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Tiivistelmä 

Tämän arkkitehtuurin historian diplomityön tutkimuskohteena on arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema vuonna 1952 Helsingin Käpylään, kortteliin 857 

valmistunut Käärmetalo, joka käsittää kaksi nelikerroksista asuinkerrostaloa ja huoltorakennuksen. Käärmetalo on suojeltava kohde sen arkkitehtuurin ja 

rakentamisajankohtansa sosiaalisen ulottuvuuden myötä. Käärmetalo kuuluu ensimmäisiin Arava–lainoitettuihin vuokrataloihin. Uusi asemakaava 12183, 

jossa kortteli on suojeltu merkinnällä AK/s ja rakennukset merkinnällä sr-1, on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Suojelu tulee käsittämään 

myös rakennusten erityisen hyvin alkuperäisinä säilyneitä sisätiloja, kuten porrashuoneet sekä alkuperäiset keittiökalusteet. 

Tällä hetkellä rakennusten kunto on huono. Asuntojen ilmanvaihto on heikko ja asunnot ovat kylmiä. Ulkoseinien rappaukset ovat osittain 

rapistuneet ja betoniset parvekkeet ovat erittäin huonokuntoiset. Lisäksi 1970- luvun vesikattomuutoksen aiheuttamat vuodot ovat johtaneet yläpohjan ja 

ulkoseinien kastumiseen.  

Tämän työn tarkoituksena on selvittää Käärmetalon alkuperäisten rakennusosien rakennetta ja detaljeja, mikä edistää tulevan peruskorjauksen 

onnistumista. Selvitystyötä tehdään tutkimalla alkuperäispiirustuksia sekä myöhemmin tehtyjen korjausten suunnitelmadokumentteja. Piirustusten ja paikalla 

tehtyjen tarkastusmittausten perusteella voidaan todeta, että rakennukset on rakennettu suunnitelmien mukaan ja ne ovat säilyttäneet identiteettinsä tähän 

päivään saakka. Suurimmat muutokset on tehty vesikatolla, jonka vedenpoisto järjestelmä on muutettu ulkoisesta sisäänpäin kaatavaksi 1970-luvulla. 1980-

luvulla tehdyn peruskorjauksen yhteydessä rakennusten sisätiloihin tehtiin pieniä muutoksia, kuten keittiökalusteiden lisäystä.  

Käärmetalo on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti erityisen arvokas kohde juuri säilyneisyytensä ja autenttisuutensa vuoksi. 

Rakennusten ulkoinen olemus ei ole muuttunut vuosien aikana. 1950- luvulta säilyneitä alkuperäisiä Työtehoseuran suunnittelemia Enso-Gutzeitin 

valmistamia keittiökalusteita on säilynyt lähes jokaisessa asunnossa. 

Käärmetalon tulevan peruskorjauksen tavoitteena on rakennusten suojelutavoitteiden mukainen säilyttävä korjaaminen sekä muutettujen 

rakennusosien palauttaminen alkuperäiseen olemukseensa. Korjauksessa on huomioitava kuitenkin myös rakennusten käyttötarkoitus vuokra-asuintaloina, 

mikä asettaa vaatimuksia rakennusten käytettävyydelle sekä turvallisuudelle. 
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Abstract 

The subject of this master’s thesis is the Serpent House designed by architect Yrjö Lindegren. The Serpent House is located in the quarter 857 in Käpylä, 

Helsinki and it includes two four-storey apartment buildings and a maintenance building. The construction work was finished in 1952. The Serpent House is a 

protected building for its architecture and social dimension of the time it was constructed. It is one of the first rental apartment buildings funded by the 

government. The new city plan (12183) for the quarter 857 has been approved by the City Council of Helsinki in 2014. It ensures the protection of the Serpent 

House. In addition to the buildings’ exteriors and environment, the protection extends to the buildings’ original interiors, such as stairwells and kitchen 

furniture, which are particularly well preserved. 

Currently, the buildings’ condition is bad. Ventilation is poor and the apartments are cold. The plaster of the exteriors has partially fallen and the 

concrete balconies are dangerously damaged. In addition, the alterations of the roof structures in 1970s caused the roof to leak. 

The purpose of this study is to determine the original structures and details of the building, thereby contributing to the success of the future 

renovation. The research is done by examining the original blueprints and drawings and the drawings from later renovations and alterations. Based on the 

drawings and on-the-spot measurements The Serpent House was built according to the blueprints and it has maintained its identity to this day. The biggest 

alteration was made in 1970s, when the water disposal system of the roof was changed. Therefore, the drainpipes are now located inside the stairwells 

instead of the exterior walls. Other smaller changes, such as additions to the kitchen furniture, were made in the 1980s during the renovation of the Serpent 

House. 

The Serpent House is cultural-historically and architecturally particularly valuable entity due to its originality and authenticity. The facades and 

the details of the exteriors and interiors have remained unchanged over the years. Original kitchen furniture from the 1950s designed by Työtehoseura and 

produced by Enso Gutzeit has been preserved in almost every apartment. 

The aim of the upcoming renovation is to preserve the authenticity of the Serpent House and to restore the original details and parts that have 

been altered. The protection objectives must be paid attention to during the renovation. However, certain standards have to be met considering safety and 

usability of the Serpent House as a rental apartment building.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A! 
A   A   L   T   O   -   Y   L   I   O   P   I   S   T   O 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 
A r k k i t e h t u u r i n   l a i t o s 

Arkkitehtuurin historia 
D I P L O M I T Y Ö 

 
 
 
 

 
 

 
 

K       Ä       Ä       R       M       E       T       A       L       O 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelu ja korjaaminen 
 
 
Diplomityö, Joonas Valtonen, 67305J 
Helsingissä 10.10.2014 

                                              
 
Diplomityön luovutus tarkastettavaksi 11.11.2014. 
 
Diplomityön aihe on hyväksytty arkkitehtuurin laitoksen  
arvosteluryhmän kokouksessa 26.08.2014. 
 

Työn ohjaaja: arkkit. Aimo Nissi 
Työn valvoja: prof. Aino Niskanen 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kiitokset 

 
Tahdon kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa sekä muita tahoja, jotka 
mahdollistivat yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyö tuotti kaksi 
erittäin mielenkiintoista diplomityöaihetta – ja työtä. Tämänkaltaista 
synergiaa tulisi lisätä ja vaalia. 
 
Kiitokset koko ohjausryhmälle, erityisesti Riitta Salastielle (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto), Mikko Lindqvistille (Helsingin 
Kaupunginmuseo) sekä oman työni ohjaajana toimineelle Aimo Nissille 
(Aalto-yliopisto) aktiivisesta työn ohjaamisesta ja kommentoinnista. 
 
Erityinen kiitos myös työni valvojana toimineelle Aino Niskaselle (Aalto-
yliopisto) lukuisista ohjeista, ehdotuksista ja rakentavasta palautteesta. 
 
Lisäksi kiitän arkkitehti Keijo Koskista (Arkkitehtitoimisto Koskinen & 
Schalin Oy) tapaamisesta ja keskusteluista sekä hyödyllisestä 
materiaalista, jota rakennushistoriaselvityksen tekemisen yhteydessä oli 
hänelle kerääntynyt runsaasti. 
 
Suuri kiitos myös työnantajalleni Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:lle 
joustavuudesta, mikä mahdollisti diplomityöni tekemisen töiden ohella. 
Kiitos myös työtovereilleni tuesta ja ohjeista. 
 
Kiitos Suomen Arkkitehtuurimuseon väelle ystävällisestä avusta 
arkistokuvien ja kirjallisuuden kanssa. 
 
Kiitos vielä ystävilleni sekä perheenjäsenilleni tuesta ja kannustuksesta. 
 
 
Helsingissä 10.10.2014 

Joonas Valtonen 



SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto       7

1.1 Tutkimuksen tausta     7

1.2 Tutkimustavoitteet     8

1.3 Tutkimusmenetelmät    8

2. Kerrostalorakentamisen historiaa 1950-luvulle 9

2.1 Kerrostalorakentaminen 1940-luvulle  9

2.2 Jälleenrakentamiskausi    10

2.2.1 Yleistä asuntorakentamisesta  10

2.2.2 Arava-asunnot    11

2.3 1940- ja 1950-luvun tyypilliset runkorakenteet 12

2.3.1 Kevytbetoni ja sen käyttö lämmöneristeenä 13

3. Käärmetalo      14

3.1 Kohde      14

3.2 Käärmetalon suunnittelu    15

3.2.1 Asemakaava ja kaavamääräykset  15

3.2.2 Suunnittelijat    16

3.3 Arkkitehti Yrjö Lindegren    17

3.4 Käärmetalon rakentamisvaihe   20

3.5 Arkkitehtuuri     20

3.5.1 Lamellityyppi A    22

3.5.2 Lamellityyppi B    22

3.5.3 Asuinhuoneistot    23

Kuva 1: Rak1, julkisivu Mäkelänkadulle.
ATT:n projektipankki, mitatut rakennuspiirustukset.



4. Alkuperäinen Käärmetalo   24

4.1 Kantavat seinärakenteet   24

4.1.1 Betocel-kevytbetoni   24

4.2 Vesikattorakenteet    25

4.3 Parvekkeet     29

4.3.1 Huoneistoparvekkeet  30

4.3.2 Huoneistoparveke päätyjulkisivulla 32

4.3.3 Tuuletusparveke   33

4.4 Ovet ja ikkunat    34

4.4.1 Porrashuoneiden ulko-ovet  34

4.4.2 Parvekkeiden ovet   37

4.4.2.1 Huoneistoparvekkeen ovi 37

4.4.2.2 Tuuletusparvekkeen ovi  37

4.4.3 Ikkunat    38

4.5 Keittiöt      39

4.5.1 Keittiösuunnittelun historiaa  39

4.5.2 Keittiöiden kalusteet   40

4.5.3 Keittiötyypit    44

4.5.3.1 Keittiötyyppi 1   45

4.5.3.2 Keittiötyyppi 2   46

4.5.3.3 Keittiötyyppi 3   47

4.5.3.4 Keittiötyyppi 4   48

4.5.3.5 Keittiötyyppi 5   49

4.5.3.6 Keittiötyyppi 6   50

4.6 Julkisivun rappaus    51

4.7 Porrashuoneet    51

Kuva 2: Rak1, julkisivu pihan puolelle.
ATT:n projektipankki, mitatut rakennuspiirustukset.



5. Käärmetaloon tehdyt muutokset ja nykyinen kunto  52

5.1 Vesikaton muutos 1974 – 1977    52

5.2 Peruskorjaus 1983 – 1986     52

5.3 Mallikorjatut parvekkeet 2009    53

5.4 Keittiöihin tehdyt muutokset ja nykytilanne   54

5.4.1 Keittiötyyppi 1     54

5.4.2 Keittiötyyppi 2     55

5.4.3 Keittiötyyppi 3     56

5.4.4 Keittiötyyppi 4     57

5.4.5 Keittiötyyppi 5     58

5.4.6 Keittiötyyppi 6     59

5.5 Muita korjauksia      60

5.6 Lämpörappaus korjausvaihtoehtona, tutkimus 2013  60

5.7 Rakennuksen nykyinen kunto    61

6. Tuleva korjaaminen      62

6.1 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaaminen 62

6.1.1 Rakennuksen tarkoitus ja säilyminen  62

6.1.2 Rakennussuojelu     63

6.1.3 Rakennuksen arvot     63

6.2 Kaava 12183 ja Käärmetalon suojelutavoitteet  64

6.3 Rakennusosien suunnitelmaehdotukset   66

6.3.1 Keittiöt       67

6.3.1.1 Keittiön vaatimukset ja tavoitteet   67

6.3.1.2 Suunnitelma     68

6.3.2 Parvekkeet      69

6.3.2.1 Parvekkeen turvallisuus    69

6.3.2.2 Korjaamisen tavoitteet    69

6.3.2.3 Suunnitelma     70

6.4 Muuta huomioitavaa korjauksessa    71

7. Yhteenveto, päätelmät ja tulevaisuus    73



 Lähdeluettelo        74

 Kuvalähteet        78

Liitteet (1kpl, 8 sivua):

Liite1: Esittelyplanssien pienennökset, 7 kpl

Esittelyplanssi 1: Kohteen esittely

Esittelyplanssi 2: Vesikatto

Esittelyplanssi 3: Parvekkeet 1

Esittelyplanssi 4: Parvekkeet 2

Esittelyplanssi 5: Keittiökalusteet

Esittelyplanssi 6: Keittiötyypit

Esittelyplanssi 7: Rakennusosien suunnitelmaehdotukset



Kuva 4:
Kuva 3:

Rak3 pääty sisäpihalla.
Valokuva, Joonas Valtonen.



Kuva 4:
Käärmetalo Mäkelänkadulta, rak3.

AM valokuva-arkisto, Käärmetalo: valokuva,
Heikki Havas, 1951.

1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Tämän arkkitehtuurin historian diplomityön tutkimus-
kohteena on arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnitte-
lema vuonna 1952 Helsingin Käpylään valmistunut
Käärmetalo, joka käsittää kaksi asuinkerrostaloa ja
huoltorakennuksen. Käärmetalo on suojeltava kohde
sen arkkitehtuurin ja rakentamisajankohtansa sosi-
aalisen ulottuvuuden myötä. Käärmetalon arvot on
tunnustettu mm. liittämällä kohde DOCOMOMO:n
kansalliseen rekisteriin. DOCOMOMO (International
Working Party for Documentation and Conservation
of Buildings, Sites and neighbourhoods of the Modern
Movement) on vuonna 1989 perustettu kansainvälin-
en modernin arkkitehtuurin suojelujärjestö. Käärme-
talo on myös osa laajempaa Olympiakylän-Kisakylän
ja Käpylän muodostamaa valtakunnallisesti merkit-
tävää rakennetun kulttuuriympäristön muodostamaa
kokonaisuutta (RKY 2009). Helsingin kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt Käärmetalon arvot säilyttävän
asemakaavan (kaava 12183) 2014. Asemakaavassa
rakennukset on suojeltu sr-1-merkinnällä

 Tällä hetkellä rakennuksien kunto on huo-
no. Asuntojen ilmanvaihto on heikko ja asunnot ovat
kylmiä. Ulkoseinien rappaukset ovat osittain rapistu-
neet ja betoniset parvekkeet ovat erittäin huonossa
kunnossa. Lisäksi 1970- luvun vesikattomuutoksen
aiheuttamat vuodot ovat johtaneet yläpohjan ja ulko-
seinien kastumiseen. Muutamat ylimmän kerroksen
asunnot on jouduttu asettamaan asumiskieltoon.

 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi
Käärmetalon peruskorjaukseen ja suojeluprosessiin
liittyen tehtäväksi kaksi diplomityötä: Toinen raken-
nustekniikan diplomityö keskittyy asuinrakennusten
ilmanvaihdon parantamiseen. Tämä arkkitehtuurin
diplomityö keskittyy asuinrakennusten alkuperäisiin
rakennusosiin ja detaljeihin. Lähtökohtana on de-
taljien selvittäminen, säilyttäminen ja palauttaminen
sekä rakennusosien korjaaminen ja suunnittelu suo-
jelutavoitteiden puitteissa ottaen kuitenkin huomioon
myös nykyajan asumisen laatu- ja turvallisuusvaati-
mukset.

 Käärmetalo on modernin asuinrakennuksen
säilyttävän korjauksen pilottikohde, mikä loi tarpeen
ja tilauksen kahdelle diplomityölle. Diplomityöryhmä
on tavannut kevään aikana useita kertoja ja tapaami-
sissa on keskusteltu avoimesti molempien diplomi-
töiden sisällöistä ja tavoitteista. Työn ohjaajina ovat
Helsingin kaupungin puolelta toimineet arkkitehti,
tekniikan tohtori Riitta Salastie kaupunkisuunnitte-
luvirastosta sekä tutkija Mikko Lindqvist kaupun-
ginmuseosta. Helsingin asuntotuotantotoimistolta
yhteyshenkilönä on toiminut Erkki Mieskonen. Ark-
kitehtuurin diplomityötä on ohjannut arkkitehti Aimo
Nissi (Aalto-yliopisto) ja valvojana on toiminut pro-
fessori Aino Niskanen (Aalto-yliopisto). Rakennus-
tekniikan diplomityötä on ohjannut tutkijatohtori Esko
Sistonen (Aalto-yliopisto). Arkkitehtuurin diplomityön
tekijänä toimii Joonas Valtonen ja rakennustekniikan
diplomityön tekijänä Janne Hellsten.



