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JOHDANTO

Espoon Laajalahdessa sijaitsevan Kotikonnun alueen rakennettu kulttuuriympäristön 
inventoinnin tavoitteena on muodostaa käsitys alueen ominaispiirteistä ja arvoista 
tulevia muutosvaiheita silmällä pitäen. Selvityksessä kartoitetaan alueen rakentumisen 
vaiheet ja peilataan niitä aikakauden rakentamiseen Suomessa. 

Selvityksessä on käsitelty Kotikontuna tunnettua aluetta, joka sai alkunsa Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) ryhtyessä rakentamaan alueelle asuntoja työnte-
kijöilleen. SOK rakennutti alueelle kaikkiaan 18 pientaloa, kolme rivitaloa ja kymmenen 
kerrostaloa. Rakentaminen on edennyt vaiheittain. Alueen rakennuskannasta hahmottuu 
selvästi kolme toisistaan poikkeavaa rakentamisen kokonaisuutta, joita selvityksessä 
käsitellään erillisinä osa-alueina.

Selvityksessä esitellään alkuperäiset suunnitelmat ja rakennusten tärkeimmät muutos-
vaiheet. Selvityksen lähteenä on käytetty kartta-aineistoja, ilmakuvia ja alkuperäisiä 
sekä eri muutosvaiheita koskevia suunnitelmapiirustuksia. 

Myöhemmin alueen kerrostalot ovat siirtynyt SATO:n omistukseen. Nykytilannetta 
ja rakennusten säilyneisyyttä on arvioitu inventointikäynneillä. Inventointikäynneillä 
rakennuksia on arvioitu silmämääräisesti ulkoapäin. Piharakennuksia ei ole inventoitu.

Selvityksen ovat laatineet Sitowise Oy:ssä kesän ja syksyn 2018 aikana arkkitehti 
Annina Vainio ja arkkitehti yo. Antti Mikola. 
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Kotikonnun	alue	vuoden	1969	ilmakuvassa.
Lähde:	Espoon	kaupungin	karttapalvelu.
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1 KOTIKONNUN ALUE

Kotikonnun alueen rakentumisen vaiheet.

1.1 Rakentumisen vaiheet

Espoon Laajalahdessa sijaitsevan Kotikontuna tunnetun alueen raken-
tuminen on edennyt vaiheittain eri vuosikymmeninä. Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunta (SOK) hankki omistukseensa Ritorp-nimisen 
perintötilan vuonna 1941.1 Alueen rakentaminen pääsi alkamaan sodan 
jälkeen. SOK rakennutti alueelle asuntoja työntekijöilleen eri vuosikym-
meninä vallalla olleiden asuinrakentamisen ihanteiden ja tapojen mukai-
sesti.

Ensimmäiseksi alueelle laadittiin rakennussuunnitelma ja sen mukai-
sesti toteutettiin SOK:n työntekijöiden perheille 18 omakotitaloa ja 
kolme rivitaloa. Jaakkimantien pientalot ja Kirvuntien rivitalot valmis-
tuivat vuosina 1946–47.

Seuraavaksi päätettiin alkuperäisestä rakennussuunnitelmasta poiketen 
rakentaa alueelle kerrostalo. Pyhäjärventie 1 rakennus valmistui vuonna 
1956. Kerrostalojen rakentaminen jatkui 1970-luvun alussa ja alueelle 
valmistui ripeässä tahdissa vuosina 1971–1975 yhteensä yhdeksän 
kerrostaloa lisää. Myöhemmin alueen rakenne on täydentynyt vielä 
yhdellä rivitalolla.

Alueen kaikki kerrostalot siirtyivät SATO:n omistukseen vuosien 
1995-1999 aikana. 

1 Lohkomistoimituksesta kartta SOK:n kiinteistötoimintojen arkistossa.
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Peruskartta vuodelta 1960 näyttää Kotikonnun alueen alkuperäisen vuonna 1946 
vahvistetun rakennussuunnitelman mukaisen tonttijaon. Alueelle oli tarkoitus 
rakentaa pientaloja. Vuoden 1979 peruskartasta näkyy alueelle 1970-luvun alussa 
rakentunut kerrostaloalue. 

Peruskartta 1960

Kotikonnun alueen rakennussuunnitelma vuodelta 1945. (SOK-K)

Peruskartta 1979
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1.2 Kaavatilanne	ja	aiemmat	
inventoinnit

Espoon eteläosien yleiskaava
Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
29.1.2010) inventoitava alue on osoitettu asunto-
alueeksi. Lisäksi koko Laajalahden asuinalue on 
osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. 
Asemakaavamääräyksen mukaan rakennus- ja kulttuuri-
historiallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. 
Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu 
alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Edelleen asema-
kaavamääräyksen mukaan kaupunkikuvallisesti arvok-
kaiden alueiden kehittämisen tulee tapahtua niiden 
omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisarvojen 
sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee asettaa erityinen paino alueen ominais-
luonteen säilymiseen. Kaavaselostuksen mukaan 
yleiskaavakarttaan merkittyjen kaupunkikuvallisesti 
arvokkaiden alueiden joukko sisältää mm. toisen maail-
mansodan jälkeen syntyneitä 1940- ja 1950-luvulla 
rakennettuja ja nyt jo harvinaiseksi käyneitä jälleen-
rakennuskauden pientaloalueita, esimerkiksi Laaja-
lahden asuinalueen kokonaisuus. 

Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kult 
tuuri historialliset inventoinnit -selvityksessä (Arkki-
tehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. 29.11.2005) 
Laajalahden asuntoalue (selvityksen alue 260) on tunnis-
tettu hyvin säilyneeksi alue kokonaisuudeksi. Kirvuntien 
rivitalojen (selvityksen kohde 26135) todetaan 
edustavan aikakauden suunnitteluihanteille (mm. kapea 
runko, harjakatto) ominaista asuintaloarkkitehtuuria 
korkealuokkaisella tavalla. Lisäksi ne ovat tärkeä osa 
Laajalahden aluetta. Kohde on arvotettu luokkaan 1 
kuuluvaksi.

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta. Kaavassa on osoitettu pystyviivoitus-merkinnällä kaupunkikuvallisesti arvokas alue. 
Kotikonnun sijainti kaavakartalla on osoitettu pinkillä ympyrällä.
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Asemakaava
Koko inventoitavalla alueella on voimassa asemakaava 
vuodelta 1986. Jaakkimantien pientalot on osoitettu 
erillispientalojen korttelialueeksi. Kullekin tontille saa 
rakentaa yhden asunnon kerrosalaltaan korkeintaan 
200 m2. Suurin sallittu kerrosluku on II. Kirvuntien 
rivitalojen alue on osoitettu rivitalojen korttelialueeksi. 
Rakennusoikeutta on 1943 kerrosalaneliömetriä. Suurin 
sallittu kerrosluku on II. Kerrostalot sijoittuvat asuin-
kerrostalojen korttelialueelle, jolle saa sijoittaa yhteensä 
enintään 20 084 kerronalaneliömetriä raken tamista ja 
suurin sallittu kerrosluku on III. Kotikonnun asuinalueen 
ympärillä on vielä laajalti voimassa alueelle vuonna 
1970 vahvistettu ensimmäinen asemakaava.

