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1  Johdanto

Imatrankosken asuinalue rakennettiin alunperin Imatran Voiman toimeksiannosta 
Imatran voimalaitoksen työntekijöille. Alueella sijaitsee kaksi asuinaluetta eri 
aikakausilta: 1920-luvulla rakennettu Emil Ekegrenin suunnittelema asuntoalue 
sekä tässä selvityksessä käsiteltävä Aarne Ervin suunnittelema asuntoalue 
1940-luvulta. Alueiden rakennuskanta on arkkitehtoniselta ilmeeltään varsin 
yhtenäistä. Molempia asuntoalueita pidetään rakennushistoriallisesti merkittävinä 
ja ne ovat luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin.

Aarne Ervin alueelle suunnittelemat asunnot edustavat tyypillistä 1940-luvun 
teollisuuslaitosten asuntoarkkitehtuuria, jossa on vaikutteita pelkistetystä 
modernismista, sekä romanttisesta ja orgaanisesta arkkitehtuurista. Ervin 
suunnittelemaa asuntotuotantoa voidaan pitää suunnannäyttäjänä sodan 
jälkeisellä aikakaudella, jolloin rakennuksia toteutettiin nopeasti ja tehokkaasti. 
(Standertskjöld 2008, s. 332-336).

Ervi laati Imatran Voiman asuntoalueelle kaksi tyyppitalosuunnitelmaa, 
tyyppitalon 50/2 sekä tyyppitalon 90/50. Molemmissa tyyppitaloissa on kaksi 
asuntoa ja saman tyypin talot ovat lähes identtisiä keskenään. Tämän lisäksi Ervi 
suunnitteli alueelle talousrakennuksen, insinöörin asunnon ja puutarhurintalon, 
jotka ovat tyylillisesti yhteneväisiä tyyppitalojen kanssa. Rakennukset ovat 
valmistuneet 1940 ja 1950 –lukujen vaihteessa ja parhaimmillaan alueella on 
asunut toistasataa ihmistä. 
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1.1 Selvityksen tavoitteista ja lähtökohdista

Tämä rakennushistoriaselvitys on tehty vuonna 2019. Tutkimustyön ovat tehneet 
Matias Murole, Robin Vinay, Lotta Harjula ja Suvi Kallio. Kirjoitustyöstä ovat 
vastanneet Matias Murole, Lotta Harjula ja Suvi Kallio. Työn johtajana on 
toiminut arkkitehti Antti Ahlava. 

Selvityksen tavoitteena on Aarni Ervin asuntoalueen historiallisesti 
merkittävän arkkitehtuurin ja sen detaljien taltiointi ylläpitoa varten ja, että 
tulevaisuudessa samankaltaisten rakennusten tuottaminen olisi mahdollista.

1.2  Käytetyistä lähteistä

Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma Aarne Ervin töistä on lähes täydellinen. 
Selvityksessä on hyödynnetty suurissa määrin arkkitehtuurimuseon arkistosta 
löytyviä alkuperäispiirustuksia. 

Lisäksi selvityksessä on tukeuduttu suunnittelun ja rakennusvaiheiden osalta 
entiseltä Imatran Voimalta löytyviin arkkitehtikuviin ja lupapiirustuksiin. 
Imatran Voiman lupapiirustukset on toimittanut Maintpartner Oy, joka toimii 
nykyisin entisen Imatran Voiman (nykyisin Fortum Oyj) piirustusarkiston 
hoitajana. Lähteenä on myös käytetty tyyppitalojen ja talousrakennuksen 
Rakennusselityksiä vuodelta 1948.

Kirjallisia viitteitä asuntoalueesta on rajallisesti, mutta aluetta ja sen historiaa 
sivutaan muutamissa lähteissä. Tärkeimpänä kirjallisena lähteenä on toiminut 
Lasse Ojosen Imatran rakennetun ympäristön kohteet, 1994.

Asuntoalue itsessään on toiminut lisäksi tärkeänä tiedonlähteenä. Tietoa 
on käyty keräämässä paikan päällä analysoimalla ja valokuvaamalla. Alueen 
isännöitsijä ja entinen tyyppitalon asukas Heikki Puuska on myös perehdyttänyt 
selvityksen tekijöitä alueen historiaan sekä rakennusten muutoshistoriaan.

2  Taustaa

2.1  Asuinalue RKY-alueena

Imatrankosken asuinalue on osa Valtioneuvoston vahvistamaa valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuriympäristöjen RKY 2009 -listausta.  RKY 2009 
on vuodesta 2010 toiminut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointina, jonka tulee ohjata alueiden käytön 
suunnittelua. Listauksen tavoitteena on ”valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä 
alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen. Lisäksi 
tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten 
sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. 
Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella”. 
(Museovirasto 2009 a).

RKY-alueena Imatran Voiman asuinalueen katsotaan olevan korkeatasoinen 
esimerkki teollisuuden pyrkimyksestä kohottaa työväestön asuinoloja. 
Tyyppitaloilla katsotaan olevan arkkitehtuurihistoriallista merkitystä. 
(Museovirasto 2009 b).  
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Korkeusjärjestelmä N43.

2.2  Nykyinen kaavatilanne

Alueella on voimassa 5.3.2014 hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa Aarne 
Ervin suunnittelema asuntoalue kuuluu AP-6 ja AP-8 korttelialueisiin, 
jotka määritellään kaavamerkinnöissä “kytkettyjen pientalojen alueeksi, 
sekä kytketyksi pientaloalueeksi, jolle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia 
pientaloja asumistarkoituksiin. Kaksi asuntoa rakennettaessa toinen 
asunnoista saa olla kerrosalaltaan enintään 70m2.” Asuntoalueelle on 
suunniteltu täydennysrakentamista, jota ohjataan asemakaavan lisäksi 
rakentamistapaohjeella. Lisäksi korttelialueet on suojeltu s-3 ja s-2 merkinnöillä. 
Suojelumerkinnät määrittelevät, että ympäristö tulee säilyttää, aitoja ei 
saa rakentaa ja alueella kasvavat männyt tulee säilyttää. “Uudet asuin- ja 
piharakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen, 
julkisivumateriaalin ja kattokulman osalta noudattavat alueella olevien 
rakennusten ominaispiirteitä.”

Ote asemakaavasta 1030, 2014, 1940-luvun asuntoalue, Imatran kaupunki.



4

2.3  Aarne Ervi

Aarne Adrian Ervi (ent. Elers) syntyi Forssassa 19.5.1910 ja kuoli Helsingissä 
26.9.1977. Ervi valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1935. 
Valmistuttuaan hän työskenteli Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa, avustaen 
esimerkiksi Viipurin kirjaston suunnittelutyössä, myöhemmin hän siirtyi arkkitehti 
Toivo Paatelan toimistoon töihin. Vuonna 1938 Ervi perusti oman toimistonsa. 
Kansainvälistä mainetta saaneeseen toimistoon oli hakijoita ympäri maailmaa. 
Lisäksi Ervi opetti rakennusoppia Teknillisessä korkeakoulussa vuosina 1944-1945. 
Vuonna 1967 Erville myönnettiin professorin arvonimi. (MFA 2012).

Ervin arkkitehtuurille tyypillistä on läheinen suhde luontoon sekä maiseman 
huomioon ottaminen suunnittelussa. Ervi pyrki harmoniseen kokonaisuuteen 
rakennuksen ja ympäristön välillä ja tavoitteli inhimillistä mittakaavaa (MFA 
2012). Yhtenä Ervin merkkiteoksista voidaan pitää Tapiolaa, jonka keskustan 
suunnittelukilpailun hän voitti vuonna 1954. Ehdotuksen nimimerkki oli ”Don 
Hertzenin kylä”. Suunnitelma käsitti muun muassa Heikintorin tavaratalon, 
keskustornin, Tapiolan uimahallin sekä keskustan asemakaavan altaineen ja 
suihkulähteineen (Museovirasto 2009 c).

Ervi teki myös paljon töitä rakennusosien standardisoinnin sekä 
elementtirakentamisen parissa. Helsingin yliopiston Porthania oli Suomessa 
ensimmäinen suuren mittakaavan rakennushanke, joka valmistettiin elementeistä. 
Ervi oli kokeilunhaluinen myös uusien materiaalien parissa, esimerkiksi muovin 
käyttö rakennusosissa yleistyi hänen ansiostaan. 

Muita Ervin merkittäviä töitä ovat olleet Turun yliopisto sekä Töölön 
sivukirjasto. Hän suunnitteli lisäksi laajempia asuntoalueita, esimerkiksi Pyhäjoen 
voimalan yhteyteen Oulujoki Oy:lle.  Pian tämän jälkeen hän suunnitteli Imatran 
Voiman asuntoalueen. Hänen kynästään ovat syntyneet myös useat yksityistalot ja 
koulut. (MFA 2012).Aarne Ervi (Arkkitehtuurimuseo MFA).
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2.4 1930-1950 –lukujen arkkitehtuuri

Aarne Ervi valmistui arkkitehdiksi vuonna 1935. Maailmassa leijui sodan uhka 
ja elettiin funktionalistisen kauden loppupuolta. Puhtaalle modernismille sekä 
funktionalismille etsittiin vaihtoehtoja. Funktionalismi oli perustunut pitkälti 
kansainvälisyyteen, tieteen ja tekniikan yhteistyöhön sekä kehitysoptismiin. Sodan 
uhka herätti kuitenkin vahvan isänmaallisuuden tunteen ja kotiseuturakkauden, 
eikä funktionalismin periaatteet tuntuneet enää uskottavilta. Romantiikka loi 
kodikkuutta ja toi turvallisuuden tunnetta sodan runtelemaan maahan. 

 Sodan jälkeen jälleenrakentaminen työllisti arkkitehteja. Romantiikan 
lisäksi maanläheinen arkkitehtuuri oli suosiossa ja inspiraatiota haettiin muun 
muassa korsuarkkitehtuurista. Rakennuksissa suosittiin vapaampaa muotoa 
ja luonnonläheisyyttä. Yhdysvaltalaisen Frank Lloyd Wrightin kehittämää 
orgaanista arkkitehtuuria seurattiin kiinnostuneina, ja siitä otettiin runsaasti 
vaikutteita erityisesti asuntosuunnitteluun. Wrightin orgaaninen arkkitehtuuri 
edusti yksilönvapautta ja luonnonläheisyyttä. Tämä sopi hyvin suomalaiseen 
kansallisromanttiseen maisemaan. Wrightin vaikutteet näkyivät erityisesti 
rakennusten ulko- ja sisätilojen välitiloissa: kuisteissa ja verannoissa, joita 
suunniteltiin useiden rakennusten yhteyteen. 