1.2 Tutkimustavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Käärmetalon
alkuperäiset rakenteet, rakennusosat ja detaljit. Alku-
peräisen rakennuksen yksityiskohtainen tunteminen
on välttämätöntä rakennuksen tulevan peruskorjauk-
sen kannalta, sillä suojelutavoitteena on ensisijaises-
ti rakennuksen säilyttäminen alkuperäisiä rakennus-
osia korjaamalla sekä mahdollisesti aikaisempien
tehtyjen muutosten palauttaminen alkuperäiseen
ilmeeseen.

 Tavoitteena on myös löytää mahdollisia rat-
kaisuja eri rakennusosien korjaamiseksi pyrkien al-
kuperäiseen detaljikkaan, mutta samalla huomioiden
nykyajan tarpeet, turvallisuus ja käytännöllisyys. Kor-
jaamisen on oltava perusteltua ja taloudellista; tässä
tapauksessa kannattaa esimerkiksi huomioida kor-
jaamisella saavutettua käyttöikää.

1.3 Tutkimusmenetelmät

Suurin osa tutkimusta on alkuperäisten rakenteiden
ja rakennusosien selvittäminen vanhoista piirustuk-
sista. Materiaalina käytän Suomen arkkitehtuurimu-
seon (AM) arkistoista löytyneitä pää- ja työpiirustuk-
sia, Helsingin rakennusvalvontavirastosta (HRVV)
löytyneitä piirustuksia sekä Helsingin Asuntotuotan-
totoimiston (ATT) projektipankin piirustuksia – erityi-
sesti rakennepiirustuksia. Alkuperäiset piirustukset
ovat vuosilta 1949-1950. Lisäksi käytän tutkimukses-
sa edellisen peruskorjauksen yhteydessä piirrettyjä
muutospiirustuksia vuosilta 1982-1983 sekä vuosina
1974-1977 korjatun vesikaton yhteydessä piirret-
tyjä piirustuksia. Pyrin lisäämään ja tarkistamaan
piirustusten informaatiota kohteessa tekemieni pai-
kallisten tarkistusmittausten sekä valokuvien avulla.
Piirustusten lisäksi käytän aineistona aikaisempia
kohteeseen liittyviä tutkimuksia, joita on tehty useita.
Tärkeimpänä on arkkitehti Keijo Koskisen (arkkiteh-

titoimisto Koskinen & Schalin Oy) tekemä vuonna
2011 valmistunut poikkeuksellisen perusteellinen ra-
kennushistoriaselvitys. Muita tutkimuksia ovat mm.
vuonna 2009 tehty kiinteistön kuntoarvio sekä vuon-
na 2013 tehty ympäristöhistoriaselvitys

 Kirjallisuuden avulla pyrin selvittämään ra-
kennuksen historiaa ja rakentamisen aikaista sosiaa-
lista kulttuuria, mikä auttaa ymmärtämän rakennusta
ja sen arvoa. Kohde on osa sodan jälkeistä laadu-
kasta kaupungin oman asuntotuotannon historiaa.

 Tutkimuksessa myös vertailen eri aikakau-
sien standardeja ja määräyksiä rakentamisessa esi-
merkiksi vanhojen ja tällä hetkellä voimassa olevien
RT(Rakennustieto)-korttien avulla.

Kuva 5: Arkkitehtuurimuseon arkisto, Käärmetalon piirustusmateriaali.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 6: Arkkitehtuurimuseon arkisto, Käärmetalon piirustustuksia.
Valokuva, Joonas Valtonen.



2. KERROSTALORAKENTAMISEN HISTORIAA 1950-LUVULLE

2.1 Kerrostalorakentaminen 1940-luvulle

Ensimmäisiä kerrostaloja alkoi ilmestyä Suomen suurimpiin kau-
punkeihin 1800-luvun loppupuolella. Tyypillisesti runkorakenteena
toimi massiivitiilirunkoinen luonnonkiviverhoilu. Esikuvat rakenta-
miseen saatiin Tukholmasta ja Berliinistä sekä muualta Euroopas-
ta. 1930 -luvun vaihteessa kaupunkirakenne muuttui funktionalis-
mia mukailevaksi, ja eri toiminnoille tarkoitetuttuja alueita alettiin
erottamamaan toisistaan. Myös rakennusten ulkonäköön kiinni-
tettiin huomiota muiltakin osin kuin katujulkisivuissa. 1930-luvun
lopulla sekarunkorakenteesta tuli Helsingissä massiivitiilimuuria
yleisempi rakenne. Sekarunko tarkoittaa osin tiilellä ja osin teräs-
betonilla kannatettua rakennetta.

 1920-luvulle asti yksihuoneiset asunnot olivat yleisimpiä
asuntotyyppejä. 1930-luvun lopulla yleisin asuntotyyppi oli kaksi-
huoneinen, kun keittiö laskettiin huoneeksi. Asuntoja rakennuttivat
yleisesti varakkaat yksityishenkilöt Ensimmäiseen Maailmanso-
taan asti ja Maailmansotien välisenä aikana lähinnä gryndereiden
perustamat osakeyhtiöt.

Kuva 7: Leschen sisarusten talo, Annankatu 12 -
Uudenmaankatu 17, 1897-1898.
Rauske, Eija: Kivet puhuvat, 2004.
Alkuperäinen kuva:
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto:
Valokuva, Daniel Nyblin, n. 1900.



2.2 Jälleenrakennuskausi

2.2.1 Yleistä asuntorakentamisesta

Sodan aikana asuinrakentaminen oli hyvin vähäistä,
mutta käynnistyi sodan päätyttyä keskittyen maa-
seudulle. Suomessa vallitsi asuntopula. Sodassa ja
alueluovutusten yhteydessä menetettiin yli 100 000
asuntoa sekä luovutettujen alueiden noin 400 000
siirtolaista olivat asunnon tarpeessa.

 Sodan jälkeinen asuntopula ja materiaali-
pula loivat tarpeen ja tilauksen standardisoimiselle
1940-luvulla (toki rakennusten tehdasvalmistusta
ja standardisointia oli suunniteltu jo 1920-luvulta).
Vuonna 1941 arkkitehtikunta perusti Suomen Arkki-
tehtiliittoon jälleenrakennustoimikunnan, johon kuu-
luivat puheenjohtaja professori Otto-I. Meurman sekä
jäseninä Alvar Aalto, Aulis Blomstedt, Aarne Ervi,
Yrjö Lindegren ja Viljo Rewell. Standardisoimislai-
tos aloitti toimintansa arkkitehti Aarne Ervin johdolla
jälleenrakennustoimikunnan alaisuudessa. Toiminta
suunnattiin rakennusalan yleisen standardisoinnin
kehittämiseen ja erityisesti rakennusten osien stan-
dardisointiin. Tavoitteena oli luoda rakennusalan yh-
teinen kieli, joka olisi jatkuvasti ajantasainen. Näiden
tavoitteiden pohjalta syntyi Rakennustieto(RT)-kor-
tisto elokuussa 1943.1

Toisen maailman sodan jälkeen 1950-luvun
vaihteessa kolmehuoneinen asuntotyyppi nousi uu-
distuotannon yleisimmäksi tyypiksi. Asumisen käsite
muuttui inhimillisemmäksi ja alettiin kiinnittää enem-
män huomiota ihmisen yksityisyyteen. Kodista tuli
käsite paikkana, jossa ihminen voi hoitaa arkiaska-
reensa yksityisesti ja mennä turvaan ulkomaailmalta.
Asuntosuunnittelun lähtökohtana oli vanhempien ja
lasten muodostama perhe. Asumisen laatua pyrittiin
parantamaan kiinnittämällä huomiota asuntojen va-
loisuuteen ja toimivuuteen.2

Kuva 8: Vanha RT-kortti: RT 861.92 Jälleenrakennusaikainen ikkuna. Pro  ilit.
Suomen arkkitehtiliitto, rakennusstandardi-toimikunta, 1943.



2.2.2 Arava-asunnot

Myöhäisen teollistumisen myötä Suomen raken-
nustoiminta keskittyi etupäässä asutus- ja teolli-
suuskeskustoihin – kaupunkeihin. Maaseudulla
rakentaminen väheni väestönkasvun pysähtyessä
(muuttoliike), Toisen maailmansodan jälkeen kehitys
oli väliaikaisesti päinvastainen, kun suuri osa siirto-
väkeä siirtyi maaseutupaikkakunnille. Maaseudun
rakennustoiminta kasvoi voimakkaasti, kun taas kau-
pungeissa rakennustarvike- ja työvoimapula haittasi-
vat rakentamista (maaseutua tuntuvammin). Lisäksi
vuokrasäännöstely oli 1940-luvulla nostanut uusien
asuntojen vuokrat ja yhtiövastikkeet huomattavasti
vanhoja korkeammiksi.

 Eduskunta sääti vuonna 1948 lain verohel-
potuksista asuntotuotannon edistämiseksi ja myö-
hemmin samana vuonna esitettiin korkokannan
alentamista, lainaosuuden ylärajan nostamista ja
lyhennysajan pidentämistä. Vuonna 1949 valittiin
halpakorkoinen rahoitus ratkaisuksi asuntopulaan
ja eduskunta hyväksyi lakiesitykset asuntolainoista,
takuista ja avustuksista; asutuskeskusten asuntotuo-
tannon edistämisestä sekä sen tukemisesta valtion
varoilla. Samaan aikaan korotettiin vanhojen talojen
vuokria, minkä tarkoituksena oli lievittää paineita uu-
delta asuntotuotannolta.

 Lakeihin perustuvan Arava-järjestelmän toi-
minta alkoi 1.4.1949 valtion asuntotuotantotoimikun-
nan alaisuudessa. Lainojen tasapuolisen jakamisen
perusteena käytettiin paikkakuntien väkiluvun muu-
toksia vuosina 1939-1949 ja tänä ajanjaksona tu-
houtuneiden ja rakennettujen asuntojen lukumääriä
(jakoperusteista tingittiin, kun lainojen myöntämisen
nopeuttamiseksi anomukset käsiteltiin tulojärjes-
tyksessä.). Aravan perimmäisenä tarkoituksena oli

pyrkimys lievittää asutuskeskusten suurta asunto-
pulaa tukemalla sellaisten uusien asuntojen raken-
tamista, joiden asumiskustannukset olisivat koh-
tuullisia. Arava-järjestelmä sisälsi myös määräyksiä
asuntojen pinta-aloista ja varustelutasosta. Niillä
pyrittiin saavuttamaan eräänlaiset elämisen vähim-
mäisvaatimukset.3 Aravan toiminnalla pyrittiin lisäksi
ehkäisemään asuntokeinottelua ja epäluotettavien
rakentajien toimintaa, joita oli havaittavissa 1920-
ja 1930-luvuilla.4 Ihmisten – ja erityisesti perheiden
- asumisympäristöön tiivistyivät monet sosiaaliset
näkökulmat: uskottiin, että hyvä asuminen tuottaisi
terveitä ja tasapainoisia kansalaisia.

 Yleishyödyllisinä rakennuttajina toimivat
mm. Helsingin Sato (Sosiaalinen Asuntotuotanto Oy,
perustettu 1939) ja Helsingin Asuntokeskuskunta
HAKA (perustettu 1938). Yleishyödyllinen asuntotuo-
tanto alkoi jo kymmenen vuotta ennen Aravaa Hel-
singin Olympiakylän rakentamisella. Olympiakylästä
tuli ajan ihanteita edustava esimerkki. 1930-luvulta
periytyviä tavoitteita olivat kasvillisuuden ja maasto-
muotojen säilyttäminen ja hyväksikäyttö, rakennus-
ten kapeat rungot sekä taloudellisuus.5 Arava taas loi
perustan suomalaiselle asuntolähiörakentamiselle
vuosikymmeniksi. Sen vaikutusalueina olivat sisäi-
set ominaisuudet, kuten pinta-alat ja huoneistotyypit,
sekä asuintaloihin liittyvät yhteiset palvelut.



2.3 1940- ja 1950-luvun tyypilliset runkorakenteet

1950-luvun vaihteessa kerrostalojen tyypillisimmät
runkorakenteet Helsingissä olivat tiilimuurirunko,
sekarunko, betonipilarirunko ja betoniseinärunko.
Sekarunko on vallitseva tyyppi 1950-luvun puolivä-
liin saakka, jolloin betoniseinärunko yleistyi. Tiilimuu-
rirunkoisia kerrostaloja rakennettiin tasaisesti koko
1940-1960 –lukujen ajan 1950-luvun loppupuolelle
hieman painottuen. Rakennusten ulkoseinät olivat
lähes poikkeuksetta rapattuja.

 Tiilimuurirungon kantavat pystyrakenteet
ovat tiilimuureja. Aukkopalkeissa ja välipohjissa on
käytetty usein betonia. Alalaattapalkistot muuttuivat
1950-luvun keskivaiheilla massiivibetonilaatoiksi.

1940-luvun tiilipula vaikutti rakentamisen painottu-
miseen 1950-luvun loppupuoliskolle. Pula-aika tosin
vei kehitystä myös eteenpäin, sillä uusi 1½-kiven
seinä osoittautui vanhaan 2-kiven seinään verrattu-
na paremmaksi ratkaisuksi lämpötalouden kannalta.
Ulkoseinät yleensä lämpöeristettiin tai rakennettiin
reikätiilistä.

 Sekarungon kantavina rakenteina toimivat
massiivinen tiilimuuri ulkoseinissä sekä betonipila-
risto keskirungossa. Porrashuoneen kantavat seinät
olivat tiilimuureja. Betonipilareita saatettiin rakentaa
myös ulkoseinämuuriin. Vaakarakenteet olivat tiili-
muurirunkotyypin kaltaisia betonirakenteita.

 Betonipilarirungon kantavana rakenteena
toimii teräsbetonipilaristo ulkoseinissä ja rungon kes-
kellä. Ulkoseinät ovat verhorakenteisia muurattuja
seiniä. Lämmöneristeenä käytettiin kevytbetonia,
jota voitiin käyttää ulkoseinien muuraukseen myös
pelkästään.

 Betoniseinärungon kantavat pystyraken-
teet ovat teräsbetoniseiniä. Rakennus on eristetty
ulkopuolelta. Betoniseinärunko korvasi sekarungon
1950-luvun puolessa välissä vallitsevana runkora-
kenteena.

Kuva 9: Kerrostalojen tyypilliset runkorakenteet ja niiden rakentamisen
painottuminen 1940-1960 välisenä aikana.
Mäkiö, Erkki: Kerrostalot 1940-1960.



2.3.1 Kevytbetoni ja sen käyttö lämmöneristeenä

Suomessa kevytbetonia on tiedettävästi ensimmäi-
sen kerran käytetty 1920-luvun lopulla. Kevytbetonia
on eri laatuja riippuen valmistustavasta, mutta yhte-
nevä tekijä on kevyempi massa verrattuna normaa-
liin betoniin. Keveyden saavuttamiseksi runkoainee-
na voitiin käyttää huokoista ainetta (kevytraebetoni),
tai massaan voitiin synnyttää ilmahuokosia (huokos-
betoni). Ilmahuokoset saatiin aikaan joko lisäämällä
sementtivelliin emulsiosta vatkattua vaahtoa (esim.
valusolubetoni) tai sekoittamalla sementtivelliä ja ke-
vytbetoniemulsiota erikoissekoittajassa (esim. Beto-
cel). Kevytbetonia voitiin valmistaa myös kemiallisen
reaktion avulla, jossa huokosrakenne syntyy esimer-
kiksi alumiinijauheen kehittäessä vetykaasukuplia
reagoidessaan emäksisen sementtihiekkalietteen
kanssa (kaasubetoni). Höyrykarkaistua kevytbetonia
(esim. Siporex) voitiin valmistaa asettamalla kaasu-
betoni korkean lämpötilan ja höyrynpaineen alaisek-
si, jolloin saavutettiin kevytbetonille suurempi lujuus
ja tilavuuden pysyvyys.6 Kevytbetonia voitiin käyttää
paikallaan valamalla tai valmiina levyinä/harkkoina.