Ote alueen ajantasa-asemakaavasta.
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Espoon kaupunginmuseon arvio
Espoon kaupunginmuseo on vuonna 2010 laatinut 
Jaakkimantien Omakotiyhdistyksen pyynnöstä arvion 
Kotikonnun alueen kulttuurihistoriallisesta arvosta:

Kotikonnun asuinalue ja sen eriaikaiset ja erityyppiset 
rakennukset ovat monella tapaa sekä kulttuurihistorialli
sesti että rakennustaiteellisesti merkittäviä. Työnantajan 
työntekijöitään varten rakennuttama asuinalue on ilmiö, 
joka on jo siirtynyt historiaan. Kotikontu on edustava 
muistuma tästä ajasta. Edustavuutta lisää se, että alueen 
kaikki rakennusvaiheet ovat säilyneet yhtä purettua 
rivitaloa lukuun ottamatta. Varhaisimman rakennus
vaiheen pientalot ja rivitalot muodostavat lisäksi oman 
merkittävän kokonaisuutensa.

Jaakkimantien pientalot ovat harvinaisen hyvin säilynyt 
esimerkki jälleenrakennusajan rakentamisesta Espoossa. 
Talot muodostavat kaupunkikuvallisesti merkittävän ja 
eheän kokonaisuuden. Perusmuurin ympärille rakentuva 
kuutiomainen puolitoistakerroksinen rankarakenteinen 
puutalo oli ajalle hyvin tyypillinen perusratkaisu. 
SOK:n arkkitehtiosaston suunnittelemat ja ammattimie
hillä rakennuttamat talot olivat kuitenkin tavanomaista 
hartiapankkitaloja laadukkaampia. Suuren yhtiön tuki 
helpotti materiaalihankinnoissa, ja keskitetty hanke 
takasi taloille hyvin yhtenäisen ilmeen. Talot olivat 
aikanaan myös paremmin varusteltuja, sillä niissä oli 
juokseva vesi, sauna ja sisäWC. Jaakkimantien 18 
pientaloa ovat yhtä laajennettua taloa lukuun ottamatta 
säilyttäneet alkuperäisyytensä erittäin hyvin. Ulospäin 
näkyvin muutos on kattomateriaalin muutos.

Kirvuntien rivitalot ovat myös merkittävä osa Espoon 
arkkitehtuurihistoriaa. Ne ovat kaupunginmuseon 
tietojen mukaan ensimmäiset Espooseen rakennetut 

rivitalot. Viiden talon ketjuista muodostuvat kaksiker
roksiset rivitalot ovat puurunkoisia ja niiden julkisivut 
olivat alun perin vaaleaksi rapatut. Rivitalon jokaiseen 
lamelliin suunniteltiin aluksi vain yksi huoneisto, mutta 
asuntopulan vuoksi talot jaettiin siten, että sekä ylä ja 
alakerroksessa oli yksi asunto. Vaikka rivitalojen raken
nustaiteellinen arvo on heikentynyt vuonna 1992 tehdyn 
lämpörappauksen myötä, on niiden kaupunkikuvallinen 
arvo edelleen suuri.

Viistoilmakuva Jaakkimantien pientaloista. 
Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

Kaupunginmuseo katsoo, että Kotikonnun arvot tulee 
turvata myös alueen tulevassa kehityksessä. Erityi
sesti Jaakkimantien eheä kokonaisuus tulee säilyttää 
edelleenkin rikkomattomana. Vaikka yksittäinen jälleen
rakennusajan rakennus on sinänsä arvokas, sen arvo 
korostuu huomattavasti osana kaupunkikuvallisesti 
yhtenäistä, väljää ja viihtyisää kokonaisuutta.
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2.1 Rakennussuunnitelma

Helsingin asemakaavatoimisto oli vuosina 1943–1944 
laatinut Suur-Helsingin yleisasemakaavan, joka ulottui 
naapurikuntiin alustavana seutusuunnitelmana. Läänin-
hallitus antoi Lepävaara–Harakan alueen rakennussuun-
nitelman laadittavaksi Helsingin asemakaavatoimistolle 
ja Mäkkylän eteläosat Rakennushallitukselle. Bred- 
vikissä ja Hagalundissa kaavoitusvastuu jäi maanomis-
tajille.2   

SOK:n rakennusosaston laatima Espoon kunnan 
Leppävaarassa sijaitsevan Kotikontu-nimisen tilan 
rakennussuunnitelma on päivätty 5.7.1945 ja sen 
ovat allekirjoittaneet osaston johtaja Paavo Riihimäki 
sekä alueen suunnittelusta vastannut arkkitehti Aarno 
Raveala. Rakennussuunnitelma on vahvistettu 2.9.1946.3 
Suunnitelman sisältöä kuvaillaan siihen liittyvässä selos-
tuksessa4. Alue käsittää noin 15,9 ha:n suuruisen alueen 
metsäistä etelärinnettä Leppävaarassa Laajalahden ja 
Kilon turvepehkusuon välissä. 

Rakennussuunnitelman selostuksessa kerrotaan, että 
koko alueen omistaa SOK, jonka tarkoituksena on 
muodostaa siitä työväestölleen ja toimihenkilöilleen 
omakotialue. Vallitsevaksi rakennustyypiksi on valittu 
yksikerroksinen yhden perheen omakotirakennus, jossa 

ainoa kunnollinen metsä, joka säilytettäneen koskemat-
tomana. Selostuksessa alueen tulevaa asukasmäärää on 
arvioitu siltä pohjalta, että jokaiseen omakotitaloon ja 
myös jokaiseen rivitaloasuntoon muuttaa kuusi asukasta. 
Yhteensä alueelle tulisi näin 738 asukasta.  