Bitumin ja lasin puute ohjasi sodanjälkeistä arkkitehtuurisuunnittelua pois 
tasakatoista ja nauhaikkunoista. Luonnonmateriaalit yleistyivät arkkitehtuurissa 
ja liuskekiven käyttö nousi erityiseen suosioon 1940-luvulla. Sitä hyödynnettiin 
runsaasti ulkotiloissa, julkisivujen koristeena, takoissa, lattiamateriaalina ja 
erilaisissa yksityiskohdissa. Jälleenrakennuskaudella (1945-1952) tavaksi muodostui 
myös laatia suunnitelmia tyyppitaloista ja toistaa samanlaisia rakennuksia 
kokonaisiksi asuntoalueiksi. Rakennuksia tuli tuottaa nopeasti, edullisesti ja 
paljon. Tyypillinen ajan pientalo oli puurakenteinen, korkean sokkelin päällä 
seisova, harjakattoinen ja suorakaiteen muotoinen rakennus.

Sodan jälkeen karjalaisten kylien korjaaminen herätti paljon huomiota 
ja kiinnostusta. Karjalaisesta kyläarkkitehtuurista tehtiin useita julkaisuja, 
ja vaikutteet näkyivät pian uusissa rakennuskohteissa. Alvar Aallon mukaan 
karjalaisten kylien maastoa myötäilevä rakennustapa tuli ottaa koko maan 
jälleenrakennustyön esikuvaksi.  

Tässä funktionalismin ja 1960-luvun modernismin aikakausien välimaastossa 
Ervi toimi yhtenä merkittävänä suunnannäyttäjänä. 1940-luvun arkkitehtuuri 
oli kuin kollaasi eri tyyleistä. Samoja aikakaudella inspiroineita vaikutteita on 
havaittavissa vielä nykypäivänkin arkkitehtuurissa. Pakettitalojen monistettavuus, 
modernismi ja luontosuhde ovat edelleen ajankohtaisia teemoja. 

Funktionaalista  modernismia ei myöskään täysin hylätty, vaan romantiikka ja 
modernismi kulkivat yhdessä ajan arkkitehtuurissa. Varsinkin julkiset rakennukset 
noudattivat modernismin piirteitä yhdistettynä romanttisen arkkitehtuurin 
vaikutteisiin. 1960-lukua lähestyttäessä modernismin aiheet korostuivat uudelleen. 
Vaikka tasakatot ja nauhaikkunat tulivat takaisin, 1940-luvun romantiikka ja 
luontosuhde loivat pohjan uudenlaiselle 1960-luvun modernismille.

Muita aikakauden kärkiarkkitehteja olivat Viljo Revell ja Alvar Aalto. 
Muun muassa Aallon Villa Mairea ja Revellin Sotainvalidien veljesliiton 
ammattioppilaitos ilmentävät Ervin töiden ohella vahvasti aikakauden 
arkkitehtuurin piirteitä. Erityisesti Ervin ja Aallon arkkitehtuurissa on paljon 
samaa, olihan Ervi aikanaan töissä Aallon toimistossa. (Standertskjöld 2008, s. 
332-336).

Alvar Aallon Villa Maireassa, (rakennettu 1939), näkyy myös ajalle tyypillinen romanttinen 
modernismi. (M. Holma, Alvar Aalto säätiö 2019)
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2.5 Muita Aarne Ervin tunnettuja töitä 

Oulujoki Oy 1949

Oulujoen vesistön voimalaitosalueet olivat osa sotien jälkeisen Suomen 
jälleenrakentamista. Sodan runteleman maan energiantuotannon takaamiseksi 
Oulujokeen rakennettiin yhteensä seitsemän voimalaitosta joista kuusi toteutettiin 
Aarne Ervin suunnittelemana. Näistä ensimmäinen ja suurin kokonaisuus oli 
Pyhäkosken voimalaitos ja siihen liittyvä Leppiniemen asuntoalue.

  Ervi työskenteli 1940- ja 1950–lukujen vaihteessa Oulun alueen 
kaavoituksessa. Oulujoen hankkeissa Ervi pääsi testaamaan ja soveltamaan 
konkreettisesti  arkkitehtonisia ideoitaan aina aluesuunnittelusta detaljitasolle. 
Aikanaan modernien ja hyvin varustelluiden voimalaitosyhdyskuntien 
suunnitelmat ovat yhdistelmä modernismin avointa, luontoon ja maastoon 
sulautuvaa kaupunkisuunnittelun ideologiaa sekä varhaisteollista alueen 
hierarkkiseen jäsentelyyn perustuvaa yhdyskuntarakennetta. Voimalaitokset ja 
niitä ympäröivät rakennukset ovat pelkistettyjä ja monumentaalisia. Laitoksen 
vastakohtana toimivat vehreät, puistomaiset asuntoalueet ja vapaasti maisemaan 
sijoitetut asuinrakennukset. (Hirviniemi 1993).

Oulujoen asuntoalueiden arkkitehtuuri on pienimittakaavaista, detaljoitua 
ja teknisesti sekä arkkitehtonisesti laadukasta. (Hirviniemi 1993). Pääosin kivestä 
ja puusta rakennetut kerros-, rivi- ja ketjutalot olivat yhden, kahden tai neljän 
perheen käytössä. Koulutetun henkilökunnan houkuttelemiseksi asuinalueet 
varusteltiin kattavilla palveluilla aina kouluista tenniskenttiin (ELY-keskus 2017).

Oulujoen asuntorakentaminen muodostaa typologian, jota Ervi on soveltanut 
kaikilla suunnittelemillaan voimalaitosalueilla Suomessa. Ervi paneutui 
kaikissa suunnittelutehtävissään rakennustekniikan, standardoinnin ja teollisen 
rakentamisen kehittämiseen. (Hirviniemi 1993).

Paritalo Pyhäkosken voimalaitosalueella (Aarne Ervi).

Nuojuan voimalaitoksen Nokkalan asuinaluetta Vaalassa (Aarne Ervi, Suomen 
rakennustaiteen museo).
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Mäntytorni 1954

Tapiolan alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, 
joka perustuu Otto-Iivari Meurmanin laatimaan asemakaavaan. Aarne Ervin 
kädenjälki Tapiolassa näkyy erityisesti keskusta-alueen suunnittelussa sekä 
useassa asuntorakennuskohteessa. Yhtenä merkittävänä Ervin kohteena voidaan 
pitää Tapiolan itäiseen lähiöön vuonna 1954 valmistunutta Mäntytornia. Se 
yhdessä Ervin suunnitteleman Keskustatornin kanssa toimivat Tapiolan alueen 
maamerkkeinä. 

Asuntosuunnittelussa Ervi pyrki hyödyntämään uuden sarja- ja 
elementtituotannon mahdollisuuksia. Mäntytorni oli ensimmäinen 
Suomessa valmistettu asuinrakennus, jossa on liukuvalumenetelmällä 
toteuttettu betonirunko. Aiemmin samalla menetelmällä oli rakennettu vain 
teollisuusrakennuksia. Rungon pystytys kesti ainoastaan 10 vuorokautta, mikä oli 
aikakaudelle edistyksellistä. (Suomen rakennustaiteen museo).

Myöhemmin Mäntytornin viereen rakennettiin Ervin suunnittelema Tapiolan 
elokuvateatteri. Yhdessä nämä rakennukset muodostavat Tapiolan itäisen lähiön 
keskustan.   

Mäntytorni (Suomen rakennustaiteen museo).
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Porthania 1957

Helsingin yliopiston Porthania on yksi Ervin keskeisiä töitä ja se sijoittuu 
aikakaudellisesti sodanjälkeiseen modernismiin. Helsingin yliopisto järjesti 
Porthaniasta vuonna 1949 arkkitehtuurikilpailun, jonka voittajaksi Ervi valikoitui. 
Ervi oli kilpailuajankohtana erityisen kiinnostunut uusista materiaaleista ja 
betonirakentamisen kehittämisestä. Ervin samoihin aikoihin suunnitteleman 
Mäntytornin tavoin Porthaniaa voidaan pitää edistyksellisenä rakennuksena, 
ja jopa suunnannäyttäjänä. Porthania on ensimmäinen pääosin elementeistä 
rakennettu julkinen rakennus Suomessa (Jetsonen 1993).

Aarne Ervin suunnitelman tavoitteena oli väljyys muuten tiiviissä Kluuvin 
korttelirakenteessa. Arkkitehtuurin tavoitteena oli olla keveää ja valoisaa, jotta se 
tekisi opiskelusta kevyempää. Rakennukseen tulvii valoa suurien ikkunapintojen 
kautta ja porrashuoneissa sekä käytäväväliseinien yläosissa on käytetty valoa 
läpäiseviä materiaaleja. Porthanian pääporrasta reunustaa koko rakennuksen 
korkuinen, kahdeksan kerrosta korkea lasiseinä. (Jetsonen 1993).

Näkyvillä olevista betonisista palkeista ja pilareista johtuen Porthanian 
arkkitehtuurin yleisvaikutelma on selkeä ja avara. Pilari-palkkirakenteen lisäksi 
ainoita kiinteitä elementtejä ovat hissikuilut ja portaikot. Alunperin Porthanian 
väliseinärakenne suunniteltiin joustavaksi, mutta kyseistä ominaisuutta ei ole 
hyödynnetty (Jetsonen 1993).

Rakennuksen yhtenä erityispiirteenä voidaan pitää muovin käyttöä useissa 
eri osissa. Tämä kertoo Ervin kiinnostuksesta uusia ja moderneja materiaaleja 
kohtaan. Muita tunnusomaisia materiaaleja ovat vaaleat betonipinnat, 
kipsilevyt sekä tarkoin harkitut jalopuiset viilupinnat. Porthanian viimeisin laaja 
peruskorjaus on toteutettu vuosina 2004-2006 Arkkitehtitoimisto Nurmela-
Raimoranta-Tasan suunnittelemana. (Jetsonen 1993).

Avoimet portaikot tuovat avaruutta ja valoa rakennukseen. (Mari Mäkiö, 
Arkkitehtuurimuseo MFA). 

Kuva Porthaniasta 1950-luvulta. Nauhaikkunat hallitsevat rakennuksen julkisivua. (Eero 
Troberg, Arkkitehtuurimuseo MFA).



9

Töölön Kirjasto 1970

Yleisölle 22.12.1970 avattu Töölön kirjasto edustaa tyyliltään selkeästi 
Mäntytornia ja Porthaniaa myöhäisempää modernismin vaihetta Ervin 
arkkitehtuurissa. Työskennellessään Alvar Aallon toimistossa Ervin ensimmäisiä 
arkkitehdin töitä oli osallistua Viipurin kirjaston suunnitteluun. Vastakohtana 
Töölön kirjasto jäi Ervin viimeiseksi työksi. (Hakala 2019).

Kirjaston ja luonnon välinen yhteys sekä tilojen funktionaalisuus toimivat 
selkeinä suunnittelun lähtökohtina. Kirjaston kaareva dynaaminen muoto ja 
Topeliuksen puistoon avautuvat suuret ikkunat korostavat vuorovaikutusta luonnon 
kanssa kutsuen kävijöitä kulttuurin pariin.

 Kirjastoa on peruskorjattu viimeksi vuonna 2016 Arkkitehdit Mustosen 
toteuttamana. Korjauksen perusajatuksena oli ennen kaikkea palauttaa 
arkkitehtuurin perusajatus kirjaston ja puiston välisestä yhteydestä. Samalla 
kirjaston tekniikka korjattiin vastaamaan nykypäivän tarpeita ja standardeja 
sekä tilaohjelmaa muutettiin tehokkaamman käytön ja muunneltavuuden 
saavuttamiseksi. Uudet kiintokalusteet kunnioittavat ja mukailevat Ervin 
suunnittelemaa sisustusta sekä värimaailmaa ja lukusalin vanha ilme on säilytetty 
kunnostamalla tila alkuperäisiä pöytiä ja tuoleja myöten. (Hakala 2019).

4. kerroksen sohvasyvennyksissä pystyi aikaisemmin kuuntelemaan musiikkia penkkeihin 
suoraan kiinnitetyillä kuulokkeilla. (Teuvo Kanerva, Arkkitehtuurimuseo MFA).

Kaarevalta julkisivulta avautuu näkymä Topeliuksenpuistoon.  (Raimo Ketolainen, 2017).
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2.6 Imatrankosken voimalaitosalueen

 rakennuskanta

Imatrankoskella sijaitsee vanhojen tiilipintaisten voimalarakennusten lisäksi 
kaksi eri aikakausina rakennettua Imatran Voiman asuinaluetta, sekä muutama 
yksittäinen rakennus. Alueelle rakennettiin 1920-luvulla Emil Ekegrenin 
suunnittelema kivitaloasuinalue voimalaistostyöntekijöille. Myöhemmin, 1940- 
ja 1950-luvun vaihteessa, aluetta täydennettiin uudella erillisellä Aarne Ervin 
suunnittelemalla puutaloalueella. Tässä selvityksessä käsitellään Aarne Ervin 
suunnittelemaa asuinaluetta.

Alueelle tyypillinen piirre on avoimeen maastoon väljästi sijoitellut 
rakennukset. Rakennukset ovat pääosin satulakattoisia ja suorakaiteen muotoisia. 
Tämän lisäksi Ervin asuntoalueella erityispiirteenä on koillispuolelta lasitettu ja 
lounaispuolelta avoin kuisti, joka osassa rakennuksista yhdistyy vieressä olevaan 
vajaan.

Ervin asuinalueen puiset rakennukset on verhoiltu vaakasuuntaisella 
limilaudoituksella, joka on nykyisin vaalean keltainen. Alun perin väritys on 
ollut hillitympi lyijynvalkoinen. Rakennusten kattotiilet ovat tumman rusehtavan 
sävyisiä. Lisäksi talojen seinustoilla on Erville tyypillisiä ristikoita köynnöskasveja 
varten. Alueella sijaitsee myös kaksi kivirapattua taloa: talousrakennus 
ja insinöörin asunto. Kivirakennukset ovat värisävyltään samankaltaisia 
puurakennusten kanssa.

Ekegrenin suunnittelema alue noudattaa pääosin samoja piirteitä, vaikkakin 
rakennukset ovat kivirakenteisia ja detaljointi kertausklassistista. Kivitalojen 
kattotiilet ovat punaisia ja julkisivuväritys on samankaltainen vaaleankeltainen 
kuin Ervin asuinalueella. Ikkunapuitteissa ja yksityiskohdissa on käytetty 
korostevärinä valkoista.

Ekegrenin rakennukset on sijoiteltu kehämäiseen muodostelmaan, kun taas 
Ervin rakennukset on aseteltu väljemmin avoimeen maastoon. Rakennukset 
ovat keskenään samassa koordinaatistossa, joka mukailee olemassa olevia 
maastonmuotoja. 

Puustoa on kaadettu vain vähän rakennusten tieltä ja etenkin vanhat männyt 
on pyritty säilyttämään. Aikanaan Imatran Voimalla on ollut puutarhuri 
vastaamassa piha-alueiden huoltotöistä. Sittemmin vastuu siirrettiin asukkaille.

Ilmakuva Imatrankoskelta. Pohjoisessa näkyy Imatran keskustaa, keskellä Vuoksi 
ja Voimalarakennukset. Voimalasta etelään näkyy Emil Ekegrenin suunnittelema 
1920-luvun asuntoalue ja tarkasti katsottuna voi erottaa Ervin asuntoalueen kuvan oikeassa 
alakulmassa. Rakennukset on hyvin upotettu maastoon, eivätkä näy kauas. 
(Sitowisen aineistot Imatran kaupungille, 2014)
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Ote vuoden 2014 asemakaavan yhteydessä tehdystä illustraatiosta. 
Mustalla Ervin 1940–luvun rakennukset ja harmaalla alueelle suunniteltu 
täydennysrakentaminen. 

Talousrakennus

90/50

90/50

Puutarhurin 
talo

Insinöörin 
asunto

50/2

50/2

50/2

50/2
50/2

50/2

50/2

50/2

50/2

3  Imatran Voiman 1940-luvun asuntoalue

3.1 Aarne Ervin suunnittelema asuntoalue ja

 tyyppitalot

Aarne Ervin suunnittelemaan asuntoalueeseen kuuluu kahdenlaisia tyyppitaloja 
ja sekä alueen keskellä sijaitseva talousrakennus. Lisäksi varsinaisesta 
asuntoalueesta hieman sivummalla sijaitsevat vanha puutarhurintalo ja insinöörin 
asunto.

Insinöörin asunto sekä talousrakennus ovat molemmat tärytiilestä sekä 
tiilestä rakennettuja, rapattuja taloja. Puutarhurintalo on tyyppitalojen lailla 
puurunkoinen ja julkisivuiltaan yhteneväinen tyyppitalojen kanssa. Kaikki 
rakennukset ovat Ervin suunnittelemia, ja huolimatta eri rakennusmateriaaleista, 
niissä on paljon yhteneväisyyksiä pylväissä, kuisteissa, ovissa ja detaljoinneissa. 
On myös oletettavaa, että julkisivuväritys on ollut alunperin sama. 
Talousrakennukseen on kuulunut yhteistilojen lisäksi yksikerroksinen n. 50 m2:n 
asunto.

Tyyppitaloja 90/50 on alueella kaksi ja tyyppitaloja 50/2 on yhteensä 
yhdeksän. Tämä selvitys keskittyy edellä mainittuihin kahteen talotyyppiin. 
Insinöörin asunnosta ja talousrakennuksesta on esitetty tärkeimmät piirustukset, 
valokuvia ja detaljeja. Materiaalit ja rakenneleikkaukset muistuttavat toisiaan 
kaikissa talotyypeissä, joten selvitys kattaa kaikki talotyypit. Puutarhurintalosta 
ei ole tarkempia piirustuksia, mutta se on tyyppitalojen kaltainen puurakenteinen 
talo, joka noudattaa samoja suunnitteluperiaatteita kaikkien 1940–luvun 
asuntoalueen rakennusten kanssa.

Ervin tyyppitalojen nimet 50/2 ja 90/50 kertovat asuntojen määrästä 
ja yhden kerroksen pinta-alasta. Tyyppitalossa 50/2 on kaksi asuntoa joiden 
molempien pääkerrokset ovat n. 50 m2. Asunnot ovat toistensa peilikuvia. 
Tyyppitalossa 90/50 toisen asunnon pääkerros on n. 90 m2 ja toisen n. 50 m2. 

90/50-tyyppitalon pienempi asunto on samanlainen kuin 50/2-tyyppitalon 
asunto. Molemmissa talotyypeissä on 1,5 kerrosta, ullakkotilaa, kellari sekä 
osittain lasitettu sisäänkäyntikuisti tai vilpola. 50-tyypin asunnoissa kuisti 
yhdistää erillisen vajarakennuksen päärakennukseen. 90-tyypin asunnoissa sekä 
insinöörin asunnossa on erilliset pienet talousrakennukset pihamaalla erillään 
muusta rakennuksesta. 
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3.2 Asuntoalueen rakentumisen vaiheet ja sitä  
 ohjanneet tahot

Imatrankosken asuinalue on rakennettu alunperin Imatran Voiman työntekijöitä 
varten. Uudemman asuinalueen rakentaminen aloitettiin 1940-1950 –lukujen 
vaihteessa ja parhaimmillaan alueella on asunut toistasataa asukasta. Nykyisin 
voimalaitos on etäohjauksessa ja työllistää enää seitsemän työntekijää paikallisesti. 
Varhaisimmat rakennuksista on rakennettu vuonna 1949, ja loput vuoden 1950 
aikana tai sen jälkeen. Nykyään asuntoalue on tyhjillään (2019).

3.3  Rakennus- ja muutoshistoria

Rakennusten suunnitelmat on laadittu pääosin 1940-luvun lopulla, useimmat 
alkuperäispiirustuksista on päivätty vuosille 1947 ja 1948. Suurin osa 
rakennuksista on valmistunut vuosikymmenen vaihteessa. Tästä syystä aluetta 
kutsutaan myös Imatran Voiman 1950-luvun asuinalueeksi. Yhtenäisiä 
selkeitä kunnostusvaiheita ei ole, vaan rakennuksia on kunnostettu tarpeen ja 
kiireellisyyden mukaan eri ajankohtina. 

Merkittävimmät muutokset on tehty 1970- ja 1980–luvuilla, joista näkyvin 
on ollut julkisivujen värin vaihtaminen. Alkuperäinen julkisivuväritys on 
rakennusselostuksen mukaan ollut lyijynvalkoinen. Samaa väriä on käytetty 
ulkovuorauksessa, räystäissä ja näkyvissä kattotuoleissa. (Rs 1948). Julkisivut on 
maalattu uudelleen vuosina 1958-1961, 1976-1978 sekä 1990-luvun alkupuolella 
(H. Puuska). Ensimmäisen uudelleenmaalauksen värisävyistä ei löydy kirjallista 
tietoa, mutta entisen alueen asukkaan, Heikki Puuskan, mukaan värisävy oli 
vaalea, hiukan harmahtava. Ohessa on vaihtoehtoja mahdollisesta värisävystä. 

Toisella maalauskerralla, 1976-1978, väri vaihtui vaalean keltaiseen. Maali 
oli Vihanta-talomaali, Tikkurilan silloisen värikartan sävy TVT 2167. (H. 
Puuska). Uusissa värikartoissa ei löydy vastaavaa sävyä, mutta väriä voi yhä tilata 
Tikkurilalta (2019). 1990-luvun alkupuolen maalauskerralla on todennäköisesti 
käytetty samaa värisävyä, joka on myös nykyinen väri. On oletettavaa, että 
julkisivujen uudelleenmaalauksen yhteydessä vaihdettiin myös räysräslautaiden 
värisävy lyijynvalkoisesta rusehtavaan. Kivitalot ovat olleet alunperin 
väritykseltään samaa lyijynvalkoista kuin tyyppitalot (H. Puuska). Nykyään 
kivitalojen julkisivut ovat haalistuneen kellertävän vaaleanharmaita.

Kattomateriaalina on alun perin ollut luultavasti sementtitiili. 
90/50-tyyppitalojen kattomateriaali on vaihdettu vuoden 1981 
muutossuunnitelmassa sementtitiilestä harmaaseen varttilevyyn. 

Kuistin koillispuolen julkisivua on muutettu osassa 50/2-tyyppitaloista sekä 
molemmissa 90/50-tyyppitaloissa. Muutoksessa on tehty pelkistetympi ikkunajako 

Otos Tikkurilan Jälleenrakennuskauden 1940-1950 lukujen talojen värikartasta. Puuskan 
mukaan värisävy G497 on melko lähellä ensimmäisen uudelleenmaalauksen väriä vuosina 
1958-1961. Sävy on hyvin lähellä alkuperäistä lyijynvalkoista. (Tikkurila 2019).

Vasemman puoleinen kuva insinööritalon vajarakennuksesta. Värisävy on lähellä 
alkuperäistä harmahtavaa sävyä. On huomioitavaa, että kuvan värisävy on ajan 
patimoima. Oikealla puisten tyyppitalojen vaalean keltainen värisävy. Ovet ja räystäslaudat 
on maalattu rusehtavilla sävyillä. Kuvat vuodelta 2019.
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kuistin ikkunoihin, sekä lisätty ovi ja kaksi yläikkunaa vajaan.

Sisätilojen muutoksia ovat olleet 1970-luvulla tehdyt keittiö- ja 
kylpyhuoneremontit, sekä 1980-luvulla asuinhuoneiden seinien lisäeristäminen. 
Keittiöremonteissa kiintokalusteiden paikkaa on vaihdettu ja mitoitusta päivitetty 
vastaamaan aikakauden standardeja. Kylpyhuoneremonteissa on lisätty muun 
muassa suihkukaapit yläkerroksen kylpyhuoneisiin. Muutossuunnitelmat eroavat 
toisistaan jonkin verran rakennuskohtaisesti. Esimerkiksi suihkukaappeja on 
asennettu eri kohtiin kylpyhuoneita, sekä asuinhuoneiden lisäeristeen paksuus on 
vaihdellut. Näiden muutosten lisäksi osa sisäpinnoista on maalattu valkoiseksi ja 
lattioita on päällystetty muovimatoilla. Sisätilojen huonejärjestyt ovat kuitenkin 
pysyneet samoina vuosikymmenien ajan, eikä väliseinien paikkoja ole muutettu 
merkittävästi. 

Myöhemmät muutostyöt koskevat pääosin rakennusten sisätiloja ja niiden 
kalustusta. Etenkin keittiöitä on päivitetty useamman kerran modernin 
teknologian syrjäyttäessä vanhat puuliedet. Osa muutossuunnitelmista on 
asukkaiden omaa työtä ja osa arkkitehdin suunnitelmien mukaisia.  

3.4  Tyyppitalojen julkisivut ja katot

Lähes kaikkia alueen rakennuksia lähestytään koillisjulkisivun puolelta. 
Hiekkapintaiset pihatiet ja autopaikat sijaitsevat tällä puolella ja julkisivun 
aukotus on hillityä. Rakennukset ovat suorakaiteen muotoisia, mutta 
50-tyyppiasuntojen päädyissä on erillinen, pienempi suorakaiteen muotoinen 
rakennusosa, jossa sijaitsee vaja. Vajan ja päärakennuksen välillä katto jatkuu 
yhtenäisenä ja väliin jää sisäänkäyntikuisti. 90-tyyppiasunnoissa on vajan sijaan 
rakennuksen koillispuolella sijaitseva isompi katettu terassi lasi-ikkunoilla eli 
vilpola. Myös vilpola näkyy koillisjulkisivun puolelle, sillä se on sijoitettu hieman 
rakennuksen päädyn linjasta ohi. 

90-tyypin asunnoissa vilpolan kulma ja 50-tyypin asunnoissa näkymä 
kuistin lasi-ikkunoiden läpi antavat lupauksen toisella puolella olevasta pihasta, 

ja houkuttelevat kiertämään rakennuksen ympäri. Pääsisäänkäynnit sijaitsevat 
molemmissa asuntotyypeissä luoteispuolella ja vieraiden on haluttu kulkevan 
sisäänkäynnille vehreän pihan kautta. Koillisjulkisivussa olevat sisäänkäynnit ovat 
olleet sekundäärisiä kotiapulaisten tai muun apuhenkilökunnan sisäänkäyntejä, 
jotka johtavat suoraan keittiö- tai aputiloihin. Ei ole tarkkaa tietoa kumpia ovista 
asukkaat ovat käyttäneet, mutta on selvää että Ervin ajatuksena on ollut vieraiden 
ohjaaminen pihan kautta rakennukseen.

90-tyyppiasunnoilla on lisäksi selkeästi erillinen pieni talousrakennus pihan 
koillispuolella. Rakennuksen harja on vastakkaiseen suuntaan päärakennukseen 
verrattuna, mutta kattokulma, räystäät ja julkisivut ovat samaa tyyliä 
päärakennuksen kanssa.

Tyyppitalot ovat satula- eli harjakattoisia. Kattojen kulma on 30 astetta. 
Katot ovat alun perin olleet tiilikatteisia, luultavasti harmaata sementtitiiltä. 
Myöhemmin kate on vaihdettu osassa rakennuksista harmaaseen varttilevyyn. 
Räystäät ovat suhteellisen runsaat, päärakennuksissa 80cm. Vajojen ja muiden 
pienempien rakennusosien kattokulma on sama kuin päärakennuksissa ja räystäät  
pitkät. Vesikourujen kiinnikkeet ovat olleet alun perin kiinteästi kiinni räystäissä, 
sekä ainakin osa vesikouruista on ollut puisia. 

Julkisivut ovat vaakasuuntaan ponttilaudoitettuja. Nykyinen vaaleankeltainen 
väri ei ole alkuperäinen, vaan julkisivut ovat olleet aiemmin lyijynvalkoisia. 
Räystäiden alapinnat ovat nykyään saman väriset kuin julkisivulaudoitus. 
Räystäslaudat sekä ulko-ovet ovat vaaleanruskeita. Alkuperäisessä 
rakennusselostuksessa kuvaillaan julkisivuväritystä vastaavasti: “Ulkopuolisessa 
öljymaalauksessa on käytettävä lyijynvalkoista. Ulkovuoraus, räystäät ja näkyvät 
kattotuolit maalataan ns. keittovärillä samaan väriin. Höylätyt osat kuten 
ikkunoiden ja ovien listat, köynnöstelineet ym. kahdesti öljymaalataan seinän 
väriin. Ikkunoiden ja ovien karmit, ikkunapielet ja -penkit sekä karmilistat 
käsitellään samoin kuin ikkunat. (Rs 1948).

Ulko-ovissa on käytetty kapeaa rimapaneelia ja osassa ovista on lasi-ikkuna.
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Nykyisen maalin alta paljastuu paikoitellen alkuperäistä lakattua puupintaa. 
Kuistin ja vilpolan ikkunoissa on romanttiseen huvilatyyliin kapeat ikkunajaot. 
Ikkunapuitteet ovat valkoiset. Osassa rakennuksista kuistin ikkunat on päivitetty 
modernimpaan tyyliin ja vajaan on lisätty ovi.

Kuistin ja vilpolan kattorakenteet on tuettu Ervin arkkitehtuurille tyypillisillä 
kapeilla puisilla pilareilla. Pilareiden ja palkkien liitokset on mietitty tarkkaan 
detaljipiirustuksissa. Pilarit on alunperin käsitelty kahdesti ulkoilmalakalla (Rs 
1948). Myöhemmissä muutostöissä pilarit on kyllästetty vaalean rusehtavalla 
maalilla.

Ervi käytti paljon liuskekiveä ulkomateriaalina. Tyyppitaloissa liuskekiveä on 
käytetty sekä kuisteissa että porrasaskelmissa. Vaihtoehdoksi kuistien lattiapinnalle 
on annettu punainen tiili. Lattiatasanteiden ulkoreunoissa on rakennusselostuksen 
mukaan kuitenkin käytettävä liuskekiveä. Piirustuksissa liuskekivestä on lisäksi 
esitetty tehtäväksi polku rakennuksen koillisjulkisivun puolelta talon kulman 
ympäri pääsisäänkäynnille. Vajojen lattiat ovat maavaraisia 10 cm soratäytteellä. 
Lattiapinnat ovat laudoitettuja ja nykyään maalattu samaan sävyyn seinien 
julkisivuvärin kanssa. Kellaritilat ja sokkeli ovat betonia.

Materiaalivalintojen ja mäntymetsää jäljittelevien pilareiden lisäksi Ervi 
pyrki sovittamaan rakennuksia ympäristöön detaljoinnilla. Julkisivuihin 
suunniteltiin tukirakenteita runsaita köynnöksiä varten, pohjapiirustuksiin 
piirrettiin talon edustalle multapenkkejä kasveille ja kuistille suunniteltiin kiinteä 
kukkaistutuslaatikko. Pihalla ja kasveilla on tärkeä rooli julkisivuissa. Vanhoissa 
julkisivupiirustuksissa on esitetty myös paljon olemassa olevaa puustoa, jopa 
rakennusten eteen piirrettyinä. Ympäröivän luonnon esittäminen piirustuksissa 
kertoo Ervin arvostuksesta paikkaa kohtaan, ja siitä että hän on huomioinut 
paikan hengen osana rakennusten julkisivuja.