 Kevytbetonilla eristämällä säästettiin tiilipu-
lan aikana tiiltä. Ulkopuolinen eristäminen kevytbe-
tonilla oli suositeltavaa ainoastaan höyrykarkaistuilla
laaduilla niiden parempien lämpö- ja kosteusteknis-
ten ominaisuuksien takia. Karkaisemattoman kevyt-
betonin tilavuuden muutos ulkopuolisena eristeenä
käytettynä aiheutti erityisesti rappaushalkeamia, jo-
ten sitä käytettiin rakennusten sisäpuolisena eristee-
nä. Sisäpuolisen eristyksen kanssa ongelmaksi muo-
toutuivat kylmäsillat väliseinien kohdilla. VTT (Valtion
Teknillinen Tutkimuslaitos) yritti selvittää ongelmaa
ilman ratkaisua, joten suositukseksi jäi ulkopuolisena
eristeenä käytettävän ainoastaan karkaistuja kevyt-
betonilaatuja.7 Karkaistua kevytbetonia ei voitu pai-
kallaan valaa, vaan sitä käytettiin ainoastaan levyinä
tai harkkoina.



3. KÄÄRMETALO

3.1 Kohde

Käärmetalo on arkkitehti Yrjö Lindegrenin vuonna
1949 suunnittelema rakennusryhmä, joka koostuu
kahdesta asuinrakennuksesta (rakennukset 1 ja 3)
sekä huoltorakennuksesta (rakennus 2). Käärmetalo
sijaitsee Mäkelänkadun varrella Helsingissä (kortteli
857). Asuinrakennukset valmistuivat vuonna 1951 ja
koko kortteli 1952. Tässä työssä käsitellään vain asuin-
rakennuksia: rakennuksia 1 ja 3. Käärmetalo kuuluu
ensimmäisiin Helsingin asuntotuotantokomitean
rakennuttamiin Arava-lainoituksella toteutettuihin
kunnallisiin vuokrataloihin.

Tiedot:

Nimi:                               Helsingin Kansanasunnot Oy / Käärmetalo

Kaupunki:  Helsinki

Kaupunginosa:  25, Käpylä

Kortteli:   857

Tontti:    1

Osoite:    Mäkelänkatu 86 – 96, 00610 Helsinki

Kiinteistötunnus: 091-025-0857-0001

Tontin koko:  16 800 m²

Huoneistoala:  10 288 m²

Rakennukset:   3 kpl (kaksi asuinrakennusta)

Rakennustunnukset:      Rak 1: 5840, Rak 3: 5839 (Rak 2: 5841)

Asunnot:  189 kpl (rak 1: 45 kpl + rak 3: 144)

Kaava:                            12183, vahvistettu 23.04.2014

                                       (tullut voimaan 06.06.2014)

Kuva 10: Ilmakuva Käärmetalosta.
KSV, Kaavaselostus 12183.

Kuva 11: Käärmetalon sijainti.
KSV, Kaavaselostus 12183. Kuva 12: Havainnekuva Käärmetalosta.

KSV, Kaavaselostus 12183.



3.2 Käärmetalon suunnittelu

3.2.1 Asemakaava ja kaavamääräykset

Käärmetalon kortteli – kortteli 857 – on noin 300 met-
riä pitkä ja 60 metriä leveä alue, jolla korkeuserot
vaihtelevat useita metrejä. Se oli asemakaavamuu-
toksen yhteydessä vuonna 1939 määritelty asuin-
kerrostalojen kortteliksi ja jaettu yhdeksään erilliseen
tonttiin, joille oli määritelty tarkat rakennusalat ja ra-
kennusten maksimikorkeudet.1 Käärmetalon suun-
nittelun alettua tehtiin kaavaan uusi muutos vuonna
1949 (kaava 2873). Korttelista 857 poistettiin tontti-
jako, mikä mahdollisti rakennuksen vapaamuotoisen
suunnittelun. Helsingin kaupungin rakennusvalvon-
tavirasto ja –rakennuskomitea suostuivat tähän, kos-
ka kuitenkin hallitsivat suunnittelua. Vuoden 1949
asemakaavassa määrätään seuraavasti:

”Kortteliin n:857 saadaan rakentaa enintään 3-ker-
roksisia ja enintään 14 m korkeita paloa pidättävään
luokkaan kuuluvia rakennuksia, joissa kattolista saa
kuitenkin olla puusta. Korttelin pinta-alasta saadaan
enintään ¼ käyttää rakentamiseen.

Rakentamattomiksi jäävät tontinosat on istutettava ja
saadaan niille laittaa tarpeellisia kulkuteitä.”

Lisäksi kaavamuutoksessa 1949 määriteltiin tontille
rakennettavan 2-kerroksinen lasten seimi- ja tarhara-
kennus, jonka yhteydessä olisi lämpökeskus. Tämä
oli hyvin tyypillistä Arava-kohteille.

Kuva 13: Asemakaavadokumentti.
Kaava vuodelta 1939.

Kuva 14: Asemakaavadokumentti.
Kaava 2873 vuodelta 1949.



3.2.2 Suunnittelijat

Helsingin kaupungin asuntotuotantokomitea ohjasi
Käärmetalon suunnittelua laajalta osin tarkoin Arava-
määräyksin. Arkkitehdiksi komitea halusi alun perin
Esko ja Tarja Toivaisen, mutta mutkien kautta suun-
nittelutyö päätyi arkkitehti Yrjö Lindegrenille.2 Linde-
grenin toimistolta korttelin 857 työryhmässä vaikut-
tivat mm. arkkitehdit Irja Ervanne ja Erik Kråkström,
joka myöhemmin suunnitteli Käärmetalon peruskor-
jauksen 1980-luvulla. Rakennesuunnittelijaksi valit-
tiin insinööri U. Varjo, joka toimi Lindegrenin kanssa
monissa muissakin kohteissa; esimerkiksi Helsingin
Olympiastadionin suunnittelussa. Arkkitehtiopiske-
lijana Lindegrenin toimistossa työskennellyt Heikki
Havas valokuvasi Käärmetalon rakennusvaiheita.

 Taiteilija Eino Kauria toimi Käärmetalon
värisuunnittelijana ja valvoi maalaustöitä. Kaurian
tapana työskennellä oli maalata pahville värimalli,
jonka mukaan maalarimestari työmaalla sekoitti oi-
keanlaisen värin.3 Eino Kauria tunnetaan myös mm.
Paimion parantolan, Lasipalatsin sekä Olympiakylän
värisuunnittelijana.

Kuva 15: Käärmetalon pienoismalli.
AM valokuva-arkisto.



3.3 Arkkitehti Yrjö Lindegren

(13.08.1900, Tampere – 12.11.1952, Helsinki)

Yrjö Lorenzo Lindegren valmistui arkkitehdiksi vuon-
na 1925 Teknillisestä korkeakoulusta. Hän perusti
oman toimistonsa Helsinkiin vuonna 1925. Lisäksi
hän toimi mm. Arkkitehti-lehden päätoimittajana vuo-
sina 1937-1940, Suomen arkkitehtiliiton hallituksen
jäsenenä vuodesta 1931 sekä Aravan neuvottelu-
kunnan arkkitehtuuri- ja asemakaava-asiantuntija-
jäsenenä vuodesta 1949. Lindegrenille myönnettiin
Pariisin maailmannäyttelyssä arkkitehtuurin Grand
Prix-palkinto vuonna 1937, Lontoon olympialaisten
taidekilpailun arkkitehtuurin kultamitali vuonna 1948
(Varkauden Kanavasaaren urheilukeskussuunnitel-
ma) sekä professorin arvonimi vuonna 1952.

 Lindegrenin päätyönä voidaan pitää Helsin-
gin Olympiastadionin suunnittelua yhdessä arkkiteh-
ti Toivo Jäntin kanssa heidän voitettuaan stadionin
suunnittelusta järjestetyn arkkitehtikilpailun vuonna
1933. Olympiastadion on yksi merkittävimmistä funk-
tionalistisista rakennuksista Suomessa, ja se edusti
myös betonirakenteiltaan edistyksellistä suunnitte-
lua. Rakennesuunnittelusta vastasi U. Varjo. Olym-
piastadionin lisäksi Lindegren suunnitteli myös muita
urheilurakennuksia/-keskuksia; teollisuus- ja kou-
lurakennuksia, hoitolaitoksia, sankarihauta-alueita
sekä asuinrakennuksia, joista tunnetuin on Helsin-
gin Käpylään valmistunut Käärmetalo. Hän osallistui
menestyksekkäästi useisiin arkkitehtuurikilpailuihin.
Lindegrenin töistä Käärmetalo ja Olympiastadion on
valittu merkittäviksi modernismin arkkitehtuurin koh-
teiksi DOCOMOMO:n kansalliseen rekisteriin.

 Rakennus- ja rakennuskeskussuunnittelun
lisäksi Lindegren suunnitteli useita asemakaavoja,
joista tärkeimpänä mainittakoon Helsingin keskusalu-
eiden asemakaavasuunnitelma. Helsingin keskustan
asemakaavakomitea tilasi Lindegreniltä asemakaa-
vaehdotuksen Helsingin keskustaa varten vuonna
1950. Työ valmistui Lindegrenin kuoleman jälkeen
Erik Kråkströmin johdolla vuonna 1954. Erityisesti
Kallion kaupunginosan tulevaisuuteen tälläkin eh-
dotuksella oli vaikutuksia.4 Asemakaavaehdotus pe-
rustui toimintojen erotteluun, minkä perimmäisenä
tavoitteena oli ihmisten henkinen sekä fyysinen hy-
vinvointi. Funktioihin perustuva kaupunginosien erot-
telu oli ollut vuodesta 1933 kansainvälisen modernin
arkkitehtuurin yhteisön CIAM:n (Congrès Internatio-
naux d’Achitecture Moderne) pääperiaatteita.5

Kuva 16: Yrjö Lindegren.
Rakennustekniikka 3/1969.

Kuva 17: Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti:
Helsingin Olympiastadionin asemapiirros.
Arkkitehti 10-11/1950.



 Lindegrenin ura alkoi funktionalismin murrok-
sessa, kun 1900-luvun alun edeltäneet kertaustyylit
olivat väistymässä. Toisin kuin useille, Lindegrenille
yksinkertaisen toimivan arkkitehtuurin luominen tuli
luonnostaan. Lindegrenin näkemys arkkitehtuurista
oli vahvasti sidoksissa rakennettavaan alueeseen,
joten hänen arkkitehtuuristaan ei löydy toistuvia rat-
kaisuja eikä tarkkaa yhtenäistä tyyliä.  Maisema ja
maasto sekä muut tontin aiheuttamat kysymykset
olivat lähtökohtana Lindegrenin suunnittelulle. Hä-
nelle luonteenomainen tapa ajatella asiat pitkälle loi
perustan toimivalle ja perustellulle arkkitehtuurille.
Lindegrenin materialistinen vaatimattomuus ja ih-
misläheinen suunnittelu – ”eettinen arkkitehtuuri” –
nostivat hänet arvostettuun asemaan arkkitehtipiirien
omantunnon kolkuttajana ja nuorempien arkkitehti-
sukupolvien opettajana. Hänen rehellisiä mielipitei-
tään arvostettiin korkealle. Yhteistä Lindegrenin ark-
kitehtuurille on pitkälle ajateltu ja perusteltu, tarkasti
rakennuspaikkaan sovitettu, korkealaatuinen ja joh-
donmukainen suunnittelu yhdistettynä inhimilliseen,
ihmislähtöiseen ajatteluun.6

Kuva 18:
Yrjö Lindegrenin luonnos,

Helsingin keskustan suunnittelu:

Keuhkot:
Puistoalueen ympäröimät

sisäiset vesistöt;
Sydän:

liikennekeskus ulosjohtavine
pääväylineen

Arkkitehti 11-12/1952.



Kuva 19:
Käärmetalon päätyparvekkeet.
AM valokuva-arkisto, Käärmetalo: valokuva,
Heikki Havas, 1951.

Arkkitehti Heikki Havas

(22.10.1926 – 13.03.2012)

Heikki Havas työskenteli Yrjö Lindegrenin arkki-
tehtitoimistossa arkkitehtiopiskelijana ollessaan ja
valokuvasi Käärmetalon rakennusprosessin, mistä
avautui ura arkkitehtuurivalokuvaajana. Hän syntyi
valokuvaajaperheeseen, mutta ei vanhempiensa ta-
paan ryhtynyt ammattivalokuvaajaksi. Hän erikoistui
nuorena arkkitehtuurivalokuvaukseen ja oli 1950-
luvulla suuressa maineessa – arkkitehtuurivaloku-
vaajana hän oli ammattilainen.1 Havas voitti useita
valokuvauskilpailuja. Valokuvaajana häntä pidetään
50- luvun hengen ilmentäjänä. Vuodesta 1961 hän
työskenteli Muinaistieteellisessä toimikunnassa (nyk.
Museovirasto) vuoteen 1991 asti, jolloin hän jäi eläk-
keelle.2



3.5 Arkkitehtuuri

Suunnittelun lähtökohtana oli kallioinen, maastomuo-
doiltaan haastava, noin 300 x 60 metrin kokoinen
tontti, jonka metsäinen, luonnollinen ympäristö oli ta-
voitteena rakentamattomilta osin säilyttää. Käärme-
talon kaksijakoinen sijainti – luonnollinen metsäinen
tontti vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella – asetti li-
säksi tavoitteen kadun melusaasteen hävittämiseksi
pihalta.7

 Lindegren sijoitti tontille kaksi maastoa mu-
kaillen mutkittelevaa, neljäkerroksista asuinkerros-
taloa ja kaksikerroksisen seimi- (=päiväkoti) /huol-
torakennuksen. Luonnonkivinen muuri rakennettiin
erottamaan tontti vilkkaasta kadusta. Rakennusten
muodon ansiosta tontille mahtui suurempi raken-
nusmassa kuin normaalilla suorakulmaisella lamel-
litalotyypillä. Rakennusten muotoilulla Lindegren sai
avattua kaikista asunnoista näkymät suojaiselle pi-
halle sekä suunnattua kaikki asunnot valonsaannin
kannalta edullisiin ilmansuuntiin. Käärmetalo näkyy
Mäkelänkadulle korkeana, kivimuurin suojaamana,
kiemurtelevana  rakennusmassana, joka osaltaan
suojaa myös takanaan sijaitsevaa pientaloaluetta
Mäkelänkadun liikennemelulta. Sisäpiha on suojaisa
ja luonnonläheinen. Rakennusten ympärillä on run-
saasti puustoa.

 Rakennukset koostuvat lamelleista, joita on
kaksi eri typpiä: lamellityyppi A ja lamellityyppi B. La-
mellityyppien suurimpana erona on porrashuoneen
sijainti. Molemmat lamellityypit ovat muodoltaan
kääntyviä; hieman kakkupalan muotoa muistuttavia.
Asuinhuoneet ovat tästä huolimatta suorakulmaisia.
Nivelosiin on sijoitettu porrashuone, kylpyhuone ja
keittiö. Jokaiselta porrastasanteelta on pääsy kol-
meen huoneistoon. Huoneistot ovat pienehköjä ja
kompakteja, mutta silti avaria; eivät ahtaan tuntuisia.
A-rapun 1. kerroksessa ei ole asuntoja, sillä sinne on
sijoitettu liiketila.

3.4 Käärmetalon rakentamisvaihe

Käärmetalon rakentamisvaihe ja rakentamiseen liit-
tyvät ongelmat sekä tahot on selvitetty jo Keijo Koski-
sen vuonna 2011 tekemässä Käärmetalon rakennus-
historiaselvityksessä (s. 46-51) erittäin tarkasti, joten
tässä kappaleessa  rakentamisvaihe esitellään vain
pääpiirteissään.

 Käärmetalon työmaavaihetta varten raken-
nuskomitea perusti rakennustoimikunnan. Komitea
valvoi kuitenkin tarkasti rakennustöiden etenemistä
ja kustannuksia koko rakentamisvaiheen ajan. Työ-
maalla rakennustöitä valvoi arkkitehti Yrjö Lindegren,
rakennusteknisiä töitä insinööri U.Varjo, väri- ja maa-
laustöitä taiteilija Eino Kauria ja keittiökalusteiden
asennuksia Työtehoseura. Urakoitsijaksi valittiin urk-
kakyselyiden perusteella Rakennustoimisto Juho L.
Aalto Oy.

 Rakennukset valmistuivat ja ne otettiin käyt-
töön useassa eri vaiheessa: asuinrakennus 1 (por-
taat A-D) otettiin käyttöön 14.02.1951; asuinraken-
nus 3:n portaat E, F, G, H ja I 26.07.1951; portaat J,
K, L, M ja N 01.11.1951 ja portaat O ja P 19.11.1951.
Huoltorakennus 2, jossa myös lämpökeskus sijaitsi,
valmistui vasta keväällä 1952, mistä johtuen komi-
tea joutui kehittämään lämmityksen tilapäisratkaisut
asuinrakennuksiin 1951-1952 väliseksi ajaksi.

 Suurimmiksi ongelmiksi työmaalla nousivat
materiaalipula sekä ammattimiespula. Lisäksi useat
lakot aiheuttivat viivästyksiä rakentamisvaiheessa.
Kiireellä tehty urakka-aineisto vaati työmaa-aikaisia
täydennyksiä ja muutoksia, jotka lisäsivät rakentami-
sen kustannuksia.



 Asuinrakennusten käärmemäinen muoto
syntyi asettelemalla lamelleja peräkkäin ketjuik-
si kääntymissuuntaa ja typpiä satunnaisesti vaih-
dellen. Tällä tavalla pystyttiin vastaamaan myös
maaston asettamaan haasteeseen sijoittamalla jo-
kainen lamelli omalle, tarpeelliselle korkeudelleen.
Lisäksi rakennuksia jäsentävät pilastereiksi asti ul-
koseinään tuodut huoneistojen ja huoneiden väliset,
poikittaiset kantavat väliseinät, joiden avulla pystyt-
tiin säätämään rungon syvyyttä näkymien ja valon-
saannin tai huoneen käyttötarkoituksen mukaan.
Väliseinät toimivat myös äänieristeenä huoneiden ja
huoneistojen välillä.

 Rakennusten näennäisesti satunnainen
kääntyily ja pilastereilla jaksotetut julkisivut loivat
ainutlaatuisen arkkitehtuurikohteen, joka poikkesi
myös Arava-rakentamisen tyypillisistä normeista. Li-
säksi rakennusten tasakatto sai paljon – myös nega-
tiivista – huomiota, mutta se perusteltiin harjakaton
vaikealla toteuttamisella, mikä johtui rakennusten
vaihtelevasta muodosta.8 Julkisivun pilasterimaa-
ilmaan Lindegren sisällytti jokaiselle huoneistolle
oman ulokeparvekkeensa lukuun ottamatta P-por-
taan yksiöitä (P179, P182, P185 ja P188). Erityises-
ti parvekekaiteiden metalliosien mielenkiintoinen,
funktionalismista poikkeava muotoilu on suuressa
osassa tarkasteltaessa Käärmetalon arvokasta ark-
kitehtuuria.

 Käärmetalon muoto on ainutlaatuinen, mutta
viitteitä pitkiin kääntyileviin volyymeihin oli olemassa
jo ennen, kuten Le Corbusierin kaupunkiutopiassa
Habiter (Asunto) Pavillon des Temps Nouveaux, Pa-
ris, 1937. Käärmetalo saattoi myös innoittaa myö-
hemmissä kohteissa pitkiin kääntyileviin muotoihin,
kuten Pohjois-Herttoniemessä 1950-luvun puolivälis-
sä.

Kuva 20 (yllä): Käärmetalo Mäkelänkadulta, rak 3.
Kuva 21 (alla, vas): Käärmetalo Mäkelänkadulta, rak 1.
Kuva 22 (alla, oik): Käärmetalon sisäpiha Tursontieltä, rak 3.
Valokuvat: Keijo Koskinen.



3.5.1. Lamellityyppi A

Lamellityyppi A:ssa porrashuone sijaitsee lamellin keskellä ja sai
alkuperäisen suunnitelman mukaan päivänvaloa vesikatolle raken-
netun kattolyhdyn suurista sivuikkunoista sekä lasitiilisestä kattoik-
kunasta, joka on myöhemmin 1970-luvun vesikattokorjauksen yhte-
ydessä valettu umpeen.

Lamellityyppi A (11 kpl):   Rakennus 1: portaat A, C, D.

    Rakennus 3: portaat E sekä G – M.

3.5.2 Lamellityyppi B

Lamellityyppi B:n porrashuone rajautuu ulkoseinään ja saa päivän-
valoa julkisivun suurista ikkunoista. Lisäksi porrashuoneesta on pää-
sy tuuletusparvekkeille (parveketyyppi 4). Tässä lamellityypissä ei
ole kattolyhtyä.

Lamellityyppi B (5 kpl):   Rakennus 1: porras B.

    Rakennus 3: portaat F, N, O ja P.

Kuva 23:
Lamelli A, krs 2-4, työpiirustus, 1950.
HRVV arkisto.

Kuva 24:
Lamelli B, krs 2-4, työpiirustus, 1950.
HRVV arkisto.



3.5.3 Asuinhuoneistot

Käärmetalossa on kuusi erilaista
asuntotyyppiä, joista suurin osa on
kaksioita. Asuntojen koot vaihtele-
vat kuitenkin hieman myös asunto-
tyyppien sisällä johtuen runkosyvyy-
den vaihtelusta. Kaikki lamellityypin
A asunnot ovat kaksioita. B-lamel-
lityypissä on yksi yksiö, yksi kaksio
sekä yksi kolmio asuinkerrosta koh-
ti. Jokaisessa asuinkerroksessa on
kolme asuntoa, joista kaksi on läpi-
talon asuntoja ja yksi avautuu vain
yhdelle julkisivulle (tyypit 3 ja 4) mo-
lemmissa lamellityypeissä. Rungon
kääntyily ja poimuilu avaavat näky-
mät kaikista asunnoista useaan il-
mansuuntaan sekä estävät näkymät
asunnosta toiseen.

Asuntotyypit:

Lamellityyppi A:  AS.t1, 10 kpl 2H+KK 45 – 48 m²

   AS.t2, 76 kpl 2H+K 49 – 51 m²

   AS.t3, 43 kpl 2H+K 49 m²

Lamellityyppi B:  AS.t4, 20 kpl H+K 30 m²

   AS.t5, 20 kpl 2H+K 53 m²

   AS.t6, 20 kpl 3H+K 65 - 66 m²



4. ALKUPERÄINEN KÄÄRMETALO

Kaikki rakenteet ja rakennusosat sekä niiden mitat
on selvitetty Yrjö Lindegrenin pääpiirustuksista (Suo-
men arkkitehtuurimuseon arkistot) sekä U. Varjon
rakennepiirustuksista (ATT-projektipankki). Lisäksi
apuna on ollut Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin
Oy:n vuonna 2011 tekemä rakennushistoriaselvitys.
Kohteessa on käyty myös tekemässä tarkastusmit-
tauksia

4.1 Kantavat seinärakenteet

Rakennukset on perustettu kalliolle. Perustukset
on valettu betonista. Rakennusten kellarikerroksi-
en seinät ovat betoniseiniä. Rakennusten kantavan
rungon muodostavat poikittaiset väliseinät, jotka jat-
kuvat pilastereiksi julkisivuun. Päätyseinät ovat tiiles-
tä muuratut, ja sisäpuolisena lämmöneristeenä on
75mm tojalevy. Poikittaiset väliseinät ovat tiiliseiniä
tai kevytbetoniseiniä (Betocel). Kaikkien poikittais-
ten seinien paksuus on noin 300mm. Ikkunaseinän
(pitkät julkisivut) tyypillinen rakenne on puolen tiilen
(noin 130 mm) ulkopuolinen muuraus ja sisäpuolinen
200mm:n höyrykarkaisematon kevytbetonimuuraus
lämmöneristeenä. Tämä käänteinen rakenne johtuu
kevytbetonin heikoista lämpö- ja kosteusteknisistä
ominaisuuksista, jotka olisivat johtaneet ulkoseinien
ulkopintojen halkeiluun. Ikkunat ja parvekkeet on
kannatettu seinään upotetuilla teräsbetonipalkeilla.
Lamellityyppi A:n porrashuoneen kantavat seinät
ovat osittain teräsbetonia.

4.1.1 Betocel –kevytbetoni

Kevytbetoni Oy toi markkinoille Betocel-kevytbetonin
vuonna 1940. Kevytbetonia valmistettiin vesi-, se-
mentti- ja hiekkasekoitukseen lisäämällä kemiallinen
Betocel-emulsio, jotka sekoitettiin erityisesti sitä var-
ten kehitellyssä erikoissekoittimessa. Sekoittamalla
luotiin seokseen ilmakuplia. Aluksi Betocel-kevytbe-
tonia käytettiin paikalla valettavana, mutta se kehittyi
nopeasti myös valmiiksi levyiksi ja leikatuiksi har-
koiksi. Erityisesti jälleenrakennuskaudella karkaise-
matonta kevytbetonia; kuten Betocel; käytettiin laa-
jasti. Betocel- kevytbetonia valmistettiin Helsingissä
Pitäjänmäellä sekä Turussa, Kuopiossa, Lappeen-
rannassa ja Vaasassa.1

Kuva 25:
Tyypillisen pitkän julkisivun
perustukset ja seinärakenne.
1:50

ATT:n projektipankki:
U. Varjo, 1950.
Rakennepiirustus, nro 82,
Perustusten rakenteita.

Kuva 26:
Tyypillisen päätyjulkisivun

perustukset ja seinärakenne.
1:50

ATT:n projektipankki:
U. Varjo, 1950.

Rakennepiirustus, nro 82,
Perustusten rakenteita.



4.2 Vesikattorakenteet



Vesikatto rakennettiin hyvin tasaiseksi pulpettikatoksi. Korkoero Mä-
kelänkadun ja sisäpihan puolen välillä oli noin 200-250 mm. Katto
kaataa pihan puolelle. Vedenpoisto tapahtui yhdestä pihan puolen pi-
lasteriin upotetusta syöksytorvesta porraslamellia kohden. Ylimmän
kerroksen yläpohjan rakenne on sisältä ulos katsottuna seuraava:
teräsbetonilaatta 80 mm; Betocel-kevytbetoni lämmöneristeenä 200
mm; tuuletusrako 400-600 mm; kantava teräsbetoninen kattolaatta
80 mm, joka on kannatettu 1200-1450 mm välein 100x300 mm teräs-
betonipalkeilla; mahdollinen pintavalu vedenpoistoa varten; vedene-
ristyskermi. Kantava kattolaatta ja palkit on valettu muottiin paikalla-
valuna, ja vanha muottilaudoitus on jätetty katon välitilaan paikalleen.

Kuva 27:
Kuva Käärmetalon vesikatolta.
AM valokuva-arkisto, Käärmetalo: valokuva, Heikki
Havas, 1951.





Lamellityyppi A:n katolla on kattolyhty, jonka yhtey-
teen rakennettiin terassi katolle. Kattolyhdyn keskel-
le; valoa porrashuoneeseen tuomaan; rakennettiin
1500x1500 mm kokoinen lasitiilinen kattoikkuna ku-
politiilistä (tiilen koko: 100x100x60mm).

Kuva 28:
Kuva Käärmetalon vesikatolta.
AM valokuva-arkisto, Käärmetalo: valokuva, Heikki
Havas, 1951.



4.3 Parvekkeet

Jokaisessa huoneistossa on oma huoneistoparvek-
keensa lukuun ottamatta P-lamellin yksiöitä (4kpl).
Parvekkeet ovat ulokeparvekkeita, eli ne ulkonevat
rakennuksen ulkoseinästä ilman erillistä pieliseinää.
Parvekelaatat on kannatettu seinään upotetuilla te-
räsbetonipalkeilla. Osassa parvekelaatoista on lisäk-
si ratakisko kannattimena. Lyhyiden sivujen kaiteet
sekä betonikaiteen käsijohde ovat terästä. Teräsosat

ovat pyöreää putkea. Kaiteen runkoputken halkaisi-
ja on noin 35 mm, kiinnitysputken halkaisija noin 17
mm ja pinnaputkien halkaisija noin 13 mm. Parvek-
keet ja niiden kaiteet; erityisesti pyöreäksi muotoillut
teräsosat; ovat rakennuksen arkkitehtuurin kannalta
tärkeässä roolissa. Kaikkien parvekkeiden veden-
poisto on järjestetty parvekkeen lyhyiltä avonaisilta
sivuilta; lähes koko sivun pituudelta.



4.3.1 Huoneistoparvekkeet (tyypit 1 ja 2, 135kpl;
tyyppi 5, 43kpl)

Nämä parvekelaatat on kannatettu laatan kulmasta
vastakkaiseen kulmaan 100 mm vahvuisella rata-
kiskolla. Kantava parvekelaatta on 140 mm paksua
teräsbetonia. Betoninen kaideosa on 120 mm paksu
ja 750 mm korkea laatan yläpinnasta. Koko kaiteen
korkeus (betoni + käsijohde) laatan yläpinnasta on
1000 mm. Parvekkeiden ovet ovat tyyppiä FO1.

Kuva 29:
Parveketyyppi 1 ja 2.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 30:
Parveketyyppi 5.
Valokuva, Joonas Valtonen.





4.3.2 Huoneistoparveke päädyssä (tyyppi 3, 7kpl)

Päädyn parvekelaatta on vain 120 mm paksua teräs-
betonia, ja se on kokonaan kannatettu tiiliseinään upo-
tetulla massiivisella teräsbetonipalkilla (250x520 mm).
Tämä laatta ei ole kannatettu ratakiskolla. Päätyhuo-
neiston kantava välipohjalaatta on parvekkeen ja sen

yhteydessä olevan ikkunan kohdalla kannatettu rata-
kiskoristikon avulla. Osa ylimmän (4.krs) parvekkeen
taustaseinästä on teräsbetoniseinää. Parvekkeen
kaiteet ovat muita huoneistoparvekkeita vastaavat.
Parvekkeiden ovet ovat tyyppiä FO1.

Kuva 31:
Parveketyyppi 3.
Valokuva, Joonas Valtonen.



4.3.3 Tuuletusparveke (tyyppi 4, 15kpl)

Tuuletusparvekkeet sijaitsevat lamellityyppi B:n si-
säänkäynnin yllä (3 kpl/ porraslamelli). Käynti par-
vekkeelle tapahtuu portaan välitasanteelta. Parvek-
keen ovi (FO2) on osa porrashuoneeseen valoa
tuovaa suurta ikkunaseinää. Kantava parvekelaatta
on 140 mm paksua teräsbetonia ja on kannatettu

laatan kulmasta vastakkaiseen kulmaan 100 mm
vahvuisella ratakiskolla. Kaiteen korkeudet ovat sa-
mat kuin muissa parveketyypeissä, mutta erona on
kaiteeseen asennettu teräksinen tuuletusteline.

Kuva 32:
Parveketyyppi 4.

Valokuva, Joonas Valtonen.



4.4 Ovet ja ikkunat

4.4.1 Porrashuoneiden ulko-ovet, UO1 ja UO2

Porrashuoneen ulko-ovi on ollut puupuitteinen lasio-
vi, joka oli varustettu paneloidulla umpivasikalla (975
mm + 225 mm). Ovien leveys karmeineen on 1300
mm. Lamellityypin A ulko-ovet (UO1) ovat 2300 mm
korkeita ja niiden päällä on 765 mm korkea ikkuna.
Lamellityypin B ulko-ovet (UO2) ovat tuuletuspar-
vekkeen (parveketyyppi 4) alla, joten ne ovat mata-
lammat, 2100 mm, eikä oven päälle mahdu ikkunaa.
A-tyypin ulko-ovet eivät ole katettuja, mutta niitä on
korostettu yläpuolisen ikkunan lisäksi oven toiselle
puolelle lisätyllä, noin kolme metriä korkealla, luon-
nonkivisellä (graniitti) pilasterilla. Kuva 33:

Nykyinen teräslasirakenteinen ulko-ovi (UO1).
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 34:
Nykyinen teräslasirakenteinen ulko-ovi (UO2).
Valokuva, Joonas Valtonen.







4.4.2 Parvekkeiden ovet

4.4.2.1 Huoneistoparvekkeen ovi, FO1

Parvekkeen ovena on alun perin toiminut kaksi sa-
ranoilla toisiinsa kytkettyä ovea. Kaikki huoneisto-
parvekkeiden ovet ovat 690mm leveitä ja 1850mm
korkeita. Oven päällä on yläsaranoitu tuuletusikkuna.
Huoneistoparvekkeen ovi on ikkunallinen ja sen ala-
osa (~900mm) on paneloitu.

4.4.2.2 Tuuletusparvekkeen ovi, FO2

Tuuletusparvekkeen ovi on FO1:n tapaan kytketty
ovi, joka toimii osana porrashuoneeseen valoa tuo-
vaa suurta ikkunaseinää. Ovessa on kaksi ikkunaa,
jotka on erotettu ohuella välipuitteella. Ovi on 790mm
leveä ja 1950mm korkea.

Kuva 35:
Huoneistoparvekkeen ovi, FO1.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 36:
Tuuletusparvekkeen ovi, FO2.
Valokuva, Joonas Valtonen.



4.4.3 Ikkunat

Asuinhuoneistojen ikkunat ovat sisään-sisään auke-
avia kaksilasisia puuikkunoita, kellarin ikkunat ovat
sisään-ulos aukeavia ikkunoita ja lamellityyppi A:n
kattolyhdyn ikkunat ovat ulosaukeavia kaksilasisia
puuikkunoita. Ikkunat ovat standardisoituja. Niiden
karmisyvyys on 155 mm lukuun ottamatta kellarin ik-
kunoita, joiden karmisyvyys on 145 mm. Kellarin kar-
mit ovat vankemmat (RT 861.2 /a ja f, 1943).

 Asuinhuoneistojen ikkunat ovat pääasiassa
kolmijakoisia: suuri neliöikkuna, jonka vieressä kaksi
päällekkäistä tuuletusikkunaa. Osa keittiön ja parvek-
keen ikkunoista ovat yksiaukkoisia. Isot neliöikkunat
olivat yläsaranoituja ja pienet sivusaranoituja.2 Ik-
kunasalpoina on käytetty pukinsarvityyppisiä kään-
tösalpoja.

Kuva 37:
Käärmetalon kolmijakoinen ikkuna.

Valokuva, Keijo Koskinen.

Kuva 38 (alla, vasen):
Ulkopuolisen ikkunalasin puite.

Kuva 39 (alla, oikea):
Ikkunakarmi lasien välissä.

Valokuvat, Keijo Koskinen.



4.5 Keittiöt

4.5.1 Keittiösuunnittelun historiaa3

1900- luvun alkuvuosikymmeninä keittiön suunnit-
teluun ei kiinnitetty juurikaan huomiota. Käytännöl-
lisyys ja toimivuus olivat vaatimattomalla tasolla,
vaikka tilaa keittiöissä usein olikin. Säilytystilaa oli
niukasti ja ainoana kylmäsäilytystilana toimi aina
1930- luvulle asti venttiilillä suoraan ulkoilmaan yhte-
ydessä oleva kylmäkomero. Sinkkilevyllä päällystetty
tiskipöytä kehiteltiin 1920- luvulla. Siihen asti astiat
pestiin läkkipeltisissä pesusoikioissa. Keittiön toimin-
tojen hajanaisuus ja välttävät säilytystilat aiheuttivat
paljon turhaa energian- ja ajanhukkaa.

 Keittiöön alettiin kiinnittää huomiota funk-
tionalismin myötä. Pioneerikohteena voidaan pitää
Weimarin Bauhausnäyttelyyn vuonna 1923 rakenne-
tun Haus am Hornin keittiötä, jonka suunnitteli Georg
Muche. Keittiö oli yksinkertainen ja käytännöllinen,
ja sen tavoitteena oli palvella vain ruoanlaittoa. Suo-
messa keittiön kehitys alkoi 1940 -luvulla, kun Työte-
hoseuran kotitalousosasto aloitti tutkimukset keittiön
kehittämiseksi rationaalisempaan ja funktionaali-
sempaan suuntaan. Huomiota kiinnitettiin sijaintiin,
helppohoitoisuuteen ja toimivuuteen. Keittiö pyrittiin
tuomaan ruokailutilan ja sisäänkäynnin yhteyteen,
ja erottamaan nukkumatiloista. Maiju Gebhard ja
Maija Kokko tutkivat keittiön tehokkuutta vertaamal-
la samoihin töihin käytettyä aikaa keittiössä ennen
”työhuonekaluilla” sisustamista sekä sisustamisen
jälkeen. Tutkimuksen tuloksena saatiin jopa kolmen
tunnin päivittäinen työajan säästö.

 Astiankuivauskaappi, jonka Maiju Gebhard
suunnitteli vuonna 1944, oli Työtehoseuran ensim-
mäinen keittiökaluste. Idea lähti pöytätilan vapaut-
tamisesta ja seinätilan hyödyntämisestä. Astian-
kuivauskaapilla säästettiin astioiden kuivaamiseen
kuluvassa ajassa ja siitä syntyvässä pyykissä sekä
parannettiin hygieniaa keittiössä. Aluksi se oli usein
ainoa keittiökaluste.

 Tehokkuuden lisäksi Työtehoseura tutki
myös työergonomian parantamista. Mallikalusteiden
tutkimisen avulla päädyttiin 1940- luvun puolessa
välissä 800 mm:n työtasokorkeuteen. Ensimmäiset
tehdasvalmisteiset keittiökalusteet olivat vaihtoehtoi-
sesti 800 tai 850 mm:n korkuiset. Lisäksi työtehoseu-
ra kehitti tuolitikkaat sekä työtuolin, koska todettiin,
että keittiössä oli oltava mahdollisuus työskennellä
myös istuen. Sopivaksi syvyydeksi määritettiin 620
mm; seinäkaapeille 300 mm. Ulottuvuutta seinäkaap-
peihin tutkittiin myös ja sopivaksi lattiaetäisyydeksi
määriteltiin 1200-1250 mm. Seinäkaapit olivat aluksi
vain 650 mm korkeita, ja niitä oli tarkoitus sijoittaa
kahteen kerrokseen. Kaikkien kaappien hyllyt olivat
kiinteitä 1960- luvulle asti. Ovien käytännöllisyyttä
tutkittiin ja päädyttiin korkeintaan 500 mm leveisiin
oviin, joiden sisäpintoja käytettiin myös hyväksi kiin-
nittäen niihin telineitä ja kapeita hyllyjä. Liukuovet
todettiin jo alun perin epäkäytännöllisiksi. Sopivaksi
kalustevälin korkeudeksi määriteltiin 400 mm.

 Kalusteet valmistettiin massiivipuusta, rima-
levystä tai lastulevystä (uutuus). Ulkopinnat maa-
lattiin ja sisäpinnat öljyttiin tai lakattiin. Puhtaiden ja
kuulaiden värien arveltiin parantavan työtehoa. Ka-
lustevälit kaakeloitiin tai rakennuksissa voitiin sääs-
tää korvaamalla keittiön (ja kylpyhuoneen) kaakelit
kaakelin näköisellä sisustuslevyllä. Näitä myi mm.
Enso-Gutzeit, jonka levyjen värit olivat valkoinen,
vaaleanvihreä, vaaleansininen, kermanvalkoinen ja
musta4.

 Sähköliesi alkoi yleistyä 1940- luvulla. Pa-
remmin varustelluissa keittiöissä oli lieden päällä
höyrykupu. Tyypillinen keittiökaluste oli myös suo-
raan ulkoilmaan yhteydessä oleva kylmäkaappi; jää-
kaappi kuului parempaan varustelutasoon.

Kuva 40:
Keittiökalustemainos:

Mainoksessa kerrotaan Käärmetalossakin
olevan Työtehoseuran suunnittelemat

Enso-keittiökalusteet.

Arkkitehti 10-11/1950.



4.5.1 Keittiöiden kalusteet

Keittiön kalusteet ovat standardisoituja Työtehoseu-
ran suunnittelemia ja Enso-Gutzeit osakeyhtiön Lah-
den tehtailla valmistettuja keittiökalusteita.5 Keittiön
työtasot (pesupöydät ja työpöydät) ovat 800 mm kor-
keita, ja kahteen riviin työtasojen yläpuolelle asenne-
tut yläkaapit alkavat korkeudelta 1250 mm ja ulottu-
vat kattoon asti. Näin ollen keittiön kalusteiden väliin
jää 450 mm kalusteväli, joka on laatoitettu 150x150
mm, keraamisella, kiiltävän valkoisella laatalla. Jo-
kaisessa keittiössä on ollut astiakuivauskaappi sekä
lasiset mauste- /tarvikehyllyt.

 Kalusteet poikkeavat hieman pesupöytä-
tyyppi 1:n ja pesupöytien yllä sijaitsevien kalusteiden
osalta Yrjö Lindegrenin alkuperäisistä suunnitelmista
kaappijaon suhteen. Yllä sijaitsevat kaapit on jaettu
kolmeen osaan, joista yksi on astiankuivauskaappi.
Alkuperäisessä suunnitelmassa Lindegren on piir-
tänyt yläkaapeiksi kaksi kaksiovista kaappia. Pe-
supöytätyyppi 1:n pesualtaan viereen jäävä tila oli

Lindegrenin suunnitelmassa jaettu laatikostoksi ja
säilytyskaapiksi, mutta myöhemmin muutettu koko-
naan laatikostoksi. Muilta osin alkuperäispiirustukset
pitävät paikkansa.

 Taiteilija Eino Kauria toimi Käärmetalon väri-
suunnittelijana ja määritti myös keittiöiden kaapisto-
jen värit. Alkuperäisistä väreistä ei ole tarkkaa tietoa,
mutta osassa kaapistoja on maalipinnan halkeamia,
joiden alta voi havaita ainakin vaalean taitetun vihre-
än.

 Keittiöissä ei ole jääkaappia, vaan kylmäsäi-
lytystilana oli ainoastaan suoraan ulkoilmaan yhte-
ydessä oleva kylmäkomero. Jokainen keittiö on va-
rustettu sähköliedellä (mahdollisesti Strömberg OY:n
liesi)6. Astianpesupöytälevyksi valittiin ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu, kaksialtainen Hyvin-
kään teräslevy Oy:n levy7.

Kuva 42:
Pesupöydän alakaappi.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 43:
Alakaappi ja laatikosto.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 44:
Laatikostojen ja kaappien vetimet ovat pro  loituja.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 41:
Arkkitehti 10-11/1950:
Sähköliesimainos.



Kuva 45:
Pesupöytä.

Valokuva, Joonas Valtonen.





Kuva 47:
Lasiset mauste-/säilytysastiat.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 46:
Mauste- /säilytyshylly.
Valokuva, Joonas Valtonen.



4.5.3 Keittiötyypit

Kaikki keittiötyypit esiintyvät rakennuksissa piirrettyjen
kuvien mukaisina tai niiden peilikuvina.



4.5.3.1 Keittiötyyppi 1

20 kpl, lamellityyppi B:n ”nivelessä” sijaitseva keittiö.



4.5.3.2 Keittiötyyppi 2

10 kpl, lamellityyppi A:n 1.krs:ssa, porrashuoneen si-
säänkäynnin vieressä sijaitseva keittiö.



4.5.3.3 Keittiötyyppi 3

43 kpl, lamellityyppi A:n ”nivelessä” sijaitseva keittiö.



4.5.3.4 Keittiötyyppi 4

76 kpl, lamellityyppi A:n 1.krs:ssa, porrashuoneen si-
säänkäynnin vieressä; 2-4.krs:ssa myös keittiötyyppi
2:n yläpuolella sijaitseva keittiö.



4.5.3.5 Keittiötyyppi 5

32 kpl, rakennuksessa 3, lamellityyppi B:n porras-
huoneen molemmin puolin sijaitseva keittiö. Mahdol-
lisesti suunniteltu keittiötyyppi 6:n kaltaiseksi, mutta
vaihdettu suunnitelmaa rakennuksen 1 keittiöiden
valmistuttua.



4.5.3.6 Keittiötyyppi 6

8 kpl, rakennuksessa 1, lamellityyppi B:n porrashuo-
neen molemmin puolin sijaitseva keittiö. Mahdolli-
sesti valmistunut ennen keittiötyyppiä 5, jolloin todet-
tu toinen tapa keittiön kalustamiselle paremmaksi.



4.6 Julkisivun rappaus

Rakentamisajankohdalleen tyypillisesti Käärmeta-
lon julkisivut rapattiin sokkelista ylöspäin. Rappaus
toteutettiin kalkkilaastilla kolmikerrosrappauksena;
pintarappaus tehtiin karkeana roiskerappauksena.8

Rappauksen paksuus on 15-30 mm9 ja pinta on hyvin
elävä, mikä luo rakennuksille tunnistettavan ilmeen.
Julkisivujen rapatut pinnat maalattiin keltaisiksi käyt-
täen kalkkimaalia.

4.7 Porrashuoneet

Lamellityyppien A ja B porrashuoneet sijoittuvat la-
mellien nivelkohtaan. Molemmissa tyypeissä on
asuinkerroksissa pääsy kolmeen asuntoon kerrosta
kohden. Porrashuoneet eroavat toisistaan valaistuk-
sen, muodon, portaiden ja kaiteiden osalta. Porras-
huoneiden värityksestä ei ole tarkkaa tietoa.

 Lamellityypin A porrashuoneeseen luonnon-
valo tulee kattolyhdyn suurista ikkunoista ja kattoik-
kunasta portaikon keskellä olevaa valokuilua pitkin
porrashuoneen sijaitessa rakennuksen keskellä.
Lamellityypissä B on myös valokuilu, mutta ei kat-
toikkunaa eikä pääsyä katolle. Porrashuone rajautuu
ulkoseinään ja saa päivänvaloa suurista ikkunoista.
Portaassa on kaksi välitasannetta yhtä kerrosnou-
sua kohti. Ylemmältä tasanteelta on pääsy tuuletus-
parvekkeelle (PT4). Lamellityypin A portaassa ei ole
välitasanteita. Portaan A leveys on 1300 mm lukuun
ottamatta katolle vievää porrasta, jonka leveys on
800 mm. Portaan B leveys on 1200 mm.

 Molempien portaiden kaiteet ovat teräksisiä
pinnakaiteita, joiden käsijohde on pro  loitua puuta.
Lamellityypin A kaiteen pinnat on asennettu tiheäm-
min kuin lamellityypin B pinnat. B-kaiteen väljemmin
asennettuihin pystypinnoihin on lisätty kolmiomainen
koristeaihe, jolla on myös funktionaalinen tarkoitus
kaiteen turvallisuuden lisäämiseksi.

Kuva 48:
Käärmetalon kellertävä, elävä rappaus.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 49 (yllä):
Lamellityyppi B:n portaan valokuilu ylhäältä.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 50 (keskellä):
Portaan puinen, muotoiltu käsijohde.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 51 (alla):
Lamellityyppi B:n portaan valokuilu alhaalta.

Valokuva, Joonas Valtonen.



5. KÄÄRMETALOON TEHDYT MUUTOSET JA NY-
KYINEN KUNTO

Käärmetalon muutoshistoria on jo selvitetty Keijo
Koskisen (Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy)
vuonna 2011 tekemässä rakennushistoriaselvityk-
sessä. Tässä kappaleessa pyritään syventämään
tietoja vesikaton muutoksesta vuosilta 1974-1977.
Peruskorjauksessa vuosina 1983-1986 tehdyt muu-
tokset esitellään vain lyhyesti; lukuun ottamatta keit-
tiöihin tehtyjä muutoksia. Muutokset esitellään vain
asuinrakennusten (rakennukset 1 ja 3) huoneistoker-
rosten osalta. Parvekkeiden mallikorjausta vuodelta
2009 ei ole aikaisemmin esitelty.

5.1 Vesikaton muutos 1974 – 1977

Alkuperäinen pihalle päin (länteen) kaatava vesi-
katto muutettiin rungon keskelle kaatavaksi. Tämän
seurauksena ulkopuoliset, rakennusten pilastereihin
upotetut syöksytorvet poistettiin ja uudet syöksytor-
vet rakennettiin porrashuoneisiin ja koteloitiin pelti-
koteloin. Uudet kaadot kantavaan vesikaton pinta-
laattaan valettiin kevytsorabetonilla ja päällystettiin
bitumikermikatteella, jonka päälle laitettiin vielä sin-
gelikerros.

 Lämmöneristystä pyrittiin lisäämään täyt-
tämällä katon ilmarakotilaa kevytsoralla. Vanhaan
kantavaan kattolaattaan tehtiin 500x500 mm kokoi-
sia täyttöaukkoja, jotka täytön jälkeen muurattiin um-
peen.

 Lamellityyppi A:n kattolyhtyjen lasitiilikattoik-
kunat valettiin umpeen ja katolla sijainneet tuuletus-
aitaukset purettiin kattolyhtyjen vierestä.

 Vesikaton korjaamiseksi tehtiin myös toinen
ehdotus, jonka mukaan koko vesikatto olisi purettu
yläpohjan betonilaattaan asti ja muutettu puuraken-
teiseksi (RAK-1618, piir. 1 ja 2; 1974).

Kuva 52:
Vesikaton muutoksen detaljipiirustukset.

ATT:n projektipankki: Rakennepiirustus, 1975.

5.2 Peruskorjaus 1983 – 1986

Rakennuksia kunnostettiin julkisivurappausten ja
parvekkeiden betonirakenteiden osalta. Asuntojen
sisällä tehtiin vain pieniä muutoksia, lukuun ottamat-
ta kylpyhuone- ja wc-tiloja, jotka uusittiin perusteelli-
sesti. Huoneisto-oveen tehtiin omaan karmiinsa sisä-
ovi ja Mäkelänkadun puoleisiin ikkunoihin asennettiin
kiinteä eristyslasielementti. Lisäksi ikkunoiden heloi-
tus muutettiin suurten ikkunoiden osalta yläsaran-
oiduista sivusaranoiduiksi. Porrashuoneiden ulko-
ovet vaihdettiin puulasiovista teräslasirakenteisiksi
ulko-oviksi. Myös alkuperäinen paneloitu vasikkaosa
muutettiin teräslasivasikaksi. Lisäksi lamellityyppi
A:n lamelleihin rakennettiin tuulikaapit.



5.3 Mallikorjatut parvekkeet 2009

Vuonna 2009 suoritettiin kahden huoneistopar-
vekkeen (huoneistot J107 ja J108) koekorjaukset
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n suunnitelmien
mukaan (kohteessa on tehty myös parvekkeiden
kuntotutkimus: Käärmetalon parvekkeiden kuntotut-
kimus, Contesta Oy 10.7.2008). Laatoista purettiin
pintabetoni ja vedeneristyskerrokset, laatat hiekka-
puhallettiin ja vaurioitunut betoni poistettiin mekaa-
nisesti piikkaamalla. Jäljelle jäävä betoni todettiin
korjauskelpoiseksi. Betonin vauriot johtuvat ruostu-
neista teräksistä, jotka paljastettuaan puhdistetaan.
Ennen korjausvalujen tekemistä vanhat teräkset kor-
roosiosuojataan erityisellä laastilla tulevien vaurioi-
den välttämiseksi.

 Parvekkeet korjattiin vanhan mallin mukaan,
lukuun ottamatta pientä muutosta parvekkeen ve-
denpoiston järjestämisessä. Vanhanmallisissa par-
vekkeissa vedenpoisto tapahtuu parvekkeen lyhyeltä
avonaiselta sivulta kokonaisuudessaan. Uusittujen
parvekkeiden vedenpoisto on järjestetty samalta si-
vulta hallitusti mahdollisimman etäällä rakennuksen
ulkoseinästä lyhyellä (noin 50 mm) vedenheittäjällä,
jottei vesi valuisi laatan sivua pitkin. Korjauksessa
käytettiin nykyaikaisia materiaaleja (laastit ym.).

 Koekorjaukseen valitut parvekkeet edustivat
kunnoltaan keskitasoa. Perusteellisesti kunnostetta-
van parvekkeen hinta-arvio on 6000-7000 €/parveke
ja arvioitu saavutettava käyttöikä 10-15 vuotta. Par-
vekkeen vanhan mallin mukaan uusimisen hinta-ar-
vio on 10 000 €/parveke ja saavutettava käyttöikä 50
vuotta.1

-
-

Kuva 53:
Mallikorjattu parveke.

Lyhyt sivu, jolla näkyy myös
uusi vedenheittäjä.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 54:
Mallikorjattu parveke.
Valokuva, Joonas Valtonen.



5.4 Keittiöihin tehdyt muutokset ja nykytilanne

Keittiöitä muutettiin peruskorjauksen yhteydessä
1983-1986. Keittiöihin pyrittiin luomaan tilaa jääkaa-
pille ja lisää säilytystilaa. Keittiöt ovat pääasiassa
säilyneet alkuperäisinä, pieniä muutoksia ja lisäyk-
siä lukuun ottamatta. Uudet lisätyt kaapistot on tehty
vanhan mallin mukaisiksi, kuitenkin niin, että uusia
työtasoja on korotettu 850 mm korkuisiksi. Piirrokset
nykytilanteesta ovat Arkkitehtitoimisto Koskinen &
Schalin Oy:n vuonna 2011 tekemän rakennushisto-
riaselvityksen yhteydessä piirtämiä inventointikuvia.

5.4.1 Keittiötyyppi 1

20 kpl, lamellityyppi B:n ”nivelessä” sijaitseva keittiö.

Keittiöihin on tuotu jääkaappi erillisenä elementtinä
vanhan kylmäkomeron viereen. Kulmassa olevaa
työpöytää (TP4) on korotettu korkeuteen 850 mm.
Liesi on uusittu.

Kuva 55:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.4.2 Keittiötyyppi 2

10 kpl, lamellityyppi A:n 1.krs:ssa, porrashuoneen si-
säänkäynnin vieressä sijaitseva keittiö.

Keittiöihin on tuotu jääkaappi vanhan työpöydän
(TP3) tilalle lieden viereen. Jääkaapin yläpuolelle on
asennettu uudet yläkaapit vanhan mallin mukaan.
Liesi on uusittu.

Kuva 56:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.4.3 Keittiötyyppi 3

43 kpl, lamellityyppi A:n ”nivelessä” sijaitseva keittiö.

Liettä vastapäätä oleva ovi on muurattu umpeen ja
tilalle on asennettu jääkaappi. Jääkaapin viereen on
asennettu uusi työtaso korkeuteen 850 mm ja ylä-
kaapit vain yhteen riviin. Uudet kalusteet on toteutet-
tu vanhan mallin mukaan. Liesi on uusittu.

Kuva 57:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.4.4 Keittiötyyppi 4

76 kpl, lamellityyppi A:n 1.krs:ssa, porrashuoneen si-
säänkäynnin vieressä; 2-4.krs:ssa myös keittiötyyppi
2:n yläpuolella sijaitseva keittiö.

Työpöydän (TP1) kalusteet on liitetty yhteen ja välis-
sä ollut tyhjä tila on siirretty lieden viereen. Tyhjään
tilaan on asennettu jääkaappi, ja työpöytä on korotet-
tu korkeuteen 850 mm. Liesi on uusittu.

Kuva 58:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.4.5 Keittiötyyppi 5

32 kpl, rakennuksessa 3, lamellityyppi B:n porras-
huoneen molemmin puolin sijaitseva keittiö. Mahdol-
lisesti suunniteltu keittiötyyppi 6:n kaltaiseksi, mutta
vaihdettu suunnitelmaa rakennuksen 1 keittiöiden
valmistuttua.

Vanha vaatehuone sekä kylmäkomero on purettu,
jolloin keittiöstä on saatu huomattavasti tilavampi.
Uuteen tilaan on asennettu uudet kaapistot sekä jää-
kaappi. Työpöytä (TP2) lieden vieressä on korotettu
korkeuteen 850 mm. Liesi on uusittu.

Kuva 59:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.4.6 Keittiötyyppi 6

8 kpl, rakennuksessa 1, lamellityyppi B:n porrashuo-
neen molemmin puolin sijaitseva keittiö. Mahdolli-
sesti valmistunut ennen keittiötyyppiä 5, jolloin todet-
tu toinen tapa keittiön kalustamiselle paremmaksi.

Vanha vaatehuone sekä kylmäkomero on purettu,
jolloin keittiöstä on saatu huomattavasti tilavampi.
Uuteen tilaan on asennettu uudet kaapistot vanhan
mallin mukaan sekä jääkaappi. Pesupöytä (PP1) on
saattanut alkuperäisestikin olla levennetty seinään
asti laatikostolla, mutta viimeistään peruskorjauksen
yhteydessä se on levennetty. Työpöytä (TP3) lieden
vieressä on korotettu korkeuteen 850 mm. Liesi on
uusittu.

Kuva 60:
Käärmetalon hankesuunnitelman

yhteydessä tehty inventointi keittiöiden
nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin, Koskinen,
Keijo; 2013.



5.5 Muita korjauksia

Peruskorjauksen jälkeen rakennuksissa ei ole tehty
merkittäviä korjauksia lukuun ottamatta parvekkeen
ulko-ovien uusimista asuinrakennusten ylimmissä
(4.) kerroksissa vuonna 2004. Uudet ovet poikkeavat
vanhoista alkuperäisistä parvekeovista oven alaosan
paneloinnin osalta. Uusituissa ovissa panelointi on
huomattavasti harvempi kuin alkuperäisissä ovissa.
Muuten korjaukset ovat rajoittuneet lähinnä huolto-
maalauksiin.

5.6 Lämpörappaus korjausvaihtoehtona, tutki-
mus 2013

Vuonna 2013 tehtiin rakennuksen 1 D-lamellin (pää-
tylamelli) päätyyn lämpörappausmalli, jonka korkeus
on 1200 mm ja leveys päätyjulkisivussa 2000 mm.
Malli jatkuu myös pihan puoleisen pilasterin ympä-
ri pitkälle julkisivulle 600 mm. Mallin kohdalta sei-
näpinnasta purettiin vanha rappaus tiilipintaan asti
sekä pilasterin sisäreunasta lisäksi 90 mm tiiltä. Tii-
lipintaan asennettiin 70 mm:n lämpöeriste lukuun
ottamatta pilasterin sisäpintaa, johon asennettiin 20
mm:n lämpöeriste. Lämpöeristeen päälle asennettiin
verkko, jonka päälle tehtiin kolmikerrosrappaus.
Pintarappaus tehtiin päätyseinään käsinrappauk-
sena sekä konerappauksena, ja maalattiin silikaat-
timaalilla.2 Lämpörappausmallin katselmus pidettiin
28.6.2013.

 Lämpörappauksen käyttämisestä Käärme-
talon lisälämmöneristyksenä antoivat lausuntonsa

Helsingin kaupunginmuseo sekä Kaupunkisuunnit-
teluvirasto. Lämpörappauksen käyttö rakennuksen
korjausmenetelmänä hylättiin. Molemmissa lausun-
noissa hylkäämistä perusteltiin korjauksen aiheut-
taman rakennuksen autenttisuuden ja historiallisen
arvon menettämisellä:

”Käärmetalossa tulisi pidättäytyä rakennusta peruut-
tamattomasti turmelevista muutoksista…”

- Helsingin kaupunginmuseo, 26.8.2013.3

”Lämpörappaus muuttaa rakennuksen alkuperäis-
tä julkisivua ja rakenteita merkittävästi ja hyvin ko-
konaisvaltaisella tavalla ja edellyttää laajamittaista
suojelutavoitteiden vastaista rakennusosien purkua
sekä lähes kaikkien julkisivun rakennusosien vaih-
toa. Rakennuksen korjaustapana lämpörappaus ai-
heuttaa Käärmetalon menettämisen historiallisesti
autenttisena kohteena…”

- Kaupunkisuunnitteluvirasto, 21.8.2013.4

Molemmissa lausunnoissa todettiin, että Käärmeta-
lon korjaamiseen tulee etsiä säilyttävän korjaustavan
mukaisia, suojelutavoitteet huomioon ottavia ratkai-
suja.

Kuva 61 (yllä):
Lämpörappausmalli päätypilasterin päädystä katsottuna

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 62 (alla):
Lämpörappausmalli päätyjulkisivulla.

Valokuva, Joonas Valtonen.



5.7 Rakennuksen nykyinen kunto

Rakennuksia piha-alueelta silmämääräisesti tarkas-
tellen voidaan todeta, että rakennusten parvekkeet
ovat erittäin huonossa kunnossa ja julkisivurappa-
uksessa on vaurioita erityisesti julkisivun yläosissa,
mikä antaa viitteitä vesikaton toimimattomuudesta.
Neljä ylimmän kerroksen asuntoa (asunnot B19,
C32, D44 ja J116) on asetettu käyttökieltoon kos-
teusongelmien vuoksi.5  Helsingin Kansanasunnot
Oy:n toimesta tehtiin Käärmetaloon kuntoarvio vuon-
na 2009 (tarkastuspvm. 30.10.2009).6 Raportissa kii-
reellisiksi toimenpiteiksi esitetään ulkopuolisista osis-
ta parvekkeiden kunnostusta/uusimista, vesikattojen
raskasta peruskunnostusta, johon liittyen julkisivujen
rappausten kunnostusta ja maanpinnan muotoilua
rakennuksista poispäin viettäväksi sekä sisäpuolisis-
ta osista kylpyhuoneiden vedeneristysten ja pintojen
uusimista sekä huoneistojen ilmanvaihdon paranta-
mista. Ilmanvaihdon parantaminen rakennuksen ar-
vot ja suojelutavoitteet huomioon ottaen on vaativa
ja erittäin suuri osa tulevaa korjausta. Ilmanvaihdon
parantamisen mahdollisuuksia tutkitaan toisessa, tä-
män työn kanssa yhtä aikaisesti tehtävässä diplomi-
työssä (Diplomityö, rakennustekniikan laitos, Janne
Hellsten).

 Käärmetalon vesikaton korjauksen yhtey-
dessä 1970- luvulla katon vedenpoistojärjestelmä
muutettiin pihanpuolelle kaatavasta katosta raken-
nuksen keskelle kaatavaksi katoksi. Kuntoarviora-
portissa todetaan julkisivujen yläosien rapautumi-
sen olleen ongelma vesikaton muutoksesta lähtien.
Vedenpoisto rakennuksen vesikatolta on riittämätön
– oli myös alkuperäisessä kattorakenteessa. Yksi
syöksytorvi lamellia kohti ilman varajärjestelmää on
riskialtis vesivaurioille. Myös parvekkeiden veden-
poisto on kyseenalainen. Vedenpoisto on järjestetty
parvekelaattojen lyhyiltä sivuilta koko sivun pituudel-
ta, jolloin vesi pääsee valumaan pois laatalta hyvin
lähellä julkisivua. Vedenpoistoon on kiinnitettävä
huomiota myös maantasolla. Julkisivujen vierustoil-
la ei ole sepelikaistaleita. Salaojat rakennettiin alku-
peräisten 1950- luvun suunnitelmien mukaan, mutta
ne on syytä tarkastaa. Maanpinnan muotoilu on tällä
hetkellä osittain rakennusta kohti viettävä.

 Käärmetalon parvekelaatat ovat lähes
poikkeuksetta osittain rapautuneet laatan terästen
ruostumisen seurauksena. Rakenteissa heikosti
kiinni olevat lohkareet luovat turvallisuusriskin. Par-

vekkeiden kaiteet, erityisesti lyhyiden sivujen muo-
toillut teräskaiteet, eivät täytä tämän hetkisiä kaiteil-
le määriteltyjä turvallisuusmääräyksiä (RakMK, RT
RakMK-21184).

 Rakennusten porrashuoneet ovat hyvä-
kuntoiset. Erityisesti kaidemaailma on erittäin hyvin
säilynyt alkuperäisessä tilassaan. Huoneistoissa eri-
tyisesti keittiöt ovat suurelta osin erittäin hyvin säily-
neitä. Alkuperäisiä kalusteita on paljon ja 1980- luvun
peruskorjauksessa lisätyt keittiökalusteet tehtiin van-
hojen kalustemallien mukaan.

 Käärmetalon kortteliin 857 on hyväksytty
vuonna 2014 asemakaavamuutos 12183, jonka tar-
koituksena on varmistaa rakennusten ja ympäröi-
vän alueen säilyminen suojelumääräyksin. Yhtenä
perusteluna säilyttävän asemakaavan laatimiselle
oli rakennusten ajankohtainen peruskorjaushanke.
Asemakaavalla haluttiin turvata mm. alkuperäisten
keittiökalusteiden ja muiden Käärmetalon kannalta
olennaisten ominaispiirteiden säilyminen.



6. TULEVA KORJAAMINEN

6.1 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuk-
sen korjaaminen

Milloin korjaaminen on järkevää ja kannattavaa; ja
mitä pitäisi korjata? Nykyajan korjaamiselle tuntuu
olevan tyypillistä korjata kerralla kaikki, vaikka kaikki
rakennusosat eivät vaatisikaan korjausta. Tämä ai-
heuttaa usein hyvin laajoja ja taloudellisesti raskaita
korjaustoimenpiteitä, vaikka mahdollista olisi selvitä
vähemmälläkin ja korjata yhä kunnossa olevat raken-
nusosat myöhemmin, kun ne oikeasti sitä vaativat.

 Arvokkaiden rakennusten korjaaminen on
usein pitkä ja monimutkainen prosessi, joka vaatii
asiantuntevuutta ja rakennuksen historian tuntemus-
ta. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa rakennuksen
alkuperäisen rakenteen tunteminen ja sen toimivuu-
den ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Yli satavuo-
tiaat rakennukset ovat kestäneet oikeanlaisten ra-
kenteiden ansiosta tähän päivään saakka. Siten on
tarkkaan harkittava, miten rakenteita muutetaan, ja
johtuvatko rakennuksen ongelmat alkuperäisistä ra-
kenteista vai myöhemmin tehdyistä muutoksista.

6.1.1 Rakennuksen tarkoitus ja säilyminen

Rakennus on rakennettu käytettäväksi; ja käy-
tössä se myös parhaiten säilyy ja pysyy kunnos-
sa. Käytössä olevaa rakennusta myös huolletaan
ja korjataan säännöllisesti, mikä edesauttaa
rakennuksen säilymistä. Rakennuksen ensisijaiset
vaatimukset ovat turvallisuus, toimivuus ja tarkoi-

tuksenmukaisuus, luonteva käyttö. Tämä tarkoit-
taa myös sitä, että rakennuksen on mukauduttava
käytössä tapahtuviin muutoksiin. Ihanteellisessa
tilanteessa rakennus säilyy käytössä alkuperäises-
sä tarkoituksessaan, mutta läheskään aina se ei
kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin rakennukselle
voidaan tehdä käyttötarkoituksen muutos, mikä
usein tarkoittaa hyvin laajoja korjaustoimenpiteitä,
jotka muuttavat myös rakennuksen alkuperäisen
identiteetin. Tanskassa ongelmaan on kehitetty myös
toisenlaista ratkaisua, joka paljon hienovaraisemmin
tuo vanhan rakennuskannan uuteen käyttöön. Tätä
kutsutaan transformaatioksi; tai vielä hienovarai-
semmin toteutettuna alteraatioksi. Transformaation
tavoitteena on sopeuttaa rakennuskantaa yhä uusiin
tilanteisiin vähäisten ja jatkuvien muutosten avulla,
jolloin myös alkuperäinen rakennuskanta säilyy.1

Esimerkkinä transformaatiosta voidaan nostaa Köö-
penhaminasta entinen Carlsbergin panimoalue, jota
kehitetään uudeksi, toiminnoiltaan vaihtelevaksi kau-
punkialueeksi. Transformaatioajattelun taustalla on
kestävä kehitys ja ekologisuus.

 Rakennus vaatii korjaamista ja huoltoa myös
käyttötarkoituksen säilyessä alkuperäisen suunnit-
telun mukaisena. Korjaamisessa on, erityisesti ar-
vokkaan rakennuksen ollessa kyseessä, otettava
huomioon rakennuksen alkuperäiset ominaisuudet,
kuten materiaalit ja rakennetekniset ratkaisut. Kor-
jaaminen tulisi pyrkiä suorittamaan alkuperäisiä me-
netelmiä käyttäen, mutta aina se ei ole mahdollista,

esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän suhteen. Uudet
ratkaisut ja uusien materiaalien käyttö lisää kuiten-
kin aina riskiä rakennuksen alkuperäisen identiteetin
menettämisen suhteen. Myös korjaustavan valin-
ta on tärkeä osa rakennuksen säilymisen kannalta.
Rakennusosia tulisi pyrkiä restauroimaan ja korjaa-
maan rekonstruoimisen sijaan;2 kokonaan uusimista
tulee käyttää ainoastaan välttämättömissä tapauk-
sissa. Tuolloinkin materiaalien  ja alkuperäistoteuk-
sen mukaisten yksityiskohtien vaalimisella ja kunni-
oittamisella on olennainen merkitys.

 Restaurointikin on historiassa jakanut mieli-
piteitä, joista kuuluisimpina vastaväittäjinä tunnetaan
arkkitehti Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-
1879) ja taiteilija John Ruskin (1819-1900). Heidän
mielipiteensä olivat ääripäitä väittelyssä restauroin-
nin eettisestä oikeellisuudesta. Viollet-le-Ducin mu-
kaan restauroinnilla voitiin saavuttaa rakennukselle
ilme, tuoda se uudelleen esille tavalla, jollaiseen ei
alunperinkään oltaisi pystytty. Ruskinin mukaan taas
restaurointi merkitsi rakennukselle täydellisintä hä-
vitystä.3 Nykypäivänä restaurointi mielletään toimin-
tana, jolla monumenttien arvo pyritään säilyttämään
kunnioittamalla alkuperäisiä materiaaleja ja doku-
mentteja.4



6.1.2 Rakennussuojelu

Yksittäisiä rakennuksia on suojeltu Suomessa jo
pidempään, mutta nykyaikainen, myös suurempien
alueiden suojelu aloitettiin 1960 -luvulla, kun kau-
punkialueita alettiin järjestelmällisesti uusia vanhaa
rakennuskantaa purkaen. Ensimmäisenä esimerkki-
nä suuremman kaupunkialueen suojelusta voidaan
pitää Helsingin Puu-Käpylän suojelukaavaa vuo-
delta 1971.5 Jo tuolloin, kuten edelleen, Muinaistie-
teellinen toimikunta (Museovirasto vuodesta 1972)
määritteli suojelulle kansalliset tavoitteet. Nykyään
suurin osa suojelupäätöksistä tehdään kaavoituksen
avulla (kunnittain) ja kaupunginmuseon kanssa
yhteistyössä.

 Rakennussuojelun tavoitteena on edusta-
vien kokonaisuuksien suojeleminen, merkittävien
arkkitehtien töiden turvaaminen ja erilaisten raken-
nustyyppien säilyttäminen. Kokonaisuutena tavoite
on siis ympäristön säilyttäminen rikkaana tulevaisuu-
teen; ajallinen kerroksellisuuden vaaliminen, ja sitä
kautta kulttuurin jatkuvuus. Rakennusperintö muo-
dostaa merkittävän osan kansallisesta kulttuurihisto-
riasta ja identiteetistä.

6.1.3 Rakennuksen arvot

Rakennuksen arvo koostuu arkkitehtonisista (raken-
nushistoria ja rakennustaide), historiallisista (liitty-
minen sivistys- tai taloushistoriaan) ja ympäristölli-
sistä (liittyminen kaupunkikuvaan tai maisemaan)
arvoista.6 Arvoon sisältyy rakennuksen säilyneisyys
ja alkuperäisyys, kuten myös kulttuurihistoriallinen
kerroksellisuus. Kuten Madridin asiakirjassakin tode-
taan:

”Kohteen historiallinen todistusvoima perustuu sen
alkuperäiseen tai olennaiseen ominaisluonteeseen
ja/tai sen aineettomiin arvoihin, joiden varassa au-
tenttisuus on.” 7

Rakennuksen arvojen tunnistamiseksi on siis tutkit-
tava rakennuksen historiaa ja rakentamisen aikana
vallinnutta sosiaalista tilannetta. Inventointi on tärkeä
osa rakennuksen ymmärtämistä ja arvottamista. Ra-
kennushistoriaselvitys on välttämätöntä tehdä raken-
nuksen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta.
Se tuo tutkittua tietoa kohteesta ja auttaa siten myös
suojelu- ja korjausratkaisujen löytämisessä.

 Arvokkaan rakennuksen ei välttämättä tar-
vitse olla vanha. Rakennuksen arvo pitäisi tunnistaa
objektiivisella tarkastelulla sen ikää huomioimatta.
Usein arvokkaista rakennuksista puhuttaessa, ne
mielletään vanhoiksi, historiallisiksi ja kuuluisiksi ra-
kennuksiksi. On rakennuksen säilymisen kannalta
tärkeää kuitenkin tunnistaa rakennuksen arvot jo ai-
kaisessa vaiheessa, jotta rakennukseen suhtaudut-
taisiin alusta alkaen kunnioittavasti. Silloin rakennuk-
sen autenttisuus säilyy.



6.2 Kaava 12183 ja Käärmetalon suojelutavoitteet

Käärmetalon suojelu rakennus- ja kulttuurihistori-
allisena kohteena nousi ensimmäisen kerran esille
jo 1980 -luvun peruskorjauksen yhteydessä, jolloin
Rakennustaiteen seura ja Helsingin seudun arkkiteh-
dit esittivät kaupunginhallitukselle huolensa kohteen
tulevaisuudesta.8 Peruskorjauksen arkkitehdiksi va-
littiinkin tuolloin Erik Kråkström, joka toimi Lindegre-
nin toimistossa suunnittelijana myös Käärmetalon
rakentamisen aikana ja oli mukana suunnittelupro-
sessissa jo tuolloin.

 Alkuperäinen asemakaava on vuodelta 1949
eikä siinä ole suojelumerkintöjä. Uuden, valtuuston
hyväksymän asemakaavan 12183 tavoitteena on
Käärmetalon suojelu ja säilyttäminen ympäristöineen.
Käärmetalon kortteli 857 sisältyi jo vuonna 2006
Länsi-Käpylän alueelle laadittuun asemakaavan
muutosehdotukseen (nro. 11530), joka palautettiin
uudelleen valmisteltavaksi pientaloalueen valitusten
vuoksi9 vuonna 2008. Uudelleen valmistelun yhtey-
dessä alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi, joista
ensimmäisenä on valmisteltu Käärmetalon korttelia
koskeva asemakaavamuutos, joka nousi uudelleen
ajankohtaiseksi vuonna 2011 Hekan ryhdyttyä Käär-
metalon peruskorjaushankkeeseen. Kaavamuutosta
on valmisteltu Käärmetalon peruskorjauksen kanssa

yhtäaikaisesti. Koko Käärmetalon kortteli 857 merki-
tään suojeltavaksi merkinnällä AK/s:

”Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huo-
mattavan arvokas ja jolla ympäristö säilytetään.” 10

Kaavan tavoitteena on säilyttää ja tarvittaessa uu-
distaa pihaympäristö alkuperäisten suunnitelmien
mukaan. Puusto sekä piharakenteet tulee säilyttää
tai korjata säilyttäen kaupunkikuvallisen arvon säilyt-
tämiseksi.

 Korttelin rakennukset (kaksi asuinrakennus-
ta ja palvelurakennus) suojellaan merkinnällä sr-1,
jonka sisältö on kokonaisuudessaan selostettu seu-
raavalla sivulla. Korjaamisen lähtökohtana on raken-
nuksen alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen
ja korjaaminen. Jos rakennus osia joudutaan pakot-
tavista syistä uusimaan, se tehdään alkuperäisen
toteutuksen mukaisesti. Rakennuksen julkisivujen
rappaus tulee toteuttaa alkuperäisen kaltaisena ja
värisenä, ikkunat ja ovet on korjattava tai uusittava
alkuperäisen mallin mukaan ja materiaalina on käy-
tettävä puuta. Parvekkeet on korjattava tai uusittava
alkuperäiset yksityiskohdat säilyttäen. Rakennuk-
seen ei saa asentaa hissiä eikä sen vesikatolle saa

sijoittaa teknisiä tiloja tai –rakennelmia. Rakennuk-
sen sisätiloissa pyritään säilyttämään alkuperäiset ti-
lasarjat, huonejaot ja rakenteet. Erityisesti suojeltuja
tilaosia ovat porrashuoneet sekä asuntojen erityisen
hyvin säilyneet keittiöiden ja eteisten kiintokalusteet.

 Rakennusvalvontavirasto on peruskorjaus-
hankkeen neuvottelujen yhteydessä todennut, ettei
se tule edellyttämään Käärmetalossa uudisraken-
nuksille vaadittavia turvallisuus-, terveellisyys-, es-
teettömyys- ja energiaratkaisuja.11 Asemakaavan
muutosehdotukseen liittyen annetuissa lausunnoissa
Heka-Kansanasunnot Oy sekä ATT huolehtivat suo-
jelumääräysten heikentävän talojen käyttöä nyky-
aikaisina vuokra-asuntoina ja ehdottivat ratkaisuksi
mm. suojelumääräyksen alentamista lievemmillä sr-2
tai sr-3 määräyksillä. Ympäristökeskus puolestaan
ehdotti koneellista ilmanvaihtoa rakennukseen, kun
taas kaupunginmuseo ja Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto lausunnoissaan painottivat ensisijaiseksi
ratkaisuksi luonnollisen ilmanvaihdon parantamista.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei nähnyt aiheelliseksi
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.



Asemakaavassa 12183 korttelin 857 rakennuksille
asetetun sr-1 -suojelumerkinnän sisältö kokonaisuu-
dessaan:

”Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Arvok-
kaisiin sisätiloihin sisältyvät asuinrakennusten alku-
peräisinä säilyneet eteisen ja keittiön kiintokalusteet
sekä asuinrakennusten ja palvelurakennuksen por-
rashuoneet.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa
tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heiken-
tävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen ra-
kennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia
toimenpiteitä, tulee ne korjauksen yhteydessä pa-
lauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen
alkuperäisten rakenteiden ja rakennusosien kuten
julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, parvekkeiden ja
niiden yksityiskohtien, ominaispiirteiden, materiaa-
lien ja värien säilyttäminen tai palauttaminen. Ra-
kennuksen korjaustöiden tulee olla sellaisia, että ne
edistävät rakennusten ja niiden lähiympäristön alku-
peräisten piirteiden säilymistä ja vahvistumista.

Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen
lähtökohtana tulee olla alkuperäisten tilasarjojen,
huonejaon, rakenteiden, porrashuoneiden porras-

syöksyjen, kaiteiden, lattiapintojen, asuntojen ulko-
ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien
säilyttäminen tai palauttaminen. Mikäli alkuperäisiä
rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukai-
sesti. Uusien ikkunoiden ja ovien materiaalina tulee
olla puu.

Rakennuksen julkisivujen tulee olla alkuperäisellä
tavalla rapattuja ja alkuperäisen sävyisiä. Raken-
nukseen ei saa rakentaa uusia parvekkeita eikä
jälkiasennushissiä rakennusrungon ulkopuolelle ra-
kennustaiteellisista ja kaupunkikuvallisista syistä.
Olemassa olevien parvekkeiden ja terassien kaitei-
den tulee olla betonisia, joissa on teräksinen käsi-
johde, ja ne tulee toteuttaa yksityiskohdiltaan alku-
peräistoteutuksen mukaisesti. Parvekkeita ei saa
lasittaa.

Kattopintojen alkuperäistä aukotusta ei saa muuttaa.
Rakennuksen katolle ei saa sijoittaa teknisiä tiloja tai
-rakennelmia. Rakennushistoriaselvitys on liitettävä
lupahakemukseen jo ennen lupapäätöksen tekemis-
tä ja hakemuksesta tulee pyytää museoviranomai-
sen lausunto.” 1

Kuva 63:
Asemakaava 12183.

KSV, kaavadokumentti 12183.



6.3 Rakennusosien suunnitelmaehdotukset

Käärmetalon arvo on sen muodostamassa kokonai-
suudessa. Sillä on maisemallinen ja kaupunkikuval-
linen arvo kokonaisuutena; ja se edustaa rakenta-
misaikansa ihanteita luonnon keskellä asumisesta.12

Käärmetalon sosiaalinen, kulttuurihistoriallinen arvo
vuokratalorakentamisen edelläkävijänä sekä raken-
nustaiteellinen arvo erityisen arkkitehtuurinsa ansios-
ta ovat laajalti tunnustettuja. Tulevalla korjaamisella
näitä arvoja tulisi pyrkiä tukemaan ja vahvistamaan.

 Erityisiä muutospaineita Käärmetaloon luo-
vat tämänhetkinen huono ilmanvaihdon toiminta, ve-
sikaton vajaa vedenpoistojärjestelmä, rakennusten
turvallisuuden takaaminen sekä keittiöiden puutteelli-
nen varustelutaso ja säilytystilojen vähäisyys nykyai-
kaisessa vuokra-asunnossa. Näistä erityistä huomi-
ota vaativina toimenpiteinä voidaan pitää vesikaton
muutosta alkuperäiseen ulkonäköönsä ja sen ve-
denpoistojärjestelmän parantamista sekä ilmanvaih-
don parantamista, jota käsittelee toinen, tämän työn
kanssa samanaikaisesti tehtävä Diplomityö (Janne
Hellsten: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinker-
rostalon peruskorjaus – ratkaisumalleja ilmanvaih-
don parantamiseen). Tässä työssä ei oteta ilman-
vaihdon parantamiseen kantaa. Keittiöiden osalta
suunnittelu pyrkii ensisijaisesti säilyttämään vanhan
keittiön identiteetin säilyttäen mahdollisimman paljon
alkuperäisiä keittiökalusteita. Parvekkeissa erityises-
ti kaidemaailman säilyttäminen parvekkeen turvalli-
suus huomioiden sekä vedenpoiston järjestäminen
nykyistä hallitummin nousevat kysymyksiksi. Kuva 64:

Julkisivu sisäpihalla.
Valokuva, Joonas Valtonen.



6.3.1 Keittiöt

6.3.1.1 Keittiön vaatimukset ja tavoitteet

Keittiöiden osalta tavoitteena on asemakaavan suo-
jelutavoitteiden mukaisesti pyrkiä mahdollisimman
pitkälti säilyttämään vanhoja Työtehoseuran keittiö-
kalusteita, jotka Käärmetalossa ovat erityisen hyvin
säilyneet. Vaatimuksena kuitenkin on keittiön varus-
tetason saattaminen nykypäivän keittiötoimintaan
soveltuvaksi. Erityisesti liesituulettimen ja jääkaapin
asentaminen keittiöihin vaativat muutosratkaisuja.
Lisäksi astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille on
varattava tilat. Säilytystilaa on pyrittävä säästämään
mahdollisimman paljon.

 Keittiön työtasot ovat tällä hetkellä mata-
lat (800 – 850 mm) ja niiden korotus nykyiseen 900
mm:n normiin on tutkittava paremman työskentelyer-
gonomian saavuttamiseksi.

Kuva 65:
Alkuperäinen

kuivauskaappi.
Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 66:
1970-luvun peruskorjauksen

yhteydessä lisättyjä
keittiökalusteita.

Valokuva, Joonas Valtonen.



6.3.1.2 Suunnitelma

Suunnittelukohteeksi olen valinnut asuntotyyppi 2:n
keittiön (keittiötyyppi 4). Suunnitelmaa on osittain
mahdollista soveltaa myös muihin keittiötyyppeihin.
Keittiössä on kaksi työtasoa: pesupöytä ja työpöytä.
Työtasojen korotus nykyiseen 900 mm:n normiin on
järkevää keittiön ilmeen kannalta. Samalla yläkaap-
peja nostetaan samassa suhteessa, jolloin kaluste-
välin korkeus säilyy. Tämä on mahdollista, sillä al-
kuperäisten yläkaappien yläsokkelin korkeus on 150
mm. Kalustevälit kaakeloidaan alkuperäisiä laattoja
vastaavilla 150x150 mm kokoisilla valkoisilla laatoil-
la.

 Lieden paikka pysyy ennallaan ja lieden
yläpuolelle asennetaan liesituuletin, jonka yhtey-
teen vanhan mallin mukaan tehdyt yläkaapit. Lieden
viereinen 1700 mm leveä työpöytä (TP1) kavenne-
taan 1090mm leveäksi poistamalla pöytätason alai-
nen tyhjä tila sekä kaventamalla yksittäistä kaappia
(460mm  330mm), jolloin työpöydän toiselle puo-
lelle saadaan tila uudelle jääkaappi/pakastimelle.
Työpöydän yläkaapit säilyvät ennallaan lukuun otta-
matta jääkaapin kohdalta poistettavaa alempaa ylä-
kaappia. Keittiön lasinen mauste-/säilytyshylly siirre-
tään jääkaapin viereisen yläkaapin alle.

 Pesupöytä (PP2) vaihdetaan peilikuvaksi
nykyisestä ja sen yksittäinen kaappi poistetaan as-
tianpesukoneen vuoksi. Yläkaapit käännetään niin
ikään peilikuvaksi, ja astianpesukoneen yläpuolei-
nen alempi kaappi varustetaan mikroaaltouunille so-
pivaksi. Muut yläkaapit säilytetään alkuperäisinä.

 Lisäksi vanha kylmäkomero kunnostetaan
säilytystilaksi. Näin keittiössä saadaan säästettyä
mahdollisimman paljon alkuperäisiä kalusteita sekä
nostettua keittiön varustelutaso nykyaikaisen vuok-
ra-asunnon vaatimalle tasolle.



6.3.2 Parvekkeet

6.3.2.1 Parvekkeen turvallisuus

Rakennusmääräyskokoelman mukaan kaiteen kor-
keus huoneistoparvekkeissa tulisi olla vähintään
1000 mm ja tuuletusparvekkeilla 1200 mm. Parvek-
keiden kaiteiden aukoista saa pystysuunnassa mah-
tua enintään 110 mm -sivuinen kuutio ja alta enin-
tään 60 mm -sivuinen kuutio. Kaiteen betoniosan
yläpinnan ja teräksisen käsijohteen alapinnan väliin
saa mahtua enintään 200 mm -sivuinen kuutio.13

Suojelun kohteena olevassa rakennuksessa nämä
määräykset eivät kuitenkaan päde, vaan rakennus-
valvontavirasto päättää turvallisuusasioista erikseen
kohdekohtaisesti, kuten Käärmetalonkin tapaukses-
sa.

 Käärmetalon parvekkeiden turvallisuus on
parvekkeiden lyhyttä avonaista sivua lukuun otta-
matta kohtalaisella tasolla. Lyhyiden sivujen kaiteena
on pyöreäkulmaiseksi muotoiltu teräskehikko, jossa
on pystypinnat. Teräskaideosan korkeus on kaikissa
parvekkeissa sama, mutta leveys vaihtelee parvek-
keen syvyyden mukaan. Kaiteen pinnaväli, joka saisi
määräysten mukaan olla enintään 110 mm, vaihte-
lee parveketyypeittäin 110 – 140 mm. Kaiteen sivuil-
le jäävä tila on turvallisuuden kannalta hyvä muissa
parvekkeissa, mutta tuuletusparvekkeen (PT4) julki-
sivun puolella pieli on kiinnitetty ikkunakarmiin ja vä-
liin jäävä mitta on jopa 260 mm (saisi olla enintään
110mm). Parvekelaatan yläpinnan ja teräskehikon
alapinnan väliin saisi jäädä korkeintaan 60 mm tilaa;
tällä hetkellä tila vaihtelee parvekkeittain 110-145
mm:n välillä ja on pyöreiden kulmien vuoksi nurkissa
suurempi. Parvekekaiteiden kokonaiskorkeus on tur-
vallisuusmääräykset täyttävä lukuun ottamatta tuule-
tusparvekkeen lyhyttä sivua.

: RT RakMK-21184 Rakennuksen käy  öturvallisuus.

6.3.2.2 Korjaamisen tavoitteet

Parvekkeet on korjattava asemakaavan suojeluta-
voitteet huomioiden. Kaiteiden teräsosat ovat eri-
tyinen osa rakennusten arvokasta arkkitehtuuria.
Turvallisuus on kuitenkin prioriteetti, jota ei voi lai-
minlyödä. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoja erityi-
sesti parvekkeiden lyhyiden sivujen kaiteiden turval-
lisuuden parantamiseksi muuttamatta parvekkeiden
yksityiskohtaista arkkitehtuuria.

 Toinen huomioitava asia parvekkeen suun-
nittelussa on parvekelaatan nykyinen vedenpoisto.
Se tapahtuu parvekkeen lyhyeltä sivulta kokonaisuu-
dessaan, jolloin vesi valuu alas hyvin lähellä raken-
nuksen julkisivua. Tavoitteena on muuttaa julkisivua
kasteleva vedenpoisto hallituksi. Vaihtoehtoina on
pieni vedenheittäjä mahdollisimman etäälle julkisi-
vusta tai parvekkeelle asennettava syöksytorvi, joka
kerää vedet parvekelaatoilta ja johtaa ne hallitusti
maahan imeytettäviksi.

 Lisäksi parveketta korjattaessa on huomioi-
tava käytettävät materiaalit ja taloudellisuus. Onko
kannattavaa pyrkiä korjaamaan parvekkeita, vai ra-
kentaa uudet parvekkeet vanhan mallin mukaisesti.
Uudelleen rakentamalla saavutetaan huomattavasti
pitempi käyttöikä parvekkeille.14 Materiaaleista eri-
tyishuomiona on mainittava ruostumattoman teräk-
sen käyttö rakenteissa, jotta nykyisten kaltaisilta be-
toniosien rapautumisilta vältyttäisiin.

Kuva 67:
Parveketyyppi 1 / 2.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 68:
Parvekkeen vedenpoisto.

Valokuva, Joonas Valtonen.

Kuva 69:
Tuuletusparvekkeen
lyhyen sivun kaiteen

kiinnitys.
Valokuva, Joonas Valtonen.



6.3.2.3 Suunnitelma

Suurimmassa osassa parvekkeiden lyhyiden osien
kaiteita ongelmakohtana on kaiteen ja parvekelaatan
väliin jäävä tila erityisesti kaiteen pyöristettyjen nurk-
kien kohdalla. Tätä tilaa voidaan supistaa tekemällä
parvekelaattaan korotus (50mm), joka samalla toimii
esteenä veden valumiselle ulos parvekelaatalta so-
pimattomasta kohdasta. Lisäksi kaiteen alareunaan
voidaan lisätä uudet vaakakiinnikkeet, jos todetaan
kaiteen kulma-aukot edelleen liian turvattomiksi (täs-
sä tapauksessa keskimmäiset kiinnikkeet voitaisiin
jättää pois). Tuuletusparvekkeen (PT4) lyhyen sivun
teräskaidetta on venytettävä yhden pinnavälin verran
(~150mm), jotta kaiteen ja julkisivun välinen aukko
saadaan pienennettyä. Tämä korjaustapa olisi suo-
jelutavoitteiden näkökulmasta suotuisin.

 Toisena vaihtoehtona olisi asentaa parvek-
keiden lyhyen osan teräskaiteen taakse lasi tai tiheä
teräsverkko (silmäluku 30x30mm). Tämä kuitenkin
muuttaa parvekkeiden luonnetta jonkin verran. Eten-
kin lasin asentaminen kaiteen taakse loisi luultavasti
turhan nykyaikaisen kuvan rakennuksen parvekkeis-
ta ja muuttaisi rakennuksen luonnetta.

 Kaiteiden korkeus on riittävä, eikä sitä tar-
vitse muuttaa. Parvekkeiden betonikaiteita voidaan
haluttaessa korottaa noin 20 mm, jolloin ne täyttävät
teräksisen käsijohteen kanssa kaikki kaiteille määri-
tellyt turvallisuusvaatimukset. Tällä hetkellä kaiteen
betoniosan yläpinnan ja teräksisen käsijohteen ala-
pinnan väliin jää noin 220 mm korkea rako.

 Toinen huomioitava asia parvekkeissa on
vedenpoisto. Vedenpoiston vaihtaminen hallituksi
ehkäisee veden valumista julkisivuille. Ensimmäinen

vaihtoehto on, kuten vuonna 2009 koekorjatuissa
parvekkeissa, pieni vedenheittäjä mahdollisimman
etäälle julkisivusta parvekkeen lyhyelle sivulle. Toise-
na vaihtoehtona on syöksytorven tuominen parvek-
keen nurkassa ylimmältä parvekelaatalta alas, ja sitä
kautta johtaa parvekelaatoille kerääntynyt vesi halli-
tusti maahan. Ensimmäinen vaihtoehto on mielestäni
lähempänä suojelumääräysten tavoitteita.



6.4 Muuta huomioitavaa korjauksessa

Vesikaton vedenpoiston lisääminen on Käärmeta-
lossa välttämätöntä. Tällä hetkellä porraskäytävässä
kulkeva yksi syöksytorvi porraslamellia kohti on liian
vähän. Vesikatto on suunniteltu korjattavan alkupe-
räisestä katosta poiketen puurakenteisena. Nykyinen
keskelle kaatava katto on suunniteltu alkuperäiseen
tapaan pihan puolelle kaatavaksi. Vedenpoiston pa-
rantaminen vaatii toimenpiteitä myös maantasolla.
Tällä hetkellä maanpinta viettää rakennukseen päin.
Maa on muokattava poispäin rakennuksesta viettä-
väksi ja ulkoseinien viereen on lisättävä sepelikaista-
leet. Salaojat on alun perin rakennettu suunnitelmien
mukaan ja ne on syytä tarkastaa.

 Painovoimaisen ilmanvaihdon parantami-
seksi ikkunoihin lisätään ikkunan alapuolelle raitisil-
maventtiilit mahdollisimman näkymättömästi. Lisäksi
vaihtoehtona on ollut nykyisten matalien hormien ko-
rottaminen (1500 mm) vesikatolla, mikä lisäisi niiden
toimivuutta,15 mutta muuttaisi rakennuksen ulkonä-
köä ja olisi suojelutavoitteiden vastaista.

. Janne Hellsten: DI-työ: Kul  uurihistoriallises   arvokkaan
asuinkerrostalon peruskorjaus – ratkaisumalleja ilmanvaihdon
parantamiseen, 2014.

Kuva 70:
Vesikaton vedenpoistokaivo.

Valokuva, Joonas Valtonen.



Kuva 71:
Käärmetalo sisäpihalta.
Valokuva, Joonas Valtonen.



7. PÄÄTELMÄT JA TULEVAISUUS

Käärmetalo on erittäin hyvin säilynyt kokonaisuus,
jonka rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset ja
maisemakuvalliset arvot ovat laajalti tunnustetut.
Kohteessa on tehty paljon tutkimuksia, jotka auttavat
ymmärtämään rakennusten toimintaa ja tukevat kor-
jaamista. Korjaaminen on tärkeää suorittaa erittäin
hienovaraisesti rakennusten autenttisuuden ja arvo-
jen säilyttämiseksi – suojelutavoitteita noudattaen.
Tämä tutkimus antaa erittäin hyvän kuvan rakennuk-
sien alkuperäisistä rakennusosista ja niiden detal-
jeista, mitkä osaltaan luovat rakennusten identiteet-
tiä ja ovat olennainen osa niiden rakennustaiteellista
ja historiallista arvoa. Tutkimus syventää rakennus-
historiaselvityksen tietoutta ja edistää Käärmetalon
korjaamista ja korjaamisen suunnittelua.

 Kohteessa tehtyjen tarkastusten ja mittaus-
ten perusteella voidaan todeta alkuperäisten suun-
nitelmien toteutuneen melko täsmällisesti. Joitakin
yksityiskohtia esimerkiksi keittiön kalusteissa on
rakentamisvaiheessa muutettu. Rakennusten alku-
peräisestä värityksestä ei ole tarkkaa tietoa, sillä tai-
teilija Eino Kaurian värisuunnitelmista ei ole säilynyt
dokumentteja, joten rakennuksiin on perusteltua teh-
dä vielä väritutkimus. Toinen tutkittava asia on julkisi-
vurappauksen uusimisen onnistuminen. Hankesuun-
nitelmissa suunnitellut ohuthienäytteet rappauksesta
antavat tukea oikeanlaisen materiaalin ja pinnan ai-
kaansaamiseksi.

 Käärmetalo on ainutlaatuinen kohde, jonka
tulevaisuus on erittäin perusteltua turvata rakennuk-
sen ominaispiirteitä kunnioittavilla korjaustapojen
valinnoilla, kuten asemakaavan suojelumääräykset
edellyttävät. Tulevan korjauksen onnistuminen on
erittäin tärkeää rakennusten tulevaisuuden kannalta,
minkä vuoksi korjaamisessa on kiinnitettävä huo-
miota myös kokonaisuuksiin yksityiskohtien ohella.
Käärmetalon säilymisen kannalta sen käytettävyy-
teen – käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen – tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Kun kyseessä on asuin-
rakennus, sen ensisijainen funktio on toimia asukkai-
den kotina.

 Käärmetalon piha-alueella ja rakennuksis-
sa vieraillessani keskustelin asukkaiden kanssa
tulevasta korjaamisesta ja tulevaisuuden mahdol-
lisuuksista sekä asumisesta Käärmetalossa. Jäin
keskustelujen perusteella käsitykseen, että asukkaat
arvostavat Käärmetalon arvoja hyvin paljon. Esimer-
kiksi alkuperäisiä keittiöitä pidettiin suuressa arvossa
ja ylpeyden kohteena, ja niiden säilyttämistä erittäin
hyvänä asiana. Asuinalueena Käärmetaloa kehuttiin
luonnonläheiseksi, rauhalliseksi ja kauniiksi. Luon-
nollisesti mielipiteitä on erilaisia, mutta ainakin Käär-
metalon asukkaiden osalta jäin vahvaan käsitykseen
siitä, että historiaa todella halutaan vaalia.
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