Suunnitelmissa esiintyvät kadunnimet vaihdettiin 
myöhemmin sodassa menetetyn Karjalan nimistön 
mukaisiksi. Muun muassa Jaakkimantie esiintyy suunni-
telmissa nimellä Koivistontie. Jaakkimantien osalta 
suunnitelma on toteutunut sellaisenaan. Kadun itäpää on 
suora ja tontit sen varrella suorakulmaisia. Rakennukset 
sijoittuvat kadun varrelle suoraan linjaan etupuutarhojen 
taakse. Kadun kaartuessa pohjoiseen rakennusten rytmi 
kadun pohjoispuolella harvenee.

ullakolle saadaan rakentaa kaksi huonetta. Lisäksi 
alueelle on suunniteltu kaksikerroksisia rivitaloja, 
joissa on kussakin viisi huoneistoa. Päätien varrelle 
kulmatonteille on sijoitettu muutamia asuin- ja liike-
tontteja. Jokaiselle tontille on merkitty rakennusala, 
sekä puistomaisena hoidettava etupuutarha-alue. 
Rakennussuunnitelman selostuksen mukaan etupuu-
tarhojen tarkoituksena on aikaansaada riittävä etäisyys 
tien vastakkaisilla puolilla sijaitsevien rakennusten 
välille rakentamatta tietä leveämmäksi kuin liikenteen 
vuoksi on tarpeellista. Rakennussuunnitelmaan liitty-
vässä rakennusjärjestyksessä annetaan tarkemmat ohjeet 
rakennustoiminnan järjestelystä ja rakentamisesta. 

Rakennussuunnitelman alueella on yhteensä 71 kpl 
yksikerroksisia omakotirakennusten tontteja, 10 kpl 
kaksikerroksisten rivitalojen tontteja sekä 4 kpl kaksi-
kerroksisten asunto- ja liikerakennusten tontteja. Lisäksi 
on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Yhteensä asuin-
tontteja on 85 kpl ja 60 % alueen pinta-alasta. Rakennus-
suunnitelman selostuksessa huomautetaan, että vaikka 
puistoaluetta on melko vähän, on alueen länsipuolella 
korkea kallioinen mäki sekä suuri turvesuo, jotka eivät 
ole asuntoalueiksi sopivia. Lisäksi sijaitsee rakennus-
suunnitelma-alueen eteläpuolella Helsingin ympäristön 

2 JAAKKIMANTIEN PIENTALOT

2 Maisala, s. 33
3 Maisala, liite 6
4 Espoon kunnan Leppävaarassa sijaitsevan Kotikontu nimisen 

tilan RN:o 1 rakennussuunnitelman selostus. (SOK-K)
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Istutussuunnitelmat laati Elisabeth Koch. (SOK-K)

2.2 Neljä	talotyyppiä

Kotikonnun aluetta varten SOK:n rakennusosastolla 
arkkitehti Aarno Raveala laati suunnitelmat neljästä 
tyyppitalosta. Asemapiirroksessa on osoitettu, mihin 
kohtaan aluetta minkäkin talotyypin mukaisia raken-
nuksia oli tarkoitus sijoittaa. Jaakkimantien toteutuneet 
rakennukset edustavat kolmea eri talotyyppiä; Jaakki-
mantien eteläpuolella tyyppi b, Jaakkimantien pohjois-
puolella tyyppi c ja Jaakkimantien lopussa kadun 
molemmin puolin tyyppi d. Rakennusluvat on haettu 
3.1.1945 päivätyillä rakennusosaston johtajan Paavo 
Riihimäen allekirjoittamilla tyyppipiirustuksilla.

Kaikki talot ovat jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä, 
muurin ympärille kiertyviä puolitoistakerroksisia yhden 
perheen taloja. Ensimmäisessä kerroksessa on keittiö, 
olohuone ja makuuhuone. Toisessa kerroksessa on kaksi 
makuuhuonetta lisää.

Rakentaminen alkoi loppuvuodesta vuonna 1945 ja 
tapahtui ammattilaisvoimin. SOK vastasi paitsi alueen 
suunnittelusta, myös kunnallistekniikan ja rakennusten 
rakentamisesta. Aluksi rakennettiin katu-, vesi- ja viemä-
riverkosto. Sodan jälkeisenä aikana rakennusmateriaalin 
saatavuuden kannalta SOK:n toimiminen rakennuttajana 
oli merkittävä etu verrattuna hartiapankkirakentamiseen.  
Rakentaminen edusti korkeaa laatutasoa. Rakennuksiin 
suunniteltiin vesivessat ja saunat. Myös kiintokalusteista 
esimerkiksi keittiötä varten laadittiin SOK:n rakennus-
osastolla tarkat piirustukset.  

SOK:n kiinteistötoimintojen arkistosta löytyy asiakirjoja 
mm. Elisabeth Kochin laatimia istutussuunnitelmaluon-
noksia vuodelta 1948 sekä urakkasopimus asuntopals-
tojen puutarhakasvien istuttamisesta konsulentti neiti 
Koch’in suunnitelmien mukaisesti. 

SOK myi rakennuttamansa asunnot henkilökun-
taansa kuuluville perheille. Etusijalla olivat rintamalla 
palvelleet ja suurperheiset. Tontit SOK vuokrasi alueelle 
perustetulle asunto-osuuskunta Sokkille. Tarkoituksena 
oli estää tonttien joutuminen vieraisiin käsiin.5 Osuus-
kuntatoiminta sitoi asukkaat tiiviiksi yhteisöksi. Vuonna 
1982 SOK:n johtokunta päätti tonttien myymisestä 
asukkaille. Tontin sai ostaa tai jäädä SOK:n vuokralai-
seksi. Sokkin toiminta päättyi ja vuonna 1985 Jaakki-
mantien asukkaat perustivat omakotiyhdistyksen.6

5 SOK:n myyntiesite (Espoon kaupunginmuseon arkisto)
6 Laajalahti ry:n 60-vuotisjuhlajulkaisu. 2010.
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Talotyyppi B. Pohjapiirros 1. ja 2. kerros 1:100.  
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JAAKKIMANTIE 

468101214
16

18

Tyyppi B
rakennuslupapiirustusten päiväys: 3.1.1945
suunnittelija: Aarno Raveala
alkuperäiset kerrosalat: 1. krs: 50,5 m2

 2. krs: 27 m2 

Ote talotyyppi B:n rakennuslupapiirustuksista: Julkisivu pohjoiseen 1:100.
Tien eteläpuolelle sijoittuvien rakennusten erityispiirteenä on etuoven sisäänkäyntisyvennys.
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Tyyppi C
rakennuslupapiirustusten päiväys: 3.1.1945
suunnittelija: Aarno Raveala
alkuperäiset kerrosalat: 1. krs: 53,5 m2

 2. krs: 32 m2 

JAAKKIMANTIE 

3579
11

13

Ote talotyyppi C:n rakennuslupapiirustuksista: Julkisivu itään 1:100.
Rakennusten erityispiirteenä on itäjulkisivun kolme päällekkäistä pientä ikkunaa, jotka antavat portaaseen.



21ALUEELLINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTI     KOTIKONTU



22 KOTIKONTU     ALUEELLINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTI



23ALUEELLINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTI     KOTIKONTU



24 KOTIKONTU     ALUEELLINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN INVENTOINTI

JAAKKIMANTIE 
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20
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22

Tyyppi D
rakennuslupapiirustusten päiväys: 3.1.1945
suunnittelija: Aarno Raveala
alkuperäiset kerrosalat: 1. krs: 49,5 m2

 2. krs: 28 m2

Ote talotyyppi D:n rakennuslupapiirustuksista: Julkisivu pohjoiseen 1:100.
Tyypin D rakennuksia on käytetty Jaakkimantien kaarteessa. Rakennustyyppiin 
kuuluu länsijulkisivulla oleva sisäänkäyntikatos.
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2.3 Kotikonnun	rakentuminen	
herätti	kiinnostusta

Ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan alueelle 
vuoden 1946 lopussa. SOK:n OMA väki -lehden 
numerossa 5/1946 kuvaillaan muuttopäivän tunnelmia.

Aluetta esiteltiin myös Helsingin Sanomissa 30.10.1946: 

Samoin kuin muutkin suuryhtymät on SOK halunnut 
järjestää työväelleen ja palveluskunnalleen tilaisuuksia 
oman kodin saamiseen.   Sota viivytti rakennustöiden 
alkamista ja päästiin niihin vasta käsiksi viime vuoden 
marraskuussa. Omakotialueella on siitä lähtien työsken
nellyt parisataa henkeä ja heidän yhteistyönsä tuloksena 
onkin tässä ajassa alueelle kohonnut kuin taikaiskusta 
3 kaunista viisilamellista rivitaloa ja 18 yhden perheen 
omakotityyppistä pikkutaloa, joiden harjannostajaisia 
voitiin jo eilen viettää. 

Lisäksi Helsingin Sanomat kertoo, että alueelle tulee 
rakennettavaksi vielä 7 rivitaloa ja 54 pikkutaloa lisää. 
Kaikki talot rakennetaan laudoista ja varustetaan tiili
katolla. Rivitalot on lisäksi rapattu valkoisiksi, mikä 
tekee alueen erittäin hauskan näköiseksi.

Kotikonnun rakentumista seurattiin myös jatkossa 
OMA väki -lehdessä. Numerossa 1/1948 kuvaillaan 
elämää Kotikonnussa. Lehdessä kerrotaan muun muassa 
kuin ”matolaatikoksi” ristitty auto kuljettaa aamulla 
työntekijät asuinalueeltaan Töölön tehtaalle ja edelleen 
pääkonttoria kohti.

Laajalahti ry:n 10-vuotisjuhlajulkaisussa (6.12.1950–
6.12.1960) kerrataan SOK:n asuinalueen merkitystä 
koko Laajalahden alueen kehittymiselle. A. Sinkkosen 
kirjoittamassa artikkelissa todetaan Laajalahden 
keskustan muotoutuneen aivan kuin itsestään niin 
sanotulle Hokin mäelle. Sinkkosen laskelmien mukaan 
Laajalahtea asutetaan SOK:n ja sen henkilökunnan 
toimesta noin 300 henkilön voimalla. 

Artikkelissa pohditaan myös alueen tulevia rakenta-
misnäkymiä. ”Meille ilmoitettiin SOK:n taholta, että 
asiassa ei aivan varmaa voida tällä hetkellä sanoa, mutta 
että ehken jo ensi vuonna SOK aloittaa edellä mainittua 
Arava-taloa vastaavan toisen Arava-talon rakennustyö.” 
Lopulta kesti kuitenkin vielä kymmenisen vuotta ennen 
kuin rakentaminen alueella jatkui. 

Helsingin Sanomat kertoi 30.10.1946 
ensimmäisten talojen harjannostajaisista.
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2.4 Muutosvaiheet

Muutamiin Jaakkimantien pientaloihin on tehty 
myöhempiä muutoksia ja laajennuksia, joille on haettu 
rakennuslupa. 

Jaakkimantie 3 talon muutokset kohdistuvat kellariin. 

Jaakkimantie 12 talon yläkerran maakuuhuonetta on 
laajennettu rakennuksen vaipan sisällä ja katolle on tehty 
lappeen suuntainen kattoikkuna. Rakennuslupa Raken-
nusmestari M. Leppäsen suunnittelemille muutoksille on 
myönnetty 1986.

Jaakkimantie 13 talon laajentamiselle on vuonna 1984 
myönnetty rakennuslupa. Suunnitelmat on laatinut 
arkkitehti Pekka Linkola. Laajennuksesta on toteutettu 
vain osittain; sisäänkäynti on muutettu ja laajennettu 
umpinaiseksi verannaksi. Laajempi lisärakentaminen 
talon taakse on jätetty toteuttamatta.

Jaakkimantien 17 taloon on rakennettu suuri laajen-
nusosa. Laajennuksen suunnittelijoita ovat arkkitehdit 
Jorma ja Kristiina Hakola ja rakennuslupa on myönnetty 
1997. 

Lisäksi joillekin tonteille on rakennettu talousra-
kennuksia, joita ei tämän selvityksen yhteydessä ole 
erikseen inventoitu. Talousrakennukset sijoittuvat 
yleensä tontin takaosaan, eivätkä siten häiritse Jaakki-
mantien yhtenäistä katujulkisivua. Joillakin tonteilla 
talousrakennusten mittakaava on alueen alkuperäiseen 
rakenteeseen nähden sopimattoman suuri.

2.5 Arvot,	ominaispiirteet	ja	
säilyneisyys

Jaakkimantien talot ovat tyypillinen ja edustava 
esimerkki jälleenrakennuskauden pientalorakentami-
sesta. Puurakenteinen yhdenperheentalo muodostui 
perusratkaisuksi asuntopulaan 1940-lvulla. Tyyppita-
lopiirustuksia kehiteltiin monilla eri tahoilla ja Aarno 
Ravealan SOK:n rakennusosastolla laatimat suunni-
telmat ovat edustava esimerkki tästä perinteestä. Tyyppi-
taloajatuksesta poiketen Jaakkimantien talot on kuinkin 
suunniteltu nimenomaan Kotikontua varten ja asema-
piirroksessa on osoitettu, mille paikalle mikin talotyyppi 
on tarkoitettu.

Jaakkimantien pientalot poikkeavat aikakaudelle 
kaikkien tyypillisimmästä rakentamisesta myös raken-
nustavaltaan. Talot eivät ole valmistuneet hartiapankilla, 
vaan asukkaat ovat päässeet muuttamaan ammattilaisten 
urakoimiin valmiisiin koteihin. SOK:n toimiminen 
rakennuttajana on mahdollistanut laadukkaan ja suunni-
telmien mukaisen rakentamisen nopealla aikataululla. 
Työnantajan aktiivinen rooli työväestön asuntopulan 
ratkaisemiseksi on niin ikään aikakauden rakentamiseen 
laajemminkin vaikuttanut ilmiö.  

Jaakkimantien pientalojen rakentaminen yhden urakoit-
sijan toimesta on saanut aikaan, että talojen ilme on 
hyvin yhtenäinen. Talojen yksityiskohtiin kuuluvat 
jiiriin tehty nurkkadetalji ja valkoiset ikkunanpielilaudat. 
Talojen väri vaihtelee. SOK:n rakennusosastolla 1974 
laaditussa värityssuunnitelmassa on määritelty talojen 
ulkoseinien värit; sininen, ruskea, keltainen, punainen ja 
vihreä. Suunnitelman mukaan talolle määriteltyä väriä 
voi vaihtaa, mutta on huolehdittava siitä, ettei vierek-
käisiin (vastakkaisiin) taloihin tule samaa värisävyä. 
Alkuperäinen tiilikatto on kaikissa rakennuksissa 
korvattu peltikatolla, jotka ovat väriltään ja tyyliltään 
vaihtelevia. 

Jaakkimantien pientalot vehreine tontteineen 
muodostavat varsin yhtenäisen, väljän ja viihtyisän 
kokonaisuuden. Ne ovat edustava esimerkki jälleenra-
kennuskauden pientalorakentamisesta. Huomionarvoista 
on, että talot ovat yhtä laajennusta lukuun ottamatta 
säilyneet ulkoasultaan hyvin alkuperäisessä asussaan. 
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Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului 10 rivitaloa. 

3.1 Suunnitelmat

Kirvuntien rivitalojen syntyhistoria on sama kuin 
Jaakkimantien pientaloilla. Rivitalot ovat osa alueelle 
vuonna 1945 valmistunutta rakennussuunnitelmaa. 
SOK rakennutti alueelle ensimmäisessä vaiheessa 
kolme rivitaloa, joissa kussakin oli viisi kaksikerrok-
sista asuntoa. Talot rakennettiin samojen tyyppipiirus-
tusten mukaisesti. Kuten Jaakkimantien pientalot, myös 
Kirvuntien rivitalot suunnitteli SOK:n rakennusosastolla 
Aarno Raveala. Rakennuslupa on myönnetty vuonna 
1945 ja siihen liittyvät piirustukset allekirjoittanut Paavo 
Riihimäki. 

Rivitalojen rakennusmassa on porrastettu sekä julki-
sivun suunnassa että korkeussuunnassa maaston mukai-
sesti siten, että jokainen asunto erottuu rivitalosta omana 
erillisenä kappaleenaan. Sisäänkäynti on kadun puolelta 
pienen sisäänkäyntipihan kautta. SOK:n myyntiesitteen 
mukaan rivitalovaihtoehto on hinnaltaan suhteellisesti 
halvin ja suuria käyttömahdollisuuksia tarjoava. Yläkerta 
on suunniteltu siten, että sen voi vuokrata aluksi aivan 
erillisenä huoneistona. 

Asunnon ensimmäisessä kerroksessa on eteinen, keittiö, 
olohuone ja makuuhuone tai ruokailuhuone. Toisessa 
kerroksessa on kaksi makuuhuonetta ja palvelijanhuone. 
Alkuvaiheessa palvelijan huone sisustettiin keittiöksi, 
jolloin ylä- ja alakerros toimivat erillisinä asuntoina. 
Kellarikerrokseen suunniteltiin alun perin yhteiskäy-
tössä olevat sauna- ja pesutilat, pesutupa ja kuivaus-
huone, polkupyörä- ja lastenvaunuvarastot, askartelutila 
ja talouskellarit. 

Julkisivun katseenvangitsijana on jokaisen sisään-
käynnin vieressä pyöreä ikkuna, joka antaa portaaseen. 
Portaaseen tuo valoa lisäksi kolmiosainen yläikkuna. 
Pihan puolella yläkerran toiseen huoneeseen yhteydessä 
on pieni parveke. 

Rivitalot rapattiin alun perin valkoisiksi. Myöhemmin 
väritys on muuttunut siten, että jokaisen asunnon 
kohdalla on oma julkisivuvärinsä.

3 KIRVUNTIEN RIVITALOT
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Pienennökset alkuperäisistä lupapiirustuksista 1:200
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Asuntojen pohjaratkaisu mahdollisti yläkerran ja alakerran erottamisen 
omiksi asunnoikseen. Ote rakennuslupapiirustuksista 1:100.
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Elisabeth Kochin istutussuunnitelmia 
rivitaloalueelle (SOK-K). 

Rakennusmassat korostettu 
valkoisella alkuperäisen kuvan päälle.

Alkuperäiset kolme rivitaloa. Kuva: Espoon kaupunginmuseo. Nykyiset rivitalot ilmakuvassa vuodelta 2018.

3.2 Muutosvaiheet

Alun perin alueella on ollut kolme rivitaloa. Ilmaku-
vassa näkyy talojen välissä ollut väljä piha-alue, jota 
lienee hyödynnetty taloudenpidossa. Taaempi rivitalo on 
purettu 1970-luvulla kerrostalon alta. Jäljelle jääneistä 
rakennuksista pohjoisemman takapiha on 1980-luvulla 
otettu rakentamisen käyttöön. Paikalle 1982 valmistu-
nutta rivitaloa on käsitelty erikseen tämän kappaleen 
lopussa. 
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Leikkauspiirustus vuoden 1992 julkisivumuutoksista.
Ikkunoiden nykyinen ulkoasu valokuvassa oikealla. Ote vuoden 1981 muutospiirustuksesta.

Rivitalojen sisätiloissa tehtäville muutoksille on haettu 
rakennuslupaa vuonna 1981 arkkitehti Pirkko Salmen-
kylän laatimilla suunnitelmilla. Ensimmäisen kerroksen 
asuinhuoneet on yhdistetty laajemmaksi oleskeluti-
laksi. Toisen kerroksen keittiö on muutettu makuuhuo-
neeksi. Suurin muutos kohdistuu kellaritiloihin, jotka on 
muutettu asuntokohtaisiksi sauna- ja varastotiloiksi. 

Vuonna 1992 rakennuksiin on tehty lämpörappaus 
Rakennusvalvonta Ky Ossi Valtasen laatimien suunni-
telmien mukaisesti. Vanhan rakenteen päälle on lisätty 
50 mm lämmöneristys ja kolmikerroslämpörappaus. 
Ikkunoiden pielilautoja on jatkettu 50 mm alkuperäistä 
ulommas.

3.3 Arvot,	ominaispiirteet	ja	
säilyneisyys

Kaupunginmuseon tietojen mukaan Kirvuntien rivitalot 
ovat ensimmäiset Espooseen rakennetut rivitalot. 
Kohteeseen liittyy siis paikallishistoriallista arvoa 
asuntotyyppien kehityksen kautta.

Rivitaloihin 1990-luvun alussa tehdyn lämpörappauksen 
myötä julkisivujen detaljit ovat muuttuneet. Kaupun-
ginmuseon arvion mukaan tämä on heikentänyt kohteen 
rakennustaiteellista arvoa. Rakennusten kokonaisilme 
on kuitenkin säilynyt pitkälti alkuperäisen kaltaisena. 
Rivitalojen kaupunkikuvallinen arvo on edelleen suuri.
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Rakennuslupapiirustuksia vuodelta 1982. 
Alla julkisivut itään ja länteen.

Viereisellä sivulla pohjapiirros 2. krs ja 1. krs.
1:200.

3.4 1980-luvun	rivitalo

Rakennusarkkitehti Mauri Mäki-Marttunen on suunni-
tellut Kirvuntien varressa säilyneen rivitalon ja 
puretun rivitalon paikalle rakennetun kerrostalon väliin 
uudemman rivitalon, joka valmistui 1982. 

Rakennus jäljittelee 1940-luvun rivitalon julkisivun 
porrastettua jäsentelyä, mutta on detaljeiltaan karkea. 
Rakennuksessa on kuusi keskenään identtistä asuntoa. 

Sisäänkäynti on lännen puolelta tontin rajalla olevan 
sisäänkäyntikujan kautta. Asunnot avautuvat itään 
takapihan suuntaan 1940-luvun rivitalon pihaa vasten. 
Julkisivut ovat harjattua betonia ja ne on maalattu 
samankaltaisilla sävyillä kuin viereinen 1940-luvun 
rivitalo; beigellä, punaisella ja vihreällä. Rivitalon 
eteläpuolella on poikittain kuuden auton autotalli.
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Kirvuntien nykytilanne: 
Punainen viivoitus osoittaa puretun 1940-luvun rivitalon sijainnin. Paikalle on rakennettu 
kerrostalo. 1980-luvun rivitalo sijoittuu vanhemman rivitalon ja kerrostalon väliin. 
Rivitalojen nykyiset piha-alueet ovat tiiviimmän rakentamisen ja autojen säilytyksen ja 
liikennöinnin vaatiman tilan takia alkuperäistä pienemmät.

1980-luvun rivitalo on rungoltaan selvästi syvempi 
kuin 1940-luvulla rakennetut. 1:200.
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Ylhäällä vasemmalla: 1980-luvun rivitalon 
rakennusmassa on porrastettu kahden asunnon 
suuruisiin osiin. Elementtirakentamisen saumat ovat 
julkisivussa selvästi näkyvissä.

Ylhäällä: Sisäänkäyntikatos.

Vasemmalla: Rivitalon eteläpäädyssä on kuuden auton 
autotalli.
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4 KERROSTALOT

4.1 Pyhäjärventie	1

Kotikonnun alueen rakentaminen jatkui 1950-luvulla. 
SOK:n kiinteistötoimintojen arkistossa olevat laskelmat 
ja talon sisäinen kirjeenvaihto osoittavat, että rakennus-
osastolla vertailtiin omakotitalon, rivitalon ja kerrostalon 
rakennuskustannuksia. Maaliskuussa 1955 SOK anoi 
Uudenmaan Lääninhallitukselta lupaa muuttaa raken-
nussuunnitelmaa siten, että 2-kerroksisen rivitalon sijaan 
alueelle saataisiin rakentaa kerrostalo.

Suunnitelmat kerrostaloa varten on laadittu SOK:n 
rakennusosastolla ja ne on allekirjoittanut Pauli 
Lehtinen. Lupa on myönnetty 11.10.1955. Vuoden 1956 
lopulla Kotikonnun alueelle valmistui ensimmäinen 
kerrostalo. 
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Pohjapiirros 1-2. krs. 
1:200.

Asemapiirros.
Pyhäjärventietä ei kuulu enää 

alueen nimistöön. Rakennuksen 
nykyinen osoite on Kirvuntie 18.

Rakennuksessa on kaksi porrashuonetta ja yhteensä 
26 asuntoa. Rakennus sijoittuu rinteeseen siten, että 
pohjoisen puolella asuntoja on kahdessa kerroksessa ja 
etelään päin neljässä kerroksessa. 

Kellarikerroksessa on kummassakin portaassa kolme 
yhteen suuntaan avautuvaa asuntoa. Pohjoispuolella 
on yhteistilat; sauna, pesutupa, talouskellarit, urheilu-
välinevarasto, pumppuhuone ja kattilahuone. Varsinai-
sissa asuinkerroksissa 1 ja 2 on molemmissa portaissa 
päädyssä tilava kolmio, keskellä iso kaksio ja raken-
nuksen keskellä pienempi etelään avautuva kaksio. 
Ullakkokerroksessa on vielä kolme etelään avautuvaa 
asuntoa kummassakin portaassa. Ullakkokerroksen 
pohjoispuoli on varattu irtaimistovarastoille. 
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Vasemmalla: Rakennuksen eteläsivun sisäänvedetyt parvekkeet.
Yllä: Sisäänkäynti porrashuoneeseen pihan puolelta.

Rakennukset päädyt ovat puhtaaksimuurattua kahi-tiiltä. 
Pitkillä ikkunajulkisivuilla puurakenteet on päällystetty 
aaltoeterniittilevyllä.
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4.2 Kotikonnusta	tulee	
kerrostaloalue

SOK:ssa pohdittiin Kotikonnun alueen rakenta-
mista kerrostaloalueena 1960-luvun kuluessa. Johtaja 
Mäkiselle ja sosiaalipäällikkö Palolammille osoitta-
massaan 22.2.1964 päivätyssä kirjeessä A. Kettunen 
esittää, että asuntotuotantoa Kotikonnun alueella 
lähdettäisiin laajentamaan. Päätös varastotoiminnan ja 
Helsingin konttorin toimipaikan siirtämisestä Kiloon 
toimi ajatuksen pontimena. Kettusen mukaan SOK 
voisi myydä perustettaville asuntoyhtiöille tontteja ja 
antaa rakentamisaikaista rahoitusapua sekä avustaa 
Arava-lainojen hankkimisessa. Asuntotuotannon laajen-
taminen ja keskittäminen Kotikonnun alueelle helpot-
taisi työntekijöiden työmatkaa uudelle toimipisteelle ja 
palvelisi Kettusen mukaan myös SOK:n etua, sillä se 
sitoisi pätevää työvoimaa taloon ja toisi lisää asiakkaita 
HOK:lle.  

SOK:n edustajat kävivät 16.5.1966 neuvottelemassa 
Laajalahden asemakaavasta Espoon kauppalan arkki-
tehti Raivolan luona. Martti Oksaman laatiman SOK:n 
sisäisen muistion mukaan rakennustoimintaan on 
Espoon kauppalan alueella melko vaikea ryhtyä, sillä 
kaikki on kiinni yleiskaavan laatimisesta, jonka pitäisi 
valmistua v. 1968 ja sitä ennen ei mielellään kovin 
suuria rakennuslupia myönnetä. Muistiossa listataan 
mahdollisia tapoja kiirehtiä alueen rakentamista.

Loppuvuodesta 1966 SOK:n johtokunta kuitenkin sopi, 
että Leppävaaraan SOK:n omistamalle Kotikonnun 
alueelle ryhdytään rakentamaan vuokrataloa, johon 
pyritään saamaan aravalaina. Sosiaalijohtaja Palolampi 
määrättiin asiaa hoitavan toimikunnan puheenjohtajaksi.  

Asiaan liittyviä kirjeitä ja muistioita 
SOK:n kiinteistötoimintojen arkistossa. 
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Ote 1968 päivätystä suunnitelmasta 
”asemakaavaluonnos SOK:n kerrostaloalueesta”. 
Suunnitelma poikkeaa kaksi vuotta myöhemmin 
vahvistetusta Pohjois-Laajalahden asemakaavasta. 

Kerrostaloalueen asemakaava laadittiin Espoon 
kauppalan asemakaavaosastolla. SOK:n edustajat 
neuvottelivat kaupungin kanssa asemakaavaratkai-
susta. SOK:n arkistosta löytyy muun muassa 6.6.1968 
laadittu asemakaavaluonnos SOK:n kerrostaloalueesta. 
Laajemman alueen käsittävä asemakaavan Laajalahti 
pohjoinen vahvistettiin 2.10.1970. 

Laajalahti ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisussa vuodelta 1970 
päivitetään 10 vuoden takaista artikkelia Kotikonnun 
alueesta ajankohtaisilla tiedoilla. Artikkelin mukaan 
Laajalahdessa Turvesuontien takia voimassa ollut raken-
nuskielto on siirtänyt SOK:n omistaman maa-alueen 
rakentamista vuosilla. Nyt tilanteeseen on kuitenkin 
tulossa muutos. 

”Alueen rakentamistarvetta on erikoisesti kiihdyttänyt 
Kilossa puoliksi rakennettu suurvarasto, jonka henki
lökunnalle kyseisiä asuntoja välttämättä tarvitaan. 
Asuinrakennusten valmistuminen koetetaankin ajoittaa 
suurvaraston edellyttämää asuntotarvetta vastaavaksi. 
Parhaillaan on 2 kolmikerroksista rakennusta valmistu
misvaiheessa (harjannostajaiset heinäkuussa). Poikke
uslupa on kolmatta rakennusta varten, joka on tarkoitus 
aloittaa syksyllä 1970 ja vuoden kuluttua neljäs. Raken
nukset tulevat olemaan Aravavuokrataloja.”
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Kerrostaloalueen nykytilanne 1:2000.
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JAAKKIMANTIE

HEINJOENPOLKU

Talo 7

Talo 9

Talo 2Talo 8

Talo 1

Kirvuntie 18

Pyhäjärventie 1

Talo 4

Talo 3

Talo 6

4.3 Kerrostalojen	suunnittelu

Arkkitehtuuritoimisto Olli Parviainen laati Kotikonnun 
alueelle suunnitelmat yhteensä kahdeksalle kerrosta-
lolle vuosina 1970–1972. Espoon kaupunginmuseon 
mukaan arkkitehtina toimi Pentti Toivanen. Talot 1 
ja 2 on suunniteltu 1970. Rakennukset ovat identtiset 
kolmiportaiset lamellitalot. Päädyissä on 4h+k ja 3h+h 
asunnot. Keskimmäisessä portaassa on keskellä yhteen 
suuntaan avautuva yksilö kaksion ja kolmion välissä. 
Vuonna 1971 suunnitellussa talossa 3 kaikissa kolmessa 
portaassa on kolme asuntoa. Talot 4 ja 6 on suunniteltu 
samalla kertaa vuonna 1971. Talon 4 asunnot noudat-
tavat samaa pohjaratkaisua kuin talossa 3, mutta portaita 
on kaksi. Talon 4 puoliksi maanpäälliseen kellariker-
rokseen on vuonna 1973 haettu muutoslupaa SOK:n 
kerhotiloja, lasten päiväkerhoa, vanhusten seurustelu-
huonetta ja partiokoloa varten. Tässä yhteydessä raken-
nuksen itäpuolelle on kellarikerrokseen lisätty matalat 
ikkunat. Talo 6 pohjaratkaisu on sama kuin raken-
nuksessa 3, mutta toisessa päädyssä on 4h+k ja 3h+k 
asunnot. Talo 7, 8 ja 9 on suunniteltu 1972 ja ne noudat-
tavat samoja pohjaratkaisuja kuin aiemmin rakennetut 
talot. Kolmiportaiset talot 7 ja 8 ovat toistensa peili-
kuvia, talo 9 on kaksiportainen. 

Vuonna 1974 suunniteltiin vielä yksi kerrostalo osoit-
teeseen Kirvuntie 18. Paikalta purettiin taaimmainen 
kolmesta 1940-luvulla rakennetusta rivitaloista. 
Kirvuntie 18 talon suunnittelusta vastasi Arkkiteh-
tuuritoimisto Pentti Toivanen. Rakennus on kaksi-
portainen lamellitalo, jonka molemmissa portaissa 
on kuusi asuntoa; neljä kaksiota ja keskellä yksiöt. 
Asunnot avautuvat yhteen suuntaan ja parvekkeita on 
rakennuksen itä- ja länsijulkisivulla. Päätyjulkisivu 
muodostuu betonielementtien muodostamasta ruudu-
kosta. 
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Ulkomuodoltaan kaikki rakennukset ovat matalia ja 
tasakattoisia suorakulmaisia laatikoita. Ne edustavat 
tehokasta ja järjestelmällistä elementtirakentamista. 
Porrashuoneen koko on minimoitu ja käytävätila 
siirtynyt asunnon puolelle. Julkisivuja leimaavat 
elementtisaumat. Julkisivun betonipinnat on käsitelty 
Kenitex-maalipinnoitteella. 

Tiukan suorakulmaiseen koordinaatistoon sijoittuvat 
rakennukset rajaavat keskelleen kolme korttelipihaa. 
Pihoista on vuosien  myötä kasvanut vehreitä puisto-
pihoja. Vanhat puut ovat tärkeä osa pihojen nykyistä 
tunnelmaa. Rakennukset on sijoitettu alueelle tiukan 
suorakulmaiseen koordinaatistoon maaston muodoista 
välittämättä, mutta pihoilla kalliopaljastumat tulevat 
esiin. 

Ilmakuva 2018.
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Talon 8 alkuperäiset rakennuslupapiirustukset 1:250.

Lukuun ottamatta alueen ensimmäistä 1950-luvulla 
rakennettua ja viimeistä 1974 rakennettua kerrostaloa 
kaikki Kotikonnun kerrostalot ovat alkuperäiseltä 
ilmeeltään samanlaisia.
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4.4 Muutosvaiheet

Talon 4 puoliksi maanpäälliseen kellarikerrokseen on 
vuonna 1976 haettu muutoslupaa kerhotiloja, lasten 
päiväkerhoa, vanhusten seurusteluhuonetta ja partio-
koloa varten. Tässä yhteydessä rakennuksen itäpäätyyn 
on lisätty kellarikerrokseen matalat ikkunat. Rakennus-
lupaan liittyvät suunnitelmat on laadittu SOK:n raken-
nusosastolla.

Talo 4 kellarikerroksen muutos kerhotiloiksi 1976. 1:200
Talo 1 alkuperäinen julkisivu itään 
ja vuoden 1996 muutos. 1:200.
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Talo 1 sisäpihalta katsottuna.

Talo 1 Heinjoenpolun puoleiset sisäänkäynnit.

Talo 1 on saanut myöhemmin keltaisen värityksen ruiskupinnoi-
tuksen myötä. Samalla pohjoiselle julkisivulle on toteutettu uudet 
sisäänkäyntikatokset istuskelupenkkeineen. Rakennuksen etelä-
puolelle on toteutettu parveketorneihin uudet lapekatot ja parvek-
keiden pieliin postmodernia tyyliä edustavat pyöreät aukot. Myös 
piippu on saanut postmodernin hatun. Muutokset on suunnitellut 
vuonna 1996 Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi. 
Muihin rakennuksiin on tehty vastaavat muutokset sisäänkäyntien 
ja parvekkeiden osalta. 
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Vasemmalla talon 2 sisäänkäynti. 
Oikealla talon 3 parvekkeet länsipuolella ja sisäänkäynnit rakennuksen itäpuolella.
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Yllä talon 4 julkisivu pohjoiseen Heinjoenpolulle ja oikealla pihan puoleiset parveketornit.
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Talon 6 eteläpuolella on uusi pysäköintialue. 
Pihan puolella talon edessä on kallioplajastumia. 
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Talon 7 sisäänkäynnit ovat Heinjoenpolun suuntaan. 
Oikealla pihanpuoleiset parveketornit
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Talo 8 pääty pohjoiseen ja pihareitti sisäänkäynneille. 
Alla pihajulkisivu sisäpihan yli nähtynä.
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Talo 9 sisäpihan puolelta ja pysäköintilaueelta nähtynä.
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As Oy Kirvuntie 18:
2000-luvun sisäänkäyntikatos

Muista taloista poikkeva pohjaratkaisu 1:400
Pihan puoleinen julkisivu

Kirvuntie 18 julkisivuremontin pääpiirustukset on 
päivätty 2004. Suunnittelija on arkkitehti Helena Hökkä 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:stä. Rakennukseen on 
suunniteltu uudet sisäänkäyntikatokset sekä parvekelasi-
tukset.
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4.5 Arvot,	ominaispiirteet	ja	
säilyneisyys

Kaupunkien ja kauppaloiden asukasmäärät kasvoivat 
nopeasti 1960- ja 1970-luvuilla. Tyypillinen suoma-
lainen perhe asui vielä vuonna 1960 maalla puisessa 
omakotitalossa. 1970-luvun lopulla oli tyypillisin asunto 
kerrostalo kaupungissa. Vuosien 1957-1978 aikana 
rakennettiin yli miljoona uutta asuntoa. Tämä oli kaksi 
kolmasosaa koko maan asuntokannasta 1970-luvun 
lopussa.7 

Vuonna 1959 voimaan tulleen rakennuslain myötä 
ryhdyttiin kaavoittamaan suurempia kokonaisuuksia. 
Kerrostalolähiöstä tuli kaavoituksen ja rakentamisen 
pääkohde. Selväpiirteiset kaavat, joiden suorat monipor-
taiset lamellitalot tekivät rakentamisesta torninosturin 
avulla helppoa, muodostuivat aikakauden normaaliksi. 
Suuret hankkeet, elementtirakentaminen ja sarjatuo-
tanto mahdollistivat tuotantokeskeisen ja taloudellisesti 
tehokkaan rakentamisen tavan. 

Tuotantoteknisesti edullinen ruutuelementti syrjäytti 
1960-luvun lopussa nauhajulkisivut. Investointikus-
tannuksiltaan mahdollisimman edullisesti toteutettu 
kerrostalo koostui keskenään samanlaisista ruutuele-
menteistä. Myös kantavissa päätyseinissä alettiin käyttää 
betonisandwich-elementtejä.8 Talotyypiksi vakiintui 
suorakulmainen ja suorasivuinen runko, johon 
parvekkeet kiinnitettiin omien pieliseiniensä kannat-
tamina torneina.9

Heinjoenpolun kerrostalot ovat tyypillinen esimerkki 
1970-luvun alun rakentamisesta, jossa elementtitek-
niikka on jo pitkälle kehittynyttä ja arkkitehtisuunnit-
telulla ei ole roolia rakennusten ulkoasuun liittyvissä 
ratkaisuissa. Alueen asemakaavallinen sommitelma on 
1970-luvun kerrostalolähiölle tyypilliseen tapaan tiukan 
suorakulmainen. Rakennusten ulkoasu on lisäksi saanut 
postmoderneja piirteitä 1990-luvun julkisivukorjauk-
sissa. Piha suurikokoiseksi kasvanut puusto pehmentää 
rakennusten ulkomuotoa.

7 Kerrostalot 1960-1975, s. 14-15
8  Neuvonen, s. 30
9 Kerrostalot 1960-1975, s. 46
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5 YHTEENVETO

Alueen kolme eri rakennettua kokonaisuutta ja kolme eri rakennusvaihetta ovat 
toisistaan tyylillisesti irrallisia, mutta omaavat yhteisen historian. Kotikonnun alueen 
1940-luvun rakentaminen ja 1970-luvun rakentaminen ovat kumpikin kuvaavia 
esimerkkejä aikakautensa tyypillisestä suomalaisesta rakentamisen tavasta.  

Jaakkimantien pientalot muodostavat alun perinkin poikkeuksellisen hallittuna kokonai-
suutena suunnitellun ja rakentuneen sekä ilmeensä hyvin säilyttäneen kokonaisuuden, 
jonka arvo on ennen kaikkea kaupunkikuvallisessa harmonisuudessa. Kiinnostavuutta 
lisää se, että rakennusten syntyhistoria poikkeaa 1940-luvun typpitalojen tavallisesta 
rakentamistavasta.

Kirvuntien rivitaloilla on paikallishistoriallista merkitystä, sillä ne edustavat uudenlaista 
talotyyppiä Espoossa. Kaksi jäljellä olevaa rivitaloa muodostavat erittäin sympaattisen 
kokonaisuuden ja ovat keskeisessä roolissa katukuvassa, vaikka julkisivun alkuperäiset 
detaljit ovat lämpörappauksen myötä muuttuneet. 

Heinjoenpolun kerrostalot edustavat tavanomaista 1970-luvun alun elementtirakenta-
mista. 
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