Asemapiirros 90/50-tyyppitaloista. Piirroksessa näkyvät myös insinöörintalo, puutarhurintalo sekä 
talousrakennus. Piirros on muutospiirustus vuodelta 1981.
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Tyyppitalon 50/2 julkisivu lounaaseen. Eri rakennuksissa on eroja vajan 
pituudessa. Lounaisjulkisivu on useimmissa rakennuksissa pääjulkisivu, joka 
aukeaa pihan puolelle. Köynnöskasvit ovat tärkeä osa arkkitehtuuria. Lisäksi 
piirustuksissa on esitetty höylätystä puusta rakennetut kukkalaatikot terassilla. 
Ympäristön puiden esittäminen julkisivuissa luo tunnelmaa ja kertoo Ervin 
arvostuksesta paikan henkeä kohtaan. Piirustukset vuodelta 1947.
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Tyyppitalon 50/2 julkisivu koilliseen. Koillisjulkisivun puolella tai 
rakennusten päädyissä on ollut pysäköintipaikat asukkaille. Julkisivu 
on suljetumpi, sillä useimmissa rakennuksista se on pihatien 
puolella. Vieraat ja asukkaat ovat joko kiertäneet talon kulman 
taakse lounaispuolelle, josta kuisti on avoin, tai he ovat käyttäneet 
kuistille johtavaa väliovea. Piirustus vuodelta 1948.

Kellarin ilmanvaihto tapahtuu betonisessa 
kivijalassa sijaitsevien tuuletusaukkojen kautta. 

Ikkunoiden sommittelu on ajalle epätyypillisesti  
epäsymmetristä.

Ikkunan yläpuolella on yläkerran 
poistoilmaventtiili, räystään alus on maalattu 
saman sävyiseksi seinän kanssa.

Räystään rakennetta. Sadevesikourut ja 
syöksytorvet on uusittu myöhemmin.
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Tyyppitalon 50/2 kaakkoispääty terassin kohdalta leikattuna. Rakennuksissa esiintyy 
pientä variaatiota, tässä rakennuksessa sisäänkäyntejä on kaksi. Oikean puoleinen ovi 
johtaa suoraan ylös menevään portaikkoon. Piirustus vuodelta 1946.

Köynnösristikko keväällä ilman 
köynnöstä.



18

Tyyppitalojen 50/2 ja 90/50 päädyt ovat samanlaiset 90/50-talon pienemmän 
asunnon puolelta. Kuvassa näkyy hyvin vajan seinällä olevan köynnösristikon 
ja julkisivun välinen reilu ilmarako. Piirustus vuodelta 1948.
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Tyyppitalon 50/2 pelkistetyt julkisivupiirustukset. 
Piirustukset vuodelta 1994.
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Tyyppitalon 50/2 kuistin piirustukset vuodelta 1948. 
Piirustuksista näkyy detaljien tarkka suunnittelu. Köynnösteline 
on vajan seinällä irti julkisivusta, jotta kasveille jäisi enemmän 
kasvutilaa.
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Kuistin lounaispuoli on avoin. Sisäänkäyntiä reunustavat pilarit sekä 
kukkalaatikko kasveja varten. Kukkalaatikko on alun perin ollut puinen.

Kuistin koillispuoli on lasitettu. Yläkuvassa näkyy muutos, joka on tehty 
osaan 50/2-tyyppitaloista sekä 90/50-tyyppitaloihin. Alakuvassa ovat 
alkuperäisen suunnitelman mukaiset ikkunajaot. Muutetuissa kuisteissa 
on lisätty ovi ja yläikkunat vajaan.

Lounaisjulkisivun köynnöskehikkoa vajan seinällä.

Lähikuva kuistin koillispuolelta alkuperäisenä säilyneestä julkisivusta.
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Tyyppitalon 90/50 julkisivu lounaaseen. Käynti rakennuksen sisään tapahtui tältä 
puoleta rakennusta, vaikka rakennusta pääsääntöisesti lähestyttiin toiselta puolelta. 
Tällainen saapuminen talolle oli tyypillistä. Tavoitteena oli ohjata mahdolliset vieraat 
kauniin puutarhan läpi pääsisäänkäynnille. Alkuperäispiirustus vuodelta 1947. 

Asuntojen välinen raja on esitetty julkisivussa.
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Asuntojen välinen raja on esitetty julkisivussa.

Sisäänkäynti toimi kotiapulaisten ovena. Pääsisäänkäynti 
tapahtui talon toiselta puolelta.

Vilpolan kulma näkyy koillipuolelle

Hahmoteltua ikkunaa ei ole toteutettu

90/50-tyyppitalon pienemmän asunnon vajan 
julkisivua on muutettu myöhemmin tai sitä ei 
ole koskaan toteutettu alkuperäispiirustusten 
mukaan. Ikkunoita on yksinkertaistettu ja vajaan 
on lisätty erillinen ovi pitkälle sivulle. Sama 
muutos on tehty osassa 50/2-tyypin taloissa.

Tyyppitalon 90/50 julkisivu koilliseen. Ylin 
alkuperäispiirustus on vuodelta 1947 ja alempi on 
muutospiirustus vuodelta 1981.

Sementtitiili on vuonna 1981 
piirustuksessa vaihdettu harmaaseen 
varttilevyyn. Levy sisältää asbestia.
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Tyyppitalon 90/50 päätyjulkisivu ja leikkaus vuodelta 1947. 
Piirustukseen on merkitty korjauksia ja kommentteja.
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Tarkempi julkisivuote ja leikkaus 90/50-tyyppitalon 
vilpolasta. Piirustusta ei ole päivätty.
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90-tyypin asunnon sisäänkäynnin yhteydessä olevan vilpolan detaljit 
on mietitty tarkkaan. Portaissa käytetty liuskekivi jatkuu myös terassin 
puolelle. Pinnoitukselle on annettu vaihtoehdoksi tiili, mutta silloinkin 
reunojen tulee olla liuskekiveä. Teräksestä valmistettu likakouru on 
integroitu lattiaan ja se on tyhjennettävissä irtokiveä siirtämällä. 
Piirustus vuodelta 1948.

Ikkunan alareunaan merkitty rimoitus on todellisuudessa toteutettu jatkuvana 
vaakalaudoituksena muun julkisivun mukaan. Oven vieressä olevaa ikkunaa ei ole 
toteutettu, vaan se on jäänne toteutumattomista suunnitelmista.

Terassin kattoa kannatteleva palkisto
näkyy leikkauspiirustuksissa.
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Vilpolasta on avautunut kauniit maisemat luontoon ja pihalle.

Ikkunapuitteet muistuttavat kansallisromanttisista huviloista.Takakulma on hieman eri linjassa 
varsinaisen rakennuksen kanssa. 
Väiin jää ikkunakaistale koilliseen.

Lattian liuskekiveä.

Toinen piirustus vilpolasta. Piirustuksissa on pieniä 
eroja mitoissa ja takakulmassa oleva tolppa on poistettu. 
Piirustuksessa näkyy myös kitapuiden sijainnit. 
Piirustusta ei ole päivätty. On oletettavaa, että se on päivitetty 
versio edellisen sivun piirustuksesta, sillä se vastaa enemmän 
nykytilannetta. 



28

Kuistin ja vajan leikkauspiirustuksissa on esitetty eri osien materiaalit. Vasemmalla 
lankkupintainen lattia vajan puolelta ja oikealla kivetty lattia kuistin puolelta. Palkkien 
detaljiikka on myös hyvin nähtävillä. Tyyppitalo 90/50. Piirustus vuodelta 1948.

Julkisivudetaljeja

Sadevesikourun kiinnikkeet ovat 
alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan olleet kiinteästi katossa 
kiinni.

Runsaat räystäät ovat 800 mm leveät.

Alakatot ovat laudoitettuja 
kuisteilla, vajoissa ja 
vilpolassa.

90-tyyyppiasunnon sisäänkäynnin 
kohdalla ei ole erillistä alakattoa, vaan 
puupalkit on jätetty näkyviin.
50-tyyppiasunnoissa kuistien alakatot ovat 
laudoitettuja.

Puupilarien liitos palkkeihin 
90-tyyppiasunnon sisäänkäynnin luona.

Ervin arkkitehtuurille tyypillinen puupilari 
ja sen liitos alapohjaan 7 cm korkealla 
metallihylsyllä. Alunperin pilareissa on ollut 
lakattu pinta, mutta myöhemmin pilarit 
on maalatttu kuvassa näkyvällä vaalean 
rusehtavalla sävyllä.
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50/2-tyyppitalon kuistin rakenneleikkaukset ja lasidetaljiikkaa. 
Piirustus vuodelta 1948.

Kuistin lasitus. Piirustuksessa lasitukseen on merkitty kolme 
erilaista välikappaletta ja 4 mm:n lasi. Tyyppitalo 90/50. 
Piirustus vuodelta 1948.



30Detaljipiirustuksia vilpolan lasien ja lattian liitoksista. Piirustusta ei ole päivätty. Detaljipiirustus vilpolan ovesta. Piirustus vuodelta 1947.
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Apuovi ja sen katos 90-tyyppiasunnon 
koillisjulkisivulla. Kuten valokuvasta käy 
ilmi, todellisuudessa kuisti on rakennettu 
peilikuvana molemmissa 90/50-tyypitaloissa. 
Piirustus vuodelta 1948. 

Poikkeuksena muista ulkolattiapinnoista, 90-tyyppiasunnon 
keittiön kuistin tasanne on ilman päällystettä ja vain puuhierretty.
(Rs 1948).

Räystään ulottuma on vain 500 mm
pienemmässä rakennusmassassa.

Palkit kannattelevat 
myös kuistin kiinteää 
penkkiä.
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Ovikaaviot insinöörintalon piirustuksista. Ovet ovat lähes 
yhteneväiset kaikissa Ervin alueen rakennuksissa. 
Piirustukset vuodelta 1948.

Vajan ovi kuistin puoleltaUlko-ovi sisäpuolelta. Alkuperäisempi lakattu 
pinta.

Ulko-ovi on maalattu jälkikäteen. Rapistuvan 
maalin alta näkyy hieman lakattua pintaa.

Erilaisia ulko-ovia

Ulko-ovien kynnykset ovat olleet 
rakennustapaohjeiden mukaisesti 
messinkisiä.
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Asuntojen oviin on naulattu pienet metalliset laatat osoittamaan asunnon 
kirjaimen. Ovissa on myöhemmin muutostöissä maalattu vaalean ruskea sävy.

50/2-tyyppitalon kuistin ovi. Eroavaisuutena piirrustukseen lasin listoitus 
on hieman erilainen, mutta paneelirimoitus on piirustusten mukainen.Neliskulmaisempi ovenkahva 50-tyyppitalon 

kuistin ovessa.

Insinöörin asunnon ulko-ovi on muista rakennuksista 
poiketen tuplaovi.

Ovikaavio insinöörin asunnon piirustuksista. 
Piirustus vuodelta 1948.
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Alkuperäinen kahva, vanha ja uusi lukko.

Myöhemmin maalattu ovi. Myös kahva on 
maalattu samaan sävyyn.

Ulko-ovi sisäpuolelta. Ovessa on alkuperäistä 
muistuttava lakattu pinta.

Ovidetaljeja

Sisäpuolelta useat ovet ovat vielä alkuperäisessä asussaan. Ikkunan 
teippaukset ja uusitut lukot on lisätty myöhemmin. 
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3.5  Tyyppitalojen sisätilat ja pohjapiirustukset

50-tyyppiasunnon ulko-ovi johdattaa tuulikaapin kautta asunnon kokoajatilana 
toimivaan eteiseen. Tilasta on yhteys kaikkiin huoneisiin: olohuoneeseen, 
keittiöön, vessaan ja porrashuoneisiin. Olohuoneen ikkunat avutuvat luoteispuolen 
puutarhaan, muut pääkerroksen tilat ovat koillispuolelle sijoittuvia aputiloja. 
Koillisjulkisivun aukotus on myös luoteispuoleen verrattuna hillitympää. 
Porrashuoneita on kaksi. Toinen johtaa yläkerrokseen, jossa sijaitsee yksi 
makuuhuone, kylpyhuone, sekä kylmää ullakkotilaa tavaroiden säilytykselle. 
Toinen porras on erillisen oven takana ja johtaa koksi- eli kivihiilivarastona 
toimineeseen kellariin. Kellarissa on pidetty myös säilykkeitä, juureksia sekä muita 
tavaroita. Osassa rakennuksista on lisäksi pääoven vieressä toinen ulko-ovi, joka 
johtaa yläkertaan menevään porrashuoneeseen.

90-tyyppiasunnoissa on samanlaiset julkisen ja yksityisen tilan jakoon 
perustuvat pohjapiirustukset. Vaikka rakennuksista on laadittu muutamaa 
kuukautta myöhemmin uudet suunnitelmat, on rakennukset lopulta toteutettu 
alkuperäisten piirustusten mukaisesti. Alkuperäisissä piirustuksissa olohuone 
sijaitsee 50-tyyppiasunnon tavoin rakennuksen päädyssä. Ulkoa saapuvat vieraat 
kulkevat huoneen ohi, kun he kiertävät kulman ohi talon pääovelle. Olohuoneesta 
avautuvat ikkunat myös vilpolalle ja sen kautta puutarhaan. Asunnon 
kokoajaeteisen kautta kuljetaan yhteen makuuhuoneeseen, kylpyhuoneeseen 
ja porrashuoneeseen. Porrashuoneen kautta kuljetaan keittiöön josta on yhteys 
pienempään, luultavasti kotiapulaisen huoneeksi suunniteltuun, tilaan. 
Porrashuoneeseen pääsee myös koillisjulkisivun apuoven kautta, josta noustaan 
muutama askelma ylös. Oven oikealla puolella on suora yhteys myös kellarin 
portaaseen. Yläkerrassa on yksi makuuhuone, wc ja lämmintä sekä kylmää 
säilytystilaa. Alkuperäisissä suunnitelmissa 90-tyyppirakennuksen kaikki hormit 
ovat eri linjassa. 

Uudemmissa toteutumattomissa piirustuksissa huonejärjestystä on hieman 
muutettu. Hormit on siirretty samaan linjaan ja olohuoneen paikka on muutettu 
sisäänkäynnin oikealle puolelle. Vanha olohuoneen paikka on korvattu kahdella 
makuuhuoneella. Kylpyhuoneen ja wc:n sijainteja on vaihdettu: alakerroksessa 

on vain wc ja pesutilat löytyvät yläkerran kylpyhuoneesta. Portaan sijaintia on 
muutettu hieman ja apulaisen huone on siirretty porrashuoneen toiselle puolelle. 
Olohuoneen yhteydessä oleva huone on suunniteltu esimerkiksi ruokasaliksi tai 
kirjastoksi. Yläkerroksessa on edelleen yksi makuuhuone ja kylpyhuone, mutta 
hieman eri tavoin sijoitettuna. Uusissa piirustuksissa julkiset ja yksityiset tilat eivät 
ole yhtä selkeästi erillään verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin. Esimerkiksi 
makuuhuoneiden ikkunoiden ohi on kulkureitti saavuttaessa rakennuksen 
pääovelle, alkuperäisessä suunnitelmassa tässä kohtaa sijaitsee julkisempi 
olohuone.

Tyyppitaloille ominaisena piirteenä voidaan pitää julkisten- ja yksityisten 
tilojen selkeää jakoa. Julkiset tilat on sijoitettu rakennuksen valoisammalle puolelle 
luoteisjulkisivulle. Muut tilat ovat eteisen väliovien takana poissa vieraiden 
näkyviltä. Myös yläkerran makuuhuone on erotettu porrashuoneesta ovella. 

Rakennusten ilmanvaihto on toiminut painovoimaisena. Raitista ilmaa on 
tullut sisään ilmanvaihtokanavien kautta ja poistoilma on kulkeutunut hormien 
avulla savupiipusta ulos. Seinät ja kattotuolit on rakennettu rankorakenteena 
silloisten RT-kortistojen ohjeiden mukaisesti.

90/50-tyyppitalon toteutettu pohjapiirustus sisääntulokerroksesta.
Pienempi asunto vastaa 50/2-tyyppitalon asuntoja. Piirustus vuodelta 1948. 
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Ikkunoille on suunniteltu erilliset kukkapenkit

Sisäänkäyntikerros. Piirustus vuodelta 1948.

Köynnössäleikkö ja kukkapenkki

Erville tyypillinen luonnon-
kivinen porras.

Seinät ovat rankarakenteisia
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Ullakkokerroksen pohjapiirustus. Muutospiirustus  
kylpyhuoneremontista vuodelta 1978. Alkuperäistä 50/2- 
tyyppitalon ullakkokerroksen pohjapiirustusta ei ole, mutta 
90/50-tyyppitalon pienempi asunto on samanlainen.



38Kellarikerros. Piirustus vuodelta 1948.



39Keittiömuutoksia vuodelta 1978.
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Muutospiirustuksia. Peruskorjaus 1981 ja 1988.
Eristettä on lisätty asuinhuoneisiin.



4150-tyyppiasunnon leikkaus. Piirustus vuodelta 1947.

Yläkerroksen makuuhuoneen 
katto on viistetty

30 asteen kattokulma näkyy 
haalealla kuvassa

kylmä
ullakkotila

makuuhuone
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Alkuperäinen ja toteutettu pohjakerroksen pohjapiirustus. 
Piirustus vuodelta 1948.
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Ullakon piirustuksissa näkyy 1940-luvulle hyvin 
tavanomainen rankarakenne ulko- ja väliseinissä.

Alkuperäinen ja toteutettu ullakkokerroksen pohjapiirustus. 
Piirustus vuodelta 1948.
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Alkuperäinen ja toteuttu kellarikerroksen pohjapiirustus. 
Piirustus vuodelta 1948.
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90/50-tyyppitalosta on laadittu uudemmat pohjapiirustukset. Rakennukset on 
kuitenkin toteutettu alkuperäisten piirustusten mukaan. Piirustukset vuodelta 1948.

Ervi laati kaksi erilaista suunnitelmaa 90/50-tyyppitaloista. 
Tämä suunnitelma on päiväykseltään muutama kuukautta 
uudempi kuin toteutuneet suunnitelmat. Eroavaisuutena on 
90-tyyppiasunnon huonejärjestely. Kotiapulaisen huone sekä 
toinen makuuhuone on siirretty olohuoneen paikalle, ja olohuone 
eteisen oikealle puolle. Porrashuone ja keittiö ovat siirtyneet 
hieman. Ullakon järjestystä on myös hieman muutettu, vaikka 
tilojen sijainti on suurin piirtein sama. 

Toteutumattomat pohjapiirustukset
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Piharakennuksissa on säilytetty polkupyörien lisäksi 
esimerkiksi halkoja ja talouseläimien ruokaa. Piirustus 
vuodelta 1948.

Asemapiirroksessa näkyy 90/50-tyyppitalojen 
talousrakennus.



47

Pihalla oleva talousrakennus mukailee muuta alueen 
arkkitehtuuria. Esimerkiksi rakennusten kattokulma on sama.
Piirustus vuodelta 1947.
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3.6 Insinöörin asunto ja talousrakennus

Insinöörin asunto sekä siihen liittyvä talousrakennus sijaitsevat 
Imatrankosken niemen eteläosassa Vuoksen rannalla. Hieman 
muista alueen rakennuksista erillään sijaitseva rakennus toimi 
nimensä mukaisesti insinöörin ja hänen perheensä asuinpaikkana. 
Rakennuksen detaljiikka ja materiaalit ovat samoja tyyppitalojen 
kanssa lukuunottamatta julkisivun kivipintaista ja rapattua 
pintamateriaalia. Tämän lisäksi rakennusten kattokulma on hieman 
loivempi tyyppitaloihin verrattuna, sillä rakennukset ovat vain 
yksikerroksisia ilman ullakkoa. Insinöörin asunnossa kellari on noin 
puolet pohjakerroksen alasta. 

Huonejärjestelyt noudattavat samaa logiikkaa kuin tyyppitalojen 
asunnoissa. Sivuovesta pääsee suoraan aputiloihin: kellariin, 
keittiöön sekä palvelijan huoneeseen. Olohuone avautuu lounaaseen 
Vuoksen suuntaan, pääsisäänkäynti johtaa puolijulkisiin tiloihin ja 
olohuoneesta pääsee lasitetun vilpolan kautta pihalle. Erona muihin 
rakennuksiin, insinööritalon kylkeen on lisätty liuskekivinen muuri 
tuomaan yksityisyyttä pihamaalle. Insinööritalon pihalla sijaitsee 
lisäksi erillinen talousrakennus.

Insinöörin asunto. Sisäänkäynti tapahtui koillisreunalta, kuvassa 
alareunasta. Toisella puolella ikkunat avautuvat Vuoksen rantaan.
Piirustus vuodelta 1948.



49Insinöörin asunnon julkisivupiirustuksia. Piirustukset vuodelta 1948.



50
Valokuvia vuodelta 2019. Julkisivut ovat rapistuneet sen jälkeen, kun 
asunnot tyhjennettiin asukkaista.



51Työpiirustus vuodelta 1948. 



52Leikkaus vuodelta 1948.



53Sisäänkäyntiterassin piirustus vuodelta 1948.
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Erville tyypillisiä pylväsrakenteita insinöörin asunnon ulkotiloissa. 
Alkuperäiset sadevesikourut ovat olleet puisia. Piirustus vuodelta 1948.



55Insinöörin asunnon vajarakennus. Piirustus vuodelta 1948.
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Talousrakennus palveli kaikkia alueen asukkaita. Sen päädyssä sijaitsee 
yksi n. 50 m2 asunto. Lisäksi talousrakennukseen kuuluvat sauna, 
leivintupa ja pesutupa. Kellarissa oli kattilahuone ja polttoainevarasto. 

Julkisivumateriaalina on sama kivirappaus kuin insinöörin 
asunnossa. Värisävy on alunperin ollut luultavasti sama lyijynvalkoinen 
kuin tyyppitaloissa. Uudelleenmaalauksen yhteydessä kivirapatut talot 
on saatettu maalata myös kellertävällä maalilla, mutta nykytilassa 
rappaus on erittäin haalistunut ja harmahtavan kellertävän vaalea. 
Talousrakennuksen kattokulma on hieman loivempi kuin tyyppitaloissa.

Piirustus vuodelta 1948.



57Piirustus vuodelta 1948.



58Piirustus vuodelta 1948.



59Piirustus vuodelta 1948.

Valokuva talousrakennukset räystäästä.
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3.7  Sisätilojen materiaalit ja detaljeja

Ervin tyyppitaloista löytyy vanha rakennusselitys vuodelta 1948. Selitys käsittää 
puurakenteiset talot ulkosuojineen. Insinööritalon rakennusmateriaalit ovat 
pääpiirteittäin samoja, mutta pieniä eroavaisuuksia on saattanut olla. Huoneet 
on jaettu tyyppeihin pintakäsittelyiden mukaan. Tyyppimerkinnät näkyvät 
työpiirustuksissa tp. -merkinnällä ja roomalaisella numerolla. Rakennusten 
detaljointi ja materiaalit ovat pitkälti samoja kaikissa Ervin 1940-luvun 
rakennuksissa. On oletettavaa, että myöhemmissä remonteissa lattioiden päälle on 
lisätty muovimattoja ja seinäpintojen käsittelyä on vaihdettu esimerkiksi lakatusta 
puupinnasta valkoisella maalatuksi.

 
Tyyppitalojen rakennusselityksessä määritellyt pintakäsittelyt eri huonetyypeille: 

Tp. I  
(kellari) 
Lattia:   Teräshierretty betoni, ei jalkalistoja 
Seinät:   Laastinsively (slammaus) 
Katto:   Puhdistus, kerran kalkkimaalaus 
Hyllyt ja laarit:  Jätetään käsittelemättä 
Ovet:   Vernissalla ohennettu hautaterva- tai karbolineumsively 
Porrashuoneen   
puuosat:   Vernissalla ohennettu hautaterva- tai karbolineumsively

 
Tp. II 
(eteishalli, olohuone, makuuhuoneet) 
Lattia:   Öljyäminen ja lakkaus lattialakalla 
Jalkalista:   Öljymaalilla karmilistojen väriin 
Seinät:   Pingoitukseen mieluiten Lulosa-, tai mahdollisestu Enso- tai  
  vastaava tapetti ja sen päälle tapetin kiinnitys. 
Rapatut seinän  
osat ja uunit:  Hionta, kahdesti kalkkimaalaus paitsi eteisissä, joissa hionta  
  patenttimaalipohjustus ja kerran öljymaalaus. 
Paneloidut seinänosat:  Öljyäminen ja kahdesti lakkaus selluloosalakalla. 
Katto:   Pingoitukseen pinkopahvi, hionta, liitu- ja seissipohjustus sekä  
  maalaus liimamaalilla. 
Kattolista ja ikkunat:  Oksalakkaus, pohjustus, kittaus ja kerran öljymaalaus. 
Vaneriovet:  Hionta, öljyäminen, kahdesti lakkaus selluloosalakalla sekä  
  hionta teräsvillalla puolihimmeäksi. 
Paneeliovet:  Kuten edellä, mutta ilman himmeäksi hiontaa. 

Kiinteä sisustus:  Kukkalaudat ja -penkit käsitellään kuten vaneriovet. 
  Komerojen ovet ulkopuolelta käsitellään kuten ikkunat, seinän  
  väriin. Komerojen sisäpuoli öljytään. 
Tp. III 
(tuulikaappi, porrashuone) 
Lattia:   Öljyäminen ja lakkaus lattialakalla, tuulikaapeissa 
  vedenkestävällä lakalla. 
Jalkalista:   Lakkaus kuten edellä 
Seinäpaneelit:  Öljyäminen ja kahdesti lakkaus selluloosalakalla 
Katto:   Pingoitukseen pinkopahvi, hionta, seissipohjustus sekä  
  kahdesti öljymaalaus.Ei kattolistoja 
Ovet:   Kuten Tp.II:ssa 

Tp. IV 
(keittiö, WC, pesuhuone, tarjoiluhuone) 
Lattia ja jalkalistat:  Kuten Tp. II:ssa. 
Seinät:   Pingoitus kuten Tp. II:ssa, hionta, seissipohjustus, kahdesti  
  öljymaalaus. 
Katto:   Kuten Tp. III:ssa 
Kattolista:   Kuten Tp. II:ssa 
Ikkunat ja ovet:  Kuten Tp. II:ssa 
Kiinteä sisustus  
ja komeroiden ovet: Ulkopuoleen oksalakkaus, pohjustus, kittaus ja kahdesti   
  öljymaalaus. Sisäpuolen öljyäminen. Koivuiset pöytälevyt   
  jätetään käsittelemättä. 

 
Tp. V 
(veranta, kuisti) 
Lattia:   Puulattian sively vernissalla ohennetulla hautatervalla tai  
  karbolineumilla. 
Jalkalistat:   Puiset jalkalistat käsitellään kuten lattia. 
Seinät:   Kuten ulkomaalaus. 
Katto:   Kuten ulkomaalaus. 
Ikkunat ja karmit:  Kerran öljymaalaus. 
Ulko-ovet:   Hionta, kahdesti lakkaus ulkoilmalakalla. Vajan ovet kuten  
  ulkoseinät. 
Kuistin pilarit ja orsi:  Hionta, kahdesti lakkaus ulkoilmalakalla.
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Valokuvia nykytilanteesta (2019)

Tyyppitalojen yläkerroksen porrashuoneet on päällystetty lakatulla puupaneelilla kauttaaltaan.
Myös väliovien puupinta on lakattu.

Tyyppitalon ullakon kylmää varastotilaa.90-tyyppiasunnon yläkerroksen kylpyhuone.

Insinöörin asunnon olohuone.

Näkymä makuuhuoneiden läpi insinöörin 
asunnon pohjakerroksessa.

Näkymä insinöörin asunnon eteisaulasta.
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Yläkerran katto on osittain viistetty. Verhousmateriaalina on 
suorakaiteen muotoista laattaa. Alkuperäisen rakennusselityksen 
mukaan viistetty osa on ollut tapetoitu.

Osassa huoneista katon verhous on neliskulmaista. Verhous ei 
todennäköisesti ole alkuperäinen.

Ullakon makuuhuoneen viistetty katto. Alhaaltapäin kuvattu ullakkokerroksen 
kattorakenne.

Kellaritilojen katto ja seinät ovat paikalla valettua 
muottilaudoitettua betonia. Katto on seinäpintoja sileämpi.

Valokuvia nykytilanteesta, pintamateriaaleja (2019)

Osassa rakennuksista paneelia on maalattu 
valkoiseksi. Porrashuoneen ja eteisen yhdistävä 
seinä.

Alkuperäinen puurimoitus tyyppitalon eteisen 
seinässä. Naulakkokoukku on luultavasti 
lisätty myöhemmin.
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Kellaritilojen seinissä on käytetty muottilaudoitettua paikalla valettua 
betonia. Seinä on myöhemmin maalattu.

Insinöörin asunnon kalanruotoparkettia. Lankkulattiaa tyyppitaloissa. Pintakäsittelynä on alunperin 
rakennusselityksen mukaan ollut öljyäminen ja lakkaus.

Eri värisiä muovilattioita. Sinertävän harmaata, kellertävän beigeä, 
sekä harmaata. Muovimatot on oletettavasti lisätty myöhemmissä 
muutostöissä.

Insinöörin asunnon eteisen naulakko on ajan 
hengen mukainen. Eteisestä on klinkkeriputki-
ikkuna ulos. Kalusteet mukailevat huoneiden 
alkuperäisiä pintamateriaaleja.

Esimerkiksi toisessa kerroksessa, lattiat on myöhemmin maalattu paikoitellen 
valkoisiksi. Sama on tehty myös portaille. Tyyppitaloissa lattiat ovat lankkua, 
kun taas insinöörin asunnossa lattiamateriaalina on käytetty arvokkaampaa 
kalanruotoparkettia. Alkuperäisen rakennusselityksen mukaan lattiat ovat olleet 
puisia lankkulattioita ja keittiössä sekä pesutiloissa kaakelisia. Säilytysullakon lattia 
on tehty jätelaudoista.

Märkätilojen vedeneristystä on kuvailtu seuraavasti rakennusselityksessä: “Wc- 
ja pesutilojen lattiat eristetään lattianpäällysteen alta kaksinkertaisella kosteuden 
eristyksellä. Lisäksi kiinnitetään bitumisivelyllä sekä aluslaattaan että puurakenteisen 
seinän alaosaan n. 20 cm levyinen bitumihuopakaistale siten, että se nousee seinälle 
vähintään jalkalistan korkeuteen. Betoni- , kivi- ja tiilipintoihin liittyvät alustan 
puuosat tervataan.”

“Wc- ja pesutilojen lattiat päällystetään Pukkilan lattialaatoilla, 
poikkeustapauksessa Panssarimassalla. Keittiöissä liesien edustat päällystetään 
sopivilla vaaleilla lattialaatoilla piirustusten mukaan.” (Rs 1948).
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Ovikaaviot insinöörintalon piirustuksista. Saman tyylisiä 
ovia on käytetty tyyppitaloissa. Piirustus vuodelta 1948.

Sisäovien ikkunalasin reunat on 
pyöristetty.

Osa ovista on maalattu jälkikäteen valkoiseksi. 
Pariovi 90-tyyppiasunnosta olohuoneen ja 
eteisen välillä.

Eteinen olohuoneesta katsottuna. Ovet 
tuulikaappiin sekä vessaan. Eteisen seinän 
puurimoitusta, lattialla muovimatto.

Tuulikaapin ja eteisen välinen ovi. 
Sisäovien kynnykset ovat alunperin 
olleet lakattua tammea.

Ikkunaton väliovi alkuperäisellä 
lakatulla pinnalla.

Sisäovia
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Insinöörin asunnon ikkunakaavioita

Piirustus vuodelta 1948.
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Porraspiirustuksia tyyppitalosta 90/50. Pystysuuntainen panelointi hallitsee 
porrashuonetta.Piirustus vuodelta 1948.

Rappujen nurkat on pyöristetty. Panelointi 
mukailee pyöristystä.

Portaat, tyyppitalo 90/50
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Portaat, tyyppitalo 50/2

Tyyppitalon 50/2 detaljit mukailevat tyyppitaloa 90/50. 
Piirustus vuodelta 1948.

Piirustuksista ei käy ilmi, ovatko kaiteet 
maalattu vasta jälkikäteen valkoiseksi. 
Oletettavasti alkuperäinen väri on ollut lakattu 
puu.

Osa portaista on maalattu jälkikäteen 
valkoiseksi.

Ylhäältäpäin kuvattu ullakkoporras.

Kellariin johtava porras.
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Portaat, insinöörin asunto

Piirustus vuodelta 1948.



69Tyyppitalon 50/2 alkuperäisiä keittiösuunnitelmia vuodelta 1948.

Alkuperäinen keittiö, tyyppitalo 50/2
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Alkuperäinen keittiö, insinöörin asunto

Piirustusta ei ole päivätty.
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Tyyppitalon 90/50 takasta on säilynyt joitain alkuperäisiä piirustuksia. 
Kuvaan on jälkikäteen kirjoitettu kommenttina ”vanha”. On epävarmaa 
onko kyseistä takkaa toteutettu. Piirustus vuodelta 1947.

Olohuoneen takka, tyyppitalot

Rakennusselostuksessa on määritelty 
huonetiloissa käytettäväksi 
tehdasvalmisteisia tulisijoja. Olohuoneen 
takoista löytyy kuitenkin erilliset 
piirustukset.
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Olohuoneen takka, insinööritalo

Piirustus vuodelta 1948.
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Insinöörin asunnon olohuoneen detaljeja, ikkunalauta ja kukkaistutuslauta

Piirustusta ei ole päivätty.
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3.8  Lähiympäristö ja rakennusten ulkohahmo   
 paikan päällä koettuna

Lähiympäristö on pysynyt lähes koskemattomana vuodesta 2016, jolloin 
rakennusten asuinkäyttö lopetettiin niissä piilevien terveysriskien vuoksi. 
Asuinkäytön lopettaminen on johtanut varsin nopeaan rappeutumiseen ja 
lähiympäristön rehevöitymiseen. Sammaloituminen ja julkisivupintojen 
rapautuminen ovat kuitenkin saaneet rakennukset sulautumaan ympäristöönsä 
entistä paremmin. 

Rakennusten ulkohahmo on avoimessa maastossa hallitseva johtuen 
värimaailmasta ja harjakorkeudesta. Rakennusten koosta huolimatta niiden 
sijoittautuminen maastoon tuntuu kuitenkin luontevalta. Solukkomaiset 
pienet pihahiekkatiet eivät erotu kauas kangasmetsän hiekkapohjasta ja 
talojen koordinaatisto mukailee korkeuskäyriä. Rakennukset on sijoitettu 
tarpeeksi erilleen toisistaan, jotta niiden väliin jäisi sijaa myös luonnontilaiselle 
mäntymetsälle. 

Rehevöityneet pihat ja metsä tuntuvat villiintyneenä sulautuvan 
ympäristöönsä paremmin kuin aiemmin. Pihakasvillisuus on koostunut 
pääosin yksittäisistä lehtipensaista ja rakennusten julkisivuja pitkin kiipeävistä 
köynnöksistä. Istutetun kasvillisuuden muodonmuutokset eri vuoden aikoina ovat 
olleet voimakkaampia verrattuna ympäröivään mäntymetsään. Oletettavasti 
kesäisin pihat ovat erottuneet selkeämmin luonnontilaisesta mäntymetsästä, 
kun taas talvella ympäristö on sulautunut paremmin yhteen lumimassan ja 
lehdettömien pensaiden ansiosta. Tonttien aidattomuus ja liuskekiven käyttö 
piharakenteissa edesauttavat pihan ja ympäristön sulautumista toisiinsa. 
Ominaisuudet ovat erityistä alueelle ja avoimelle mäntymetsämaisemalle. 

Julkisivujen väritys sulautuu ympäristöön parhaiten syksyisin, kun alueen 
muutamat koivut ja yksittäiset muut lehtipuut saavat keltaisen ruskavärityksen. 
Aikaisempi vaalea värisävy on luultavasti sulautunut kauniisti talviseen 
maisemaan ja tuntunut luonnolliselta värivalinnalta lumen keskellä. Kattojen ja 
männynrunkojen värisävyt sulautuvat hyvin yhteen kaikkina vuodenaikoina.

Sammaloitunut ja jäkälöitynyt pihakeinu tyyppitalon pihalla. Rakennusmateriaaleina 
on käytetty höyläämättömiä puutukkeja, jotka sulautuvat hyvin ympäristöönsä. Takana 
näkyy mäntyvaltaista sekametsää
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4 Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Aarne Ervi toimi tärkeänä arkkitehtuurin suunnannäyttäjänä Suomessa 
sodanjälkeisellä jälleenrakentamiskaudella. Imatrankosken 1940-luvun 
asuntoalue on tyyppiesimerkki ajan asuntotuotannosta. Vaikutteita kerättiin 
monesta eri suunnasta: edesmenneestä funktionaalisesta modernismista, 
kansallisromantiikasta ja orgaanisesta arkkitehtuurista. Jälleenrakentamiskauden 
romanttinen modernismi ja rationalismi näyttivät suuntaa myöhemmälle 
1960-luvun teolliselle rationalismille. Jälleenrakentamiskauden arkkitehtuuri loi 
vahvan pohjan elementti- ja tyyppitaloajattelulle. 1940-luvun vaikutteet näkyvät 
yhä nykypäivän sarjallisessa asuntotuotannossa.

Ervin Imatrankoskelle suunnittelema asuntoalue sisältää paljon vaikutteita 
eri tyyleistä. Hän hyödynsi hyvinvoinnin kannalta parhaat funktionalismin puolet 
yhdistämällä käytännöllisyyden mukavuuteen ja luonnonläheisyyteen. Tämän 
lisäksi Ervi pyrki parantamaan työväen oloja suunnitellessaan koteja luonnon 
rauhaan ja mietittyä arjen juhlavuutta sodanjälkeisessä kurjuudessa.

Ervin arkkitehtuurille on tyypillistä läheinen luontosuhde ja rakennusten 
sulava liittyminen ympäristöönsä (MFA 2012). Imatrankoskella rakennukset 
seuraavat maastonmuotojen luomia suuntia, ja rakennusten väljä asettelu 
suojelee avointa maastoa. Vajan ja päärakennuksen yhdistäminen samaksi 
rakennusmassaksi keskittää rakennukset yhteen kohtaan, jolloin luonnontilaiselle 
ja hoidetulle pihalle jää enemmän tilaa. Pihatiet ovat muodoltaan orgaanisen 
solukkomaisia ja sulautuvat maastoonsa.

Rakennusten perusmuotokieli on ajalle tyypillinen. Puurakenteiset talot ovat 
puolitoistakerroksisia, harjakattoisia sekä suorakaiteen muotoisia ja ne seisovat 
korkealla betonisella sokkelilla. Vaikka rakennusten muotokieli ei sinänsä sulaudu 
avoimeen maastoon, Ervi on käyttänyt runsaasti pienen mittakaavan keinoja, 
detaljeja ja materiaalivalintoja tuodakseen luonnon lähemmäksi rakennuksia. 
Ajalle hyvin tyypilliset kuistit ja vilpolat päärakennuksen ja vajan välissä 
häivyttävät ulko- ja sisätilan rajaa, ja tuovat ihmisen mittakaavaa muuten 

hallitsevaan, selkeäpiirteiseen rakennusmassaan. Rakennusten edustalla toistuvat 
ohuet, pyöreät pilarit muistuttavat ympäröivän mäntymetsän runkoja. Liuskekiven 
käyttö porrasaskelmissa, kuistien lattioissa ja insinööritalon kivimuurissa yhdistää 
rakennukset ja luonnon lähemmäs toisiaan. Rakennusten julkisivuille suunnitellut 
köynnöskasvit ja kuistien kukkapenkit tuovat kasvillisuuden aivan kiinni niiden 
kylkeen. Suhteellisen suuret ikkunat avautuvat julkisemmista tiloista suoraan 
puutarhan kautta mäntymetsään.

Julkisivujen vaakalaudoitus on modernistisen linjakasta, mutta se 
on myös saattanut saada inspiraatiota varhaisempien hirsijulkisivujen 
vaakasuuntaisuudesta. Ikkunoiden muoto sekä asettelu ovat 1940-, 1950- ja 
jopa 1960-luvuille tyypillistä neliskulmaista ja symmetristä. Myös pilareiden 
ja pylväiden liitokset muistuttavat perinteisen hirsirakentamisen detaljointia. 
Kuistin ja vilpolan ikkunalasien ohuet ja herkät välipuitteet taas kertovat 
jälleenrakentamiskauden romanttisesta modernismista. Ikkunat myös muistuttavat 
huvila-arkkitehtuuria ja tuovat rakennukseen ripauksen ylellisyyden tuntua. 

Erityistä aikakaudelle ja Ervin rakennuksille on myös saapuminen 
rakennuksen pääovelle puutarhan kautta. Myös Alvar Aalto kirjoitti aikanaan 
aiheesta, ja siitä miten rakennukselle tulisi saapua aina rehevän puutarhan läpi. 
Hänen mielestään saapumiskokemus ja luontosuhde liittyