokuoria kaikilla julkisivuilla 
tai betoniulkokuoria päädyissä ja kolmi-
kerroseristerappausta pitkillä julkisivuil-
la. Uudet kuorielementit voidaan kiin-
nittää kantavaan sisäkuoreen tai ne voi-
daan tehdä itsekantavina omalla perus-
tuksella. Molemmat kiinnitystavat ovat 
Siltamäessä mahdollisia. Uusien kuori-
elementtien käyttö edustaa arkkitehtoni-
sesti tai rakennussuojelun näkökulmas-
ta suositeltavaa korjausvaihtoehtoa, kos-
ka korjaus perustuu rakennusten alku-
peräistoteutuksen mukaiseen julkisivu-
rakenteeseen ja ulkonäköön. Ongelmana 
ulkonäön säilyttämisen kannalta myös 
tässä ratkaisussa on julkisivun paksu-
neminen.

Suomessa rakennusteollisuus ei ole 
lähtenyt systemaattisesti kehittämään 
kuorielementtien kiinnitysmenetelmiä, 
josta syystä tämä korjaustapa tulee ny-
kyisillä korjausmenetelmillä peittävää kor-
jausta kalliimmaksi. Mikäli Siltamäki kor-
jataan yhtenäisesti isona aluekorjauskoh-
teena, kustannuksissa voidaan mahdolli-
sesti päästä muihin korjaustapoihin ver-
rattavalle tasolle. Samoin iso korjauskoh-

de antaa mahdollisuuden kehittää kuo-
rielementin pystyttämistekniikkaa oma-
na rakenteenaan. Yhtenäinen ja samas-
sa korjaustarpeessa oleva rakennuskan-
ta ja alueen koko, kaikkiaan 53 rakennus-
ta, on etu Siltamäessä. Tätä ison korja-
uskohteen mahdollisuutta taloyhtiöiden 
kannattaisi hyödyntää.

Korjausvaihtoehtojen kuvaus

Korjaustapaohjeissa esitetyt korjausvaih-
toehdot perustuvat nykyisen ulkokuorira-
kenteen käyttämiseen elinkaarensa lop-
puun ja vanhan ulkokuoren purkamiseen. 
Korjaustapaohjeissa annetaan kaksi pää-
korjausvaihtoehtoa. Kummassakin kor-
jausvaihtoehdossa rakennusten energia-
taloutta parannetaan lisäämällä lämmön-
eristystä paksuudeltaan nykyisestä lähes 
kaksinkertaiseksi. Rakennusten umpipää-
dyille ja pitkille ikkuna- ja parvekejulki-
sivuille esitetään kummallekin omat kor-
jausvaihtoehtonsa.

Päädyt

Rakennusten umpipäädyt korjataan asen-
tamalla niihin uusi pesubetoninen ulko-
kuori. Päätyjen uusi ulkokuori voidaan 
asentaa joko vanhan ulkokuoren päälle 
tai purkamalla vanha ulkokuori. Ikkunat-
tomissa päädyissä rakenteen paksune-
misella ei ole samanlaista merkitystä ra-
kennusten ulkonäön kannalta kuin pit-
killä julkisivuilla ja purkukustannusten 
säästämiseksi voidaan rakennusten um-
pinaisten päätyjen kohdalla harkita vaih-
toehtoa, jossa uusi lämmöneristys ja ul-
kokuori asennetaan vanhan ulkokuorira-
kenteen päälle. 

Pitkät julkisivut

Rakennusten pitkille ikkuna- ja parveke-

Julkisivukorjaus / VE 1. Uudet pesubetoniset ulko-

kuorielementit. Alueen yhtenäisyys ja julkisivujen al-

kuperäinen ilme säilyvät.
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DET A

DET A

DET B

DET B

DET C

DET C

julkisivuille esitetään kaksi korjausvaihto-
ehtoa, jotka kummatkin perustuvat van-
han ulkokuoren purkamiseen:

VE1:ssa vanha ulkokuori puretaan ja 
betonisen sisäkuoren päälle tehdään uu-
si lämmöneriste ja uusi pesubetoninen 
ulkokuorielementti. VE1 säilyttää raken-
nusten alkuperäisen julkisivumateriaa-
lin, mutta paksuntaa erityisesti ikkunoi-
den kohdalla näkyvää ulkoseinäraken-
netta huomattavasti, tässä vaihtoehdos-
sa 180 mm:iin. Koska nykyinen betoni on 

laadultaan 1970-luvun betonia korkea-
tasoisempaa, rakenteesta saadaan erit-
täin pitkäikäinen ja kestävämpi ratkaisu 
kuin VE2:ssa. Pitkällä tähtäimellä VE1 on 
myös kustannuksiltaan vertailukelpoinen 
halvempien korjaustapojen kanssa.

VE2:ssä vanha ulkokuori puretaan ja 
betonisen sisäkuoren päälle tehdään uu-
si lämmöneriste ja kolmikerrosrappaus. 
VE2 muuttaa rakennusten alkuperäisen 
julkisivumateriaalin toiseksi, mutta säilyt-
tää rakennusten ulkonäön muuten mit-
tasuhteiltaan lähellä alkuperäistä esimer-
kiksi ikkunoiden ja ovien kohdalla. Ikku-
napielen syvyys on nykyisessä raken-
teessa 70 mm. VE2 kasvattaa sen 100 
mm:iin.

Julkisivukorjaus / VE2. Päädyissä uudet pesubetoni-

set ulkokuorielementit ja pitkillä julkisivuilla kolmi-

kerroseristerappaus. Alueen yhtenäisyys säilyy, mutta 

julkisivujen alkuperäinen ilme muuttuu.

Uutta ulkokuoriratkaisua pidetään Sil-
tamäessä eristerappauskorjausta parem-
pana korjausvaihtoehtona sekä arkkiteh-
tonisista syistä että rakennuksen elinkaa-
ren ja kestävyyden kannalta.

Kaikki korjaustavat aiheuttavat suu-
rempia tai pienempiä muutoksia nykyi-
seen ulkoasuun. Kaikissa korjaustavois-
sa on otettava huomioon ja suunniteltava 
tarkkaan räystäs- ym. detaljit. Myös tu-
levat ikkunakorjaukset ja ikkunoiden siir-
täminen ulospäin suhteessa julkisivupin-
taan tulisi ottaa huomioon. Kaikissa vaih-
toehdoissa on tärkeää, että korjaus teh-
dään Siltamäessä alueellisesti yhtenäis-
tä korjaustapaa noudattaen ja yhtenäi-
sin periaattein.

Nykyinen rakenne

n betoninen sisäkuori, paksuus pitkillä sivuilla 80 

mm, päädyissä 150 mm

n mineraalivilla, paksuus 80 mm

n vanha pesubetonipintainen ulkokuori, paksuus 

60mm

Uusi rakenne / vaihtoehto 1

n säilytettävä betoninen sisäkuori, paksuus pitkillä 

sivuilla 80 mm, päädyissä 150 mm

n uusi mineraalivilla, paksuus n. 180mm (30–50mm 

pehmeä lämmöneriste, jolla oikaistaan elementin 

sisäkuoren epätasainen ulkopinta + jäykempi läm-

möneriste n. 150 mm)

n tuuletusrako n. 20 mm

n uusi pesubetonipintainen ulkokuori, paksuus 

60mm

Uusi rakenne / vaihtoehto 2

n säilytettävä betoninen sisäkuori, paksuus pitkillä 

sivuilla 80 mm, päädyissä 150 mm

n elementin sisäkuoren epätasainen ulkopinta oi-

kaistaan laastilla, laastipaksuus 10–30mm

n uusi mineraalivilla, paksuus n. 160 mm 

n uusi kolmikerroseristerappaus, paksuus n. 15–25 

mm
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Parvekkeet ja uudet maantasopihat

Parvekkeiden korjaus

Parvekkeiden betonipieliseinien ja mui-
den rakennusosien uusiminen on ajan-
kohtaista lähitulevaisuudessa, tehdyn sel-
vityksen mukaan hyvinkin pian. Tampe-
reen yliopiston tutkijoiden silmämääräi-
sen arvion mukaan parvekkeiden beto-
niosat ovat Siltamäessä huonossa kun-
nossa. Koska korjattavia betonipintoja 
on paljon ja parvekkeita on korjattu jo 
aikaisemminkin, rakenteiden uusiminen 
kerralla näyttää todennäköisimmältä ja 
realistisimmalta vaihtoehdolta. Parvek-
keiden uusiminen suositellaan ajoitetta-
vaksi muun betonijulkisivujen korjauksen 
yhteyteen.

Parvekkeen rakenteellinen periaate 
rungon ulkopuolelle sijoitetusta pielisei-
nien varassa olevasta parvekkeesta tulee 
säilyttää samoin kuin yhtenäiset, yksiai-
neiset pieliseinät. Parvekkeen tulee seu-
rata alkuperäisen ”kirjahyllyrungon” mi-
toitusta. Sen sijaan parvekkeen runko-
syvyyttä voidaan jonkin verran kasvat-
taa (max. noin puoli metriä) parvekkei-
den uudistamisen yhteydessä. Parvek-
keen runkosyvyyden kasvattamisella voi-
daan lisätä asuntojen asumismukavuut-
ta ja parvekkeiden käytettävyyttä. Parvek-
keiden uudistaminen ja runkosyvyyden li-
sääminen tulee kuitenkin tehdä Siltamä-
essä noudattaen alueellisesti yhtenäistä 
suunnitelmaa.

Parvekkeiden puiset taustaseinät tu-
lee säilyttää ja korjata alkuperäisine värei-
neen ja detaljeineen. Parvekeseinät ovat 
Siltamäen asuinrakennusten tärkeä ra-
kennustaiteellinen yksityiskohta ja niiden 
säilyttäminen alkuperäisessä asussaan/al-
kuperäistoteutuksen mukaisena siten eri-
tyisen tärkeää. Parvekkeiden lasittaminen 
sallitaan, mutta se tulee tehdä ilman ja-
kavia puitejakoja ja alueellisesti yhtenäi-
sellä tavalla. Parvekelasien asentaminen 
tulee tehdä siten, että siinä huomioidaan 
alkuperäisen parvekkeen ilmavan kaide-
ratkaisun säilyttäminen kaiteen taakse si-
joitettavalla lasirakenteella.

Parvekkeita lasitettaessa huomioidaan 
veden johtaminen parvekkeelta. Periaat-
teena on, että samaa yksinkertaista mal-
lia käytetään koko alueella.

Ensimmäisen kerroksen säilytettävä parveke. Alkupe-

räisen parvekkeen tyylikäs suunnittelu perustuu ilma-

vaan ja ohueen parvekekaidelevyyn, joka on irti ala-

laatasta ja pieliseinistä sekä ohueen neliöputkista teh-

tyyn parvekekaiteeseen. Huomaa myös hienostunut 

vaakasuora ohut pyörötanko-välijako!

Parvekeleikkaus. Luonnos parvekkeiden uusimispe-

riaatteesta.

n Parvekkeet puretaan kokonaan julkisivukorjauksen 

yhteydessä

n Parvekkeiden puurakenteiset taustaseinät säilyte-

tään ja korjataan alkuperäistoteutuksen mukaises-

ti. Seinäelementin umpiosa kunnostetaan ja painu-

neet eristeet korjataan (a).

n Uusien parvekkeiden laatat, pieliseinät ja kaiteet 

tehdään alkuperäistä rakenneperiaatetta noudat-

taen. Parvekkeen syvyyttä voidaan lisätä puolella 

metrillä (b).

n Parvekkeen yläpohjan kallistukset ja pellitys teh-

dään toimiviksi ilman vesikouruja ja syöksytorvia 

(c). Uusi syöksytorvi tehdään parvekkeen sisäpuo-

lelle ja ohjataan uuteen kaivoon (d).

n Parvekelasit asennetaan kokonaan kaiderakentees-

ta irti koko parvekkeen korkuisena liukulasiseinä-

nä. Parvekekaiteen takana voi olla umpinainen te-

räsosa. Liukulasiseinä tulee olla välipuitteeton yh-

tenäinen lasipinta (e).

a

b

c
d

e

b

a

b

e

b

a

b

e
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6 kpl

9 kpl

3 kpl

7 kpl

10 kpl

2 kpl

11 kpl

7 kpl

UUSIA ASUNTOPIHOJA / 1. kerroksen parvekkeiden muuttaminen maantasopihoiksi

Nykyiset asuntopihat

Säilytettävät parvekkeet

Uudet pihat, yhteensä 55 kpl
Vas. Uusi maantasopiha. Leikkaus 

korotetun pihatasanteen kohdalta.

Alh. Uusien maantasopihojen pen-

sasaidat noudattavat Aholan alku-

peräisideaa.

Uudet maantasopihat

Niissä yhtiöissä, joissa ensimmäisen ker-
roksen asunnoista ei ole suoraa pääsyä 
pihalle, esitetään 1. kerroksen parvekkei-
den muuttamista maantasopihoiksi. Uu-
sien maantasopihojen rajaukseksi esite-
tään alkuperäisen istutusidean mukaista 
L:n muotoista pensasaidanne-aihetta, jol-
loin alkuperäinen tärkeä istutusaihe voi-
daan samalla palauttaa alueelle. Suunni-
telma mahdollistaa alueella yhteensä 55 
uuden maantasopihan rakentamisen.

Nykyiset asuntopihat poikkeavat raja-
ukseltaan Aholan alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesta syvyyssuunnassa vaih-
televasta rajauksesta. Asuntopihojen ra-
jauksen lähtökohtana voidaan säilyttää 
nykyinen suoraviivainen rajaus korttelipi-
hoille päin, mutta rajauksena ei saa olla 
lauta-aita tai muu kiinteä rakenne kuten 
esimerkiksi pergola. Rajaus korttelipihan 
suuntaan tulee tehdä erikorkuisin pensa-
sistutuksin. Omaa asuntopihaa jokainen 
voi muokata, istuttaa tai rajata mieleisel-
lään tavalla pensasaitojen suojassa.

Asuntopihojen rinteistä tulee laatia 
korttelikohtainen istutussuunnitelma. 
Joissakin kortteleissa palautetaan Aho-
lan alkuperäinen ajatus siitä, ettei asunto-
pihojen rinteessä ole puuistutuksia pois-
tamalla alueelle myöhemmin kasvaneet 
puut. Joissakin kortteleissa myöhemmin 
tehdyt puuistutukset on kuitenkin kau-
niisti toteutettu ja ne voidaan säilyttää. 
Rinteen polut rakennetaan kapeina as-
kelpolkuina. Uusien tukimuurien raken-
taminen tai polkujen laatoittaminen be-
tonisidekivillä ei sovellu alueelle.

Ensimmäisen kerroksen pihoiksi muutettavia parvek-

keita, Siltakoivun kortteli.

Siltamäen ensimmäisen kerroksen pihat ja parvek-

keet, kaavio.

Vihreä: nykyinen maantasopiha

Punainen: uusi maantasopiha, yhteensä 55 kpl 

Sininen: säilytettävä 1. kerroksen parveke (kolme ta-

loa) 
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Porrashuoneet ja jälkiasennushissit

Porrashuoneet

Siltamäen porrashuoneet ovat rakennus-
taiteellisesti arvokkaat. Porrashuoneet te-
räslasiseinineen ovat keskeisiä arvoja alu-
eella ja julkisivujen rakennustaiteellinen 
arvokas yksityiskohta, joka tuo Siltamä-
en elementtijulkisivuihin poikkeuksellis-
ta laadukkuutta. 

Lähtökohtana porrashuoneiden korja-
uksille tulee olla alkuperäisten 1970-lu-
vun rakennusosien, materiaalien ja väri-
en säilyttäminen.

Siltamäen porrashuoneiden teräslasiseinien luonnoksia:

a Kolmikerroksisen kellarillisen rakennuksen teräslasiseinä (kaksivartinen porras)

b Kaksikerroksisen kellarillisen rakennuksen teräslasiseinä (kaksivartinen porras)

c Kaksikerroksisen kellarittoman rakennuksen teräslasiseinä (kierreporras)

Sisäänkäyntien järjestelyt

a Betoniset vanhat porrastasanteet ja askelmat korja-

taan käyttämällä pintamateriaalina 400 x 400 sile-

ää betonilaattaa. Ulko-oven eteen jätetään vanhan 

mallin mukainen jalkaritilä (luiska esteetöntä kul-

kua varten ks. erillinen luonnos kohdassa asuinra-

kennuksen pintamateriaalit, detaljit ja värit).

b Korttelipihojen kävelytiet voidaan asfaltoida pitki-

en sisäänkäyntijulkisivujen kohdalla. Asfaltin vä-

rin tulee olla harmaa, reunan suora ja liittymisen 

muuhun pihan pintamateriaaliin täsmällinen.

c Porrastasanteen ja asfalttipinnan välinen alue on 

laatta- tai hiekkapintainen. Asfaltin ja hiekan, laa-

toituksen tai nurmipinnan rajassa olevat vanhat 

vesikourut voidaan säilyttää. Mikäli kourut poiste-

taan tarpeettomina, tulisi pintamateriaalien liittyä 

toisiinsa täsmällisesti samassa tasossa ilman uu-

sia reunakiviä.

d Sisäänkäyntien julkisivujen eteen istutetaan kak-

si–kolme pensasriviä alkuperäisen suunnitelman 

mukaan. Julkisivujen eteen jätetään n. 0,5 metrin 

tyhjä sorakaista uuden salaojan kohdalle. Pitkien 

sisäänkäyntijulkisivujen suositeltavat pensaslajit 

ovat tuhkapensas, joka leikataan täsmällisen muo-

toon.

e Kellariportaiden edustat ovat laatta- tai hiekkapin-

taiset. Asfalttiväylät eivät saa levitä kulmien ja pol-

kujen risteyskodassa.

f Korttelipihojen poikki kulkevat polut ovat hiekka-

pintaisia.

a

b

c

a

b

c
d

e

f

Alueella esiintyy kahta eri porrashuo-
netyyppiä. Kaksikerroksisissa kellaritto-
missa taloissa on avara porrashuone ja 
kierreporras. Kaksi- ja kolmikerroksisis-
sa kellarillisissa taloissa on kaksivartinen 
porras. Tärkeitä säilytettäviä osia porras-
huoneissa ovat valoisuutta tuovat isot la-
siseinät alkuperäisine teräsprofiileineen ja 
pinnan jaotteluineen. Säilytettäviin yksi-
tyiskohtiin kuuluvat myös porrashuonei-
den mosaiikkibetonitasot, kaiteet detaljei-
neen, valkoiset sivuseinät, värilliset taus-
taseinät ja asuntojen mustat puuovet.
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Jälkiasennushissit

Alueen asuinrakennuksissa ei ole hisse-
jä. Kellarittomissa 2-kerroksisissa talois-
sa on mahdollista rakentaa jälkiasennus-
hissi rungon sisälle ottamalla tila porras-
huoneen varastotiloista. Tiukasti mitoi-
tettuun kaksivartisen portaan porrashuo-
neeseen löytyy kaksi Siltamäkeen sopi-
vaa hissiratkaisua.

Jälkiasennushissien rakentaminen on 
suuri riski alueen rakennustaiteellisten ar-
vojen säilymiselle. Porrashuoneet teräsla-
siseinineen ovat keskeisiä arvoja alueel-
la ja julkisivujen rakennustaiteellinen ar-
vokas yksityiskohta, joka tuo elementti-
julkisivuihin poikkeuksellista laadukkuut-
ta. Korjaustapaohjeen mukaan esteettö-
mien asuntojen tarjontaa tulee ensisijai-
sesti lisätä alueella uusien lisärakentamis-
kohteiden avulla. 

Kierreporras, leikkaus.

Kaksivartinen porras, leikkaus.

Kaksivartinen porras, pohja.

Kierreporras, pohja ve 1. Kierreporras, pohja ve 2.
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Jälkiasennushissien rakentaminen 
edellyttää erityisen huolellista, porras-
huoneiden arvon ymmärtävää suunnit-
telua. Porrashuoneiden alkuperäinen vä-
ritys ja detaljiikka tulee säilyttää niin pit-
källe kuin mahdollista ja uusissa osissa 
tulee käyttää Siltamäen porrashuoneis-
sa esiintyviä aiheita kuten kierreportai-
ta, teräslasiseiniä ja alueen tunnistevä-
rejä. Hissien rakentaminen tulisi toteut-
taa alueellisesti hyväksytyn korkeatasoi-
sen suunnitelman pohjalta ja yhtenäis-
tä siltamäkeläistä rakentamistapaa nou-
dattaen. Korjaustapaohjeessa esitetään 
hissirakentamisen kahden vaihtoehdon 
kaaviot sekä rakentamisessa noudatet-
tavia periaatteita.  
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ve 1
 Hissin rakentaminen toisen porras-

syöksyn kohdalle ja uuden lasisen por-
rashuoneen rakentaminen rakennus-
rungon ulkopuolelle. Tässä vaihtoeh-
dossa saavutetaan täysin esteetön kul-
ku kaikkiin kerroksiin. Alkuperäinen la-
siseinä joudutaan purkamaan, jolloin 
tämä keskeinen rakennustaiteellinen 
yksityiskohta väistämättä häviää. Al-
kuperäisen portaan toinen porrassyök-
sy joudutaan purkamaan ja kulku kel-
lariin onnistuu tässä vaihtoehdossa ai-
noastaan hissillä tai talojen päädyissä 
sijaitsevien ulkoportaiden kautta.

Jälkiasennushissin rakentamisessa noudatetaan seu-

raavia periaatteita:

l Rakennusrungon ulkopuolelle rakennettavien por-

rashuoneiden teräsrakenteissa käytetään Siltamä-

en alkuperäisten teräslasiseinien detaljiikkaa ja si-

nimustaa teräsväriä. Porrashuoneen katon sisäpin-

nat maalataan Siltamäen kortteleiden tunnistevä-

reillä – punainen, keltainen tai sininen.

l Alkuperäisien porrassyöksyjen ja kaiteiden detalje-

ja muutetaan mahdollisimman vähän .

l Uusi rakennusrungon ulkopuolelle rakennettava 

porras tehdään Siltamäen kierreporrasmallin mu-

kaan.

l Porrashuoneiden materiaalit ja värit valitaan alku-

peräisten porrashuoneiden mukaan. Nykyiset si-

vuseinät maalataan valkoisiksi, taustaseinissä säi-

lytetään tai palautetaan tunnistevärit, lattiois-

sa käytetään harmaata kvartsihiekkalaattaa, van-

haan kattopintaan asennetaan  uusi sileä valkoi-

nen akustinen levy. Alkuperäiset porrashuoneiden 

opaalilasivalaisimet säilytetään. Uuden hissikuilun 

seinät tulevat erottua uutena rakennusosana sel-

keästi alkuperäisistä maalatuista pinnoista. 

l Ulkopuoliset porrastasanteet ja porrashuoneiden 

väliset alueet laatoitetaan ja julkisivujen edustoille 

istutetaan pensasrivejä.

l Esteetön kulku porrashuoneisiin, ks. erillinen ohje.

ve 2
 Porrassyöksyjen kaventaminen ja kai-

ta- tai minihissin asentaminen porras-
syöksyjen keskelle. Tässä vaihtoehdos-
sa parannetaan rakennusten nykyistä 
tilannetta, mutta ei saavuteta estee-
töntä kulkua kaikille liikkumisesteisil-
le. Tässä vaihtoehdossa alkuperäinen 
teräslasiseinä säilyy, mutta joudutaan 
kaventamaan alkuperäisiä porrassyök-
syjä.

Leikkaus / VE 1.
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Siltamäkikeltainen
NCS S 0560-Y

Siltamäkipunainen
NCS S 1085-Y80R

Siltamäkisininen
NCS S 3060-R90B

Teräsosien tummansininen
NCS S 8010-R70B

Detaljit, pintamateriaalit ja värit
Lähtökohtana korjauksille on, että Silta-
mäen asuinrakennusten yksinkertainen 
perusmuoto, laadukkaat detaljit ja sel-
keä 1970-luvun väritys säilytetään. Mi-
käli rakennusosia joudutaan uusimaan/
palauttamaan, se tulee tehdä alkuperäis-
toteutuksen mukaisin detaljein ja materi-
aalein. Alueen kaikista detaljeista on ole-
massa työpiirustukset, mikä osaltaan aut-
taa vaalimaan alkuperäisiä detaljeja ja rat-
kaisuja.

Siltamäen säilytettäviin/palautettaviin 
väreihin kuuluvat rakennusten pesubeto-
nijulkisivujen harmaa perussävy, teräsosi-
en tumman sininen väritys sekä parveke-
julkisivujen puuosissa ja porrashuoneissa 
käytetyt alueelliset tunnistevärit.

Rakennusten parannettaviin/muutetta-
viin kohtiin kuuluvat kellarin portaan uusi 
katos, joka tehdään julkisivujen korjauk-
sen yhteydessä, sisäänkäyntien esteettö-
myyden parantaminen rakentamalla si-
säänkäyntien yhteyteen luiskat sekä si-
säänkäyntikatoksen detaljien parantami-
nen. Korjaustapaohjeessa esitetään näi-
den muutoskohtien periaatekuvat.

Betonilaatta ja pesubetonijulkisivurakennusten  

ja lähiympäristön yksiaineisuus.
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Pentti Aholan toimistossa laadittu parvekkeen puulasiseinän työpiirustus. Säilytettävän puuseinän kaikki detalji-

piirustukset löytyvät Rakennustaiteen museon piirustusarkistosta.

a Puulasiseinän vaakaleikkaus, detaljit 1-3, jossa näytetään liittyminen seinärakenteeseen (1) sekä ikkunan ja 

oven liitoskohta (2 ja 3). Ikkunassa on kiinteä sisälasi ja ulospäin aukeava ulkopuite, ovi on ulospäin aukeava 

kytketty puulasiovi.

b Pystyleikkaus puuseinän kohdalta (5).

c Pystyleikkaus oven kohdalta (6).

Alkuperäiset ikkuna- ja ovidetaljit on piirretty mitta-

kaavaan 1 /1. Rakennustaiteen museon piirustusar-

kisto.

Puuikkunan karmi- ja puiteprofiilien detaljit löytyvät 

Rakennustaiteen museon piirustusarkistosta. Suosi-

tuksena on, että seuraavan ikkunakorjauksen tulles-

sa ajankohtaiseksi, harkitaan takaisin puuikkunoihin 

palaamista. Ikkunakorjaus olisi hyvä ajoittaa muun 

julkisivun korjauksen kanssa tapahtuvaksi saman-

aikaisesti. Julkisivun rakennepaksuuden kasvami-

nen edellyttää ikkunoiden siirtoa ulospäin, jolloin voi-

daan palauttaa ikkunoiden ja julkisivupinnan alkupe-

räinen suhde.

a

b

c
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Uuden katoksen periaatteet

Sisäänkäyntien katoksia korjataan purkamalla nykyi-

nen rakenne kantavaan U-palkkiin saakka. Katoksen 

vedenohjaus järjestetään loivasti kaltevalla ja reunas-

ta taitelulla teräslevyllä.

n Katoksen teräspalkki säilytetään.

n Katoksen alapintaan asennetaan uusi kosteuden-

kestävä vaneri, joka maalataan teräsrakenteiden 

alkuperäisellä tummansinisellä värillä.

n Alkuperäinen säilytettävä numerovalaisin siirre-

tään katoksen ulkonurkkaan alkuperäisen piirus-

tuksen mukaan.

n Teräspalkin päälle asennetaan erillinen taitettu te-

räslevy, jonka etureuna taitetaan vesikouruksi. Te-

räslevyn reunataite ohjaa katoksen vedet etureu-

naan kouruun.

Vesikourut ja syöksytorvet uusitaan julkisivukorja-

uksen yhteydessä. Uusi malli valitaan alkuperäispii-

rustuksen mallin mallin mukaan. Vesikourut ovat ol-

leet suorakulmaisia ilman profilointeja ja syöksytor-

vet ovat olleet leikkauskeltaan pyöreitä alkuperäispii-

rustuksen mukaan.

Aholan alkuperäinen suunnitelma / Katoksen valaisi-

men sijoitus.

Aholan alkuperäinen suunnitelma / Syöksytorven de-

talji.
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Esteetön sisäänkäynti järjestetään asentamalla teräsrakenteinen luiska (kaltevuus 1 / 12.5) julkisivun viereen sisäänkäynnin pensasistutuksien taakse. Käsijohde tehdään 

pyöröputkesta Ø n. 35 mm ja maalataan Siltamäen tummansinisellä terässävyllä.

Kellariportaan katos uusitaan julkisivukorjauksen yh-

teydessä. Katos on yksinkertainen, suora teräsraken-

ne, jossa sovelletaan samoja detaljeja kuin porras-

huoneen sisäänkäyntikatoksessa.

Laatoitus Pensasistutus Sisäänkäynti
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Selkeä värinkäyttö ja linjakkaat yksinkertaiset yksi-

tyiskohdat ovat Siltamäen rakennuksien keskeisiä ar-

voja. Siltamäelle tyypillisiä huolellisesti suunniteltuja 

ja vaalittavia alkuperäisdetaljeja:

n Teräsosat. Teräslasiseinien ja porraskaiteiden tum-

mansininen väri korostaa rakennusten tarkoituk-

sellisen ohuita dimensioita.

n Siltamäen tunnistevärit toistuvat parvekkeiden 

ovissa, porrashuoneiden taustaseinissä sekä kella-

reiden puisissa ulko-ovissa.

n Kaksivartisten portaiden käsijohteet, parvekkeiden 

taustaseinät ja porrashuoneiden laakaovet sekä al-

kuperäiset puuikkunat ovat mustat.

n Sisäänkäynnin numerovalaisin ja porrashuoneiden 

opaalilasivalaisimet kuuluvat säilytettäviin yksi-

tyiskohtiin.
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Muutettuja aluetta arkkitehtonista laatua heikentä-

viä yksityiskohtia:

n Keltaiset ja punaiset teräslasiseinät ovat alueelle 

vieraat ja ne korostavat alueen kuluneisuutta.

n Katoksien ja räystäiden muutetut yksityiskohdat 

heikentävät alueen alkuperäistä arkkitehtuuria. 

Detaljit tulee palauttaa korjaustapaohjeiden mu-

kaisiksi.

n Porrashuoneiden värityksessä tulee palata sel-

keään alkuperäisten voimakkaiden tunnistevärin 

käyttöön. Alueelle eivät sovi taitetut pastellisävyt 

eivätkä porrashuoneiden koristemaalaukset.

n Sisäänkäyntien esteetön kulku tulee järjestää kor-

jaustapaohjeen mukaisesti; alueella käytetyt nykyi-

set ratkaisut ovat väliaikaisen tuntuiset.

n Kellariportaiden katokset uusitaan julkisivukorja-

uksen yhteydessä. Nykyinen katosratkaisumalli 

(kalteva poimupeltikatos) ei sovi alueelle.

n Kaikissa rakennuksissa on asennettu uudet alumii-

nirakenteiset etuikkunat vanhojen puuikkunoiden 

eteen.
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Korttelipihojen istutukset  
ja pintamateriaalit
Pihoille palautetaan Aholan alkuperäisis-
sä suunnitelmissa esitetty ajatus pihan 
suorakulmaisesta jäsentämisestä. Piho-
jen nykyistä laajaa hiekka-aluetta pienen-
netään ja kenttää jäsennellään leikatuil-
la pensasistutuksilla sekä alkuperäisissä 
1970-luvun suunnitelmissa olleilla puu-
riveillä ja puuryhmittelyillä. Pihakäytävät 
säilytetään alkuperäisessä suorakulmai-
sessa koordinaatistossa. Myöhemmin ra-
kennettuja alueen suorakulmaisesta koor-
dinaatistosta poikkeavia kävelytielinjauk-
sia poistetaan.

Asfaltoituja alueita saa olla rakennus-
ten pitkillä sisäänkäyntisivuilla, jossa on 
huoltoajoa. Muuten pihojen pinnat ovat 
joko betonilaattaa tai sorapintaisia. Be-
tonisidekivet eivät sovi alueelle. Laa-
toittamalla kellariportaiden edustat täs-
mennetään asfalttireittien kulmakohtia. 
Tomutustelineiden/pyykinkuivaustelinei-
den alustojen tulee olla soraa tai laatoi-
tettua aluetta ja ne rajataan istutuksin. Pi-
hoilla ei saa tehdä uusia maastonmuotoi-
luja tai pengerryksiä.

Sisäänkäyntien laajat, alueelle luon-
teenomaiset, leikatut massaistutukset, 
säilytetään ja uudistetaan. Lajistona käy-
tetään esimerkiksi tuhkapensasta. Nurmi-
koille istutetaan keväisin kukkivia sipuli-
kasveja. Sinne tänne hajanaisesti sijoite-
tut pienet kukkapenkit ja -laitteet eivät 
sovi Siltamäen pelkistettyyn ilmeeseen 
ja luonteeseen.

Laajoja hiekkapintaisia leikkikenttiä tulee pienen-

tää ja järjestää eri-ikäisille asukkaille omia oleskelu-

paikkoja.

Piha, jossa on tavoitteen mukainen suora ja täsmälli-

nen asfalttiväylä. 

Esimerkki ei-toivotusta tilanteesta, jossa talon kul-

missa asfaltti leviää laajalle.

Tasaisille nurmipinnoille suositellaan kenttämäisesti 

leviäviä kukkivia sipulikasveja.

Monimuotoiset, monia lajeja sisältävät kivetyksin ra-

jatut pienet istutusryhmät sopivat paremmin yksityi-

sille asuntopihoille kuin yleisille korttelipihoille.

Sisäänkäyntien pensasistutuksissa suositellaan täs-

mällisesti leikattua tuhkapensasta joka istutetaan 

massaistutuksena 1–3 riviin. Esimerkki tavoiteltavas-

ta tilanteesta.

Kaikki lajit eivät ole menestyneet Siltamäessä. Kuvas-

sa porrastasanteelle rumasti leviävä asfalttipinta.

Korttelipihoja jäsennetään selkeiden puu- ja pensas-

rivien avulla. Kuvassa pensasaidalla rajattu pyykin-

kuivausalue.
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REITTIEN JA POLKUJEN PINTAMATERIAALI / NYKYTILANNE
alueen laatoitettu pääreitti / betonilaatan koko 700 x 700

asfaltoitu kävelytie tai paikoitusalue

hiekkapintainen kävelytie tai piha-alue

REITTIEN JA POLKUJEN PINTAMATERIAALI / SUUNNITELMA
alueen laatoitettu pääreitti / betonilaatan koko 700 x 700

asfaltoitu kävelytie tai paikoitusalue

hiekkapintainen kävelytie tai piha-alue

Siltamäen kävelyraittien ja polkujen pintamateriaalit ovat alkuperäinen iso be-

tonilaatta, hiekka ja myöhemmin tulleena materiaalina asfaltti.

n Betonilaatta säilytettään pääraitin materiaalina. Laatoitusta korjataan ja kunnos-

tetaan (punainen).

n Kaikki nykyiset hiekkapolut voidaan ja on syytä säilyttää. Kaikki pihojen poikki 

menevät polut säilytetään tai palautetaan hiekkapintaisiksi (keltainen).

n Asfaltoituja reittejä sallitaan rakennuksen sisäänkäyntijulkisivujen edustoilla (si-

ninen). Asfalttia on tällä hetkellä liikaa ja esimerkiksi kellariportaiden eteen le-

viävät asfalttikentät tulisi poistaa.

Nykytilanne Suunnitelma

REITTIEN JA POLKUJEN PINTAMATERIAALI / NYKYTILANNE
alueen laatoitettu pääreitti / betonilaatan koko 700 x 700

asfaltoitu kävelytie tai paikoitusalue

hiekkapintainen kävelytie tai piha-alue
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PIHOJEN LUOKITUS

alkuperäinen hyvin säilynyt piha

alkuperäinen huonokuntoinen piha

muutettu piha

PIHOJEN LUOKITUS

alkuperäinen hyvin säilynyt piha

alkuperäinen huonokuntoinen piha

muutettu piha

Korttelipihan mallisuunnitelma
Korttelipihaa elävöittämään esitetään uu-
sien oleskelualueiden ja leikkipaikkojen 
rakentamista. Pihoille voidaan lisätä myös 
alkuperäisestä suorakulmaisesta tyylistä 
poikkeava yksittäinen pieni vapaamuo-
toisesti sijoitettu puuryhmä.

Alkuperäiset säilyneet, aluetta var-
ten 1970-luvulla suunnitellut kiipeilyte-
lineet säilytetään ja kunnostetaan. Teli-
neitä sijoitetaan vähintään yksi teline pi-
haa kohden luomaan 1970-lukulaista pai-
kan identiteettiä pihoille. Telineet maa-
lataan uudestaan alkuperäisillä 1970-lu-
vun väreillä.

Pihoille lisätään valaistusta käyttäen 
uusia moderneja pihavalaisimia. Myös 
esitetty, porrashuoneiden uusi tausta-
seinien pimeiden vuodenaikojen jatku-
va erityisvalaistus, tuo lisää valoa kort-
telipihoille.

Alkuperäisiä aiheita, joita voidaan so-
veltaen palauttaa pihoille: geometriset 
puurivistöt, hiekkapintaiset polut, laatoi-
tetut oleskelualueet, alkuperäiset kiipei-
lytelineet, alueita rajaavat pensasaidat ja 
aidanteet sekä lipputanko.

Siltakoivun hyvin säilynyt piha. Siltapajun huonokuntoinen piha. Siltaraidan muutettu piha.

Siltamäessä on sekä hyvin alkuperäisessä asussa säilyneitä pihoja että hyvin rän-

sistyneitä ja huonokuntoisia alkuperäisiä pihoja. Lisäksi on pihoja, jotka ovat muut-

tuneet. 
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Siltapajun korttelipihan mallisuunnitelma, jonka peri-

aatteita voidaan soveltaa muillakin pihoilla.

a Uusi nurmialue ja oleskelupaikka.

b Piha rajataan kahdelta sivulta suorilla puuriveillä 

siten, että piha aukeaa etelään.

c Pinnat liittyvät toisiinsa tasossa saumattomasti ja 

alueita rajaavat pensasaidanteet.

d Valaisimet uusitaan.

e Jokaiselle pihalle palautetaan alkuperäisiä kiipei-

lytelineitä niin että niitä on veistoksenomaisina 

vähintään 1 kpl /piha. Kiipeilytelineet maalataan 

korttelin tehosteväreillä.

Alkuperäisiä kiipeilytelineitä sijoitetaan kaikille pi-

hoille, 1 teline/piha.

a

b

b

c

d d
e
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Liian tiheästi istutettuja ja ylikasvaneita puita poistetaan ja myös alkuperäisen 

suunnitelman mukaisia liian lähelle julkisivuja istutettuja puita poistetaan.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisia puurivejä ja porttiaiheita muodostavia puuryh-

miä, jotka kuuluvat pihan säilytettäviin ja palautettaviin asioihin.
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Korttelipihojen 
puuistutusperiaatteet
Puuston uudistamisessa ja kohennukses-
sa noudatetaan alkuperäisten puiden ryh-
mittelyperiaatteita.  Puiden ryhmittely pi-
hoilla säilytetään alkuperäisen suunnitel-
man mukaisena suorakaiteen tai neliön 
muotoisina puuryhminä tai puuriveinä. 
Lähellä rakennuksia kasvavat puut kor-
vataan uusilla rakennuksista hieman kau-
emmaksi sijoitetuilla puuryhmillä. Monet 
pihat ovat nykyisin ylikasvaneet. Puita tu-
lisi karsia pihoilla joskus reippaastikin.

Tämä raportin liitteenä on kaikista Sil-
tamäen pihoista laaditut puuistutusperi-
aatekuvat, joissa esitetään Aholan suun-
nitelman mukainen tilanne, nykytilanne 
ja tavoitetilanne. Puustoa koskeva ohjeis-
tus on laadittu pitkän tähtäimen suunni-
telmaksi. Suunnitelmakartta ei siis edel-
lytä kaikkien punaisella merkittyjen pui-
den kaatamista kerralla.

Alh. oik. Siltahaapa, suunnitelma.

Säilyneet ja uudet Aholan istutusperiaatteita nou-

dattavat puurivistöt ja -ryhmät.

Pieni kukkiva puu tai puuryhmä, joita voidaan is-

tuttaa asuntopihojen eteen vaikka poikkeavat 

Aholan suunnitelman tiukasta geometriasta.

Ylh. Siltahaapa. Aholan alkuperäinen pihasuunnitelma. Myös Viatek on tehnyt pihoista tämän jälkeen istutus-

suunnitelmia, mutta puuistutusten osalta noudatetaan Aholan mallia.

a Porttiaihe 

b Jäsentävä puurivi 

c Liian lähelle julkisivua istutettu ja poistettava puurivi

Alh. vas. Siltahaapa, nykytilanne.

Alkuperäisen suunnitelman mukainen säilynyt 

puu.

Myöhemmin istutettu puu, joka poikkeaa alkupe-

räisestä istutussuunnitelmasta. 

a

b

c
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Pysäköintitonttien  
kunnostuksen periaatteet
Liikenteen erotteluperiaate toteutui Silta-
mäessä selkeästi rajattujen ja pienimitta-
kaavaisiin osiin ryhmiteltyjen pysäköinti-
alueiden avulla erityisen hyvin. Alkuperäi-
nen autotalli on tyylikkään pelkistetty ja ko-
ko alueen identiteetin kannalta tärkeä ra-
kennustyyppi, joka kuuluu Siltamäen säi-
lytettävään ja suojeltavaan rakennuskan-
taan. Niissä kohdin, joissa suunnitelma ei 
ole toteutunut alkuperäisen ajatuksen mu-
kaisesti, pysäköintialueiden rajauksia täs-
mennetään Aholan alkuperäiseen suun-
nitelmaan pohjautuen rakentamalla uu-
sia, kenttiä rajaavia, muurimaisia autotal-
leja. Alueelle myöhemmin rakennetut pel-
tiset autotallit puretaan ja korvataan alku-
peräisen suunnitelman mukaan sijoitetuilla 
autotalleilla. Uudet autotallit suunnitellaan 
noudattaen Aholan alkuperäisten autotalli-
suunnitelmien detaljeja ja materiaaleja. 

Jätehuoneiden paikka on autotallira-
kennuksien päissä alkuperäisen ajatuk-
sen mukaisesti, mutta jätehuoneita voi-
daan suurentaa kooltaan vastaamaan 
paremmin nykytarpeita. Samalla kun ra-
kennetaan uusia autotalleja, rakennetaan 
myös uusia pyöräsuojia ja jätehuoneita. 
Nykyisiä jätehuoneita voidaan siinä yhtey-
dessä laajentaa. Jätehuoneita tai –katok-
sia ei tule sijoittaa korttelipihoille. 

Pysäköintikentät saa asfaltoida, mutta 
kentät tulee jäsentää alkuperäisen suun-
nitelman mukaisilla istutuskaistoilla. Puu-
lajeiksi valitaan sellaisia poppeli-/leppäla-
jeja, jotka eivät roskaa. Lyhyen aikavälin 
ratkaisuna suositellaan tiheiden puurivien 
istuttamista erityisesti niihin kohtiin, joi-
hin ohjeen mukaan ehdotetaan uutta au-
totallia  - varsinkin ellei idea uusista auto-
talleista heti toteudu. Autotallikatosten ja 
kadun tai kevyen liikenteen raitin puolei-
selle seinustalle tulee jättää ainakin kah-
den metrin levyinen puilla ja pensailla is-
tutettava vyöhyke.

Ensimmäisen kaavaluonnoksen mukainen pienoismalli, jossa näkyvät alkuperäiset, autotalleilla rajatut pysäköin-

tialueet. Eteläisen paikoitustontin kohdalla näkyy alkuperäisen suunnitelman mukainen paikoituskansi, joka ei 

kuitenkaan toteutunut.

Pysäköintialueelle alun perin suunniteltu teräskaide 

sekä pysäköintikentän alkuperäinen jäsentely istutuk-

sineen kuuluu säilytettäviin ja/tai palautettaviin yk-

sityiskohtiin.
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AUTOTALLI

JÄTEHUONE

AUTOPAIKOITUSTONTIT / NYKYTILANNE
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AUTOTALLI

PAIKOITUSTASO

JÄTEHUONE

AUTOPAIKOITUSTONTIT /  SUUNNITELMA

Jousimiehentien paikoitusalueen peltiset autotallit.

SuunnitelmaNykytilanne

K
ak
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st
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tie

K
ak

so
st

en
tie

Siltahaavan, Siltapajun ja Siltaraidan pysäköintitontit. Luonnos uusien autotallien 

sijoituksesta ja kenttien istutuksista.

n Paikoitustontteja rajataan alkuperäisen suunnitelman mukaan sijoitetuilla uusil-

la autotalleilla.

n Jätehuoneet sijoitus autotallirivistöjen päissä säilytetään ja niitä myös laajenne-

taan.

n Keskikentän avopaikoitusalueita jäsennetään puuriveillä, uusilla valaisimilla, te-

räskaiteilla ja nurmetetuilla alueilla. Jos kentille ei haluta istuttaa kokonaisia 

puurivejä, ainakin istutuskaistojen päissä tulisi olla puuistutukset. 

n Kentät voidaan tarvittaessa asfaltoida.
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Suunnitelma

Säilyneet ja uudet Aholan istutusperiaatteita noudattavat puurivistöt ja -ryh-

mät.

Pieni kukkiva puu tai puuryhmä, joita voidaan istuttaa asuntopihojen eteen 

vaikka poikkeavat Aholan suunnitelman tiukasta geometriasta.

Nykytilanne

Alkuperäisen suunnitelman mukainen säilynyt puu.

Myöhemmin istutettu puu, joka poikkeaa alkuperäisestä istutussuunnitelmas-

ta. 

KORTTELIPIHOJEN PUUT / NYKYTILANNE
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KORTTELIPIHOJEN PUUT / SUUNNITELMA

Siltamäki
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Korttelipihojen puuistutusperiaate



Siltahaapa

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma

OLESKELU LEIKKI

LEIKKI

OLESKELU

OLESKELU

OLESKELU

Siltapaju

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma

LEIKKI

OLESKELU
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OLESKELU

Siltaraita

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma
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U
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Siltatammi

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma
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Siltatuomi

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma

LEIKKI OLESKELU

Siltakoivu/itäosa

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma

LEIKKI
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OLESKELU

OLESKELU
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Siltakoivu/länsiosa

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma

LEIKKI

LEIKKI

OLOLESKELU

OLESKELU

Siltamänty

Alkuperäinen suunnitelma Nykytilanne Uusi suunnitelma
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Suunnitelma

Säilyneet ja uudet Aholan istutusperiaatteita noudattavat puurivistöt ja -ryh-

mät.

Pieni kukkiva puu tai puuryhmä, joita voidaan istuttaa asuntopihojen eteen 

vaikka poikkeavat Aholan suunnitelman tiukasta geometriasta.

Nykytilanne

Alkuperäisen suunnitelman mukainen säilynyt puu.

Myöhemmin istutettu puu, joka poikkeaa alkuperäisestä istutussuunnitelmas-

ta. 
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Jousimiehentien pysäköinti

Kontaktipiha

Pysäköintialue

Autopaikat

Pensasistutus

Uusi ajosuunta

Uusi valaisin

Kauriintien pysäköinti Kaksostentien pysäköinti

124

Liite 3

Katualueiden pysäköinti



Tekijät
Marina Fogdell, Riitta Salastie, Maria Karisto, Pirjo Tiainen

Nimike
SILTAMäEN KONTAKTIKAUPUNKI

Sarjan.nimike
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3

Sarjanumero. 2009:3. Julkaisuaika. 25.3.2009.
.
Sivuja. 118. Liitteitä. 3.
.
ISBN. 978-952-223-400-1 (nid). ISSN. 0787-9024.
. 978-952-223-401-8 (pdf).
.
Kieli.koko.teos. FIN. Yhteenveto. FIN.

Tiivistelmä
Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvityksessä tarkastellaan alueen syntyä ja 
suunnittelun taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Työn tuloksena on tieto alueen arvoista 
ja ominaispiirteistä. Aluekokonaisuus todetaan pääosin erittäin hyvin säilyneeksi. 
Muutokset on viety läpi yhtenäistä toteutustapaa noudattaen.

Selvitykseen sisältyvillä alueellisilla kehittämisperiaatteilla pyritään vastaamaan 
alueen elinvoimaisuuden ja elinkaariajattelun kannalta tärkeiden kysymysten 
kuten asuntokannan monipuolisuuden ja ostoskeskuksen kehittämisen 
haasteeseen. Ostoskeskuksen osalta esitetään kolme kehittämisvaihtoehtoa 
säilyttävästä vaihtoehdosta ostoskeskuksen laajemman uudistamisen 
mahdollisuuteen. Uimahallirakennukselle tutkitaan korjausvaihtoehtojen rinnalla 
uudisrakentamisvaihtoehtoja. Uimahallille haetaan myös uusi toiminnallinen 
profiili.

Lämpörakennuksen tonttia esitetään kerrostaloasumisen kehittämiskohteeksi, joka 
sisältää täydennysrakentamista.

Selvitys sisältää asuntoyhtiöille suunnatut asuinrakennuksia ja pihatiloja koskevat 
korjaustapaohjeet. Suunnitelma mahdollistaa 55 uuden maantasopihan rakentamisen. 
Lisäksi parvekkeiden uusimisen yhteydessä on mahdollisuus kasvattaa parvekkeiden 
runkosyvyyttä. Molemmilla toimenpiteillä lisätään asumisviihtyisyyttä alueella.

Julkisivujen korjaustapaohje on ensimmäinen 1970-luvun pesubetonijulkisivuille. Ohje 
perustuu Tampereen teknillisen yliopiston rakennetekniikan laitoksen Siltamäessä 
kesällä 2007 suorittamaan alueen betonijulkisivujen korjausmahdollisuuksia 
selvittävään tutkimukseen. Selvityksessä esitetään kaksi betonijulkisivujen 
korjausvaihtoehtoa. Korjaustapaohjeessa korostetaan alueellisesti yhtenäisen 
korjaustavan merkitystä.

Asiasanat
HELSINKI, BETONIJULKISIVUJEN KORJAUS, PESUBETONI, LäHIöIDEN 
SUOJELU, INVENTOINTI JA ARVOTTAMINEN, MAISEMAPUISTO, ALUEELLISET 
KEHITTäMISPERIAATTEET, KORJAUSTAPAOHJE, TäYDENNYSRAKENTAMINEN

Kuvailulehti



Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3

Sarjassa aikaisemmin julkaistu:

2009:1 Kaupunkisuunnitteluviraston 
toimintasuunnitelma 2009–2011, 
Toiminnan perusta ja keskeiset 
tehtävät

2009:2 Helsinki Zoo Ideas Competition – 
Evaluation Report

ISSN 0787-9024
ISBN 978-952-223-400-1 (nid.)
ISBN 978-952-223-401-8 (PDF)

SILTAM
ÄEN

 KON
TAKTIKAU

PU
N

KI – IN
VEN

TOIN
TI, ARVOTUS, KEHITTÄM

ISPERIAATTEET, KORJAUSTAPAOHJEET
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2009:3

Siltamäen 
kontaktikaupunki

Inventointi
Arvotus

Kehittämisperiaatteet
Korjaustapaohjeet  

9 789522 234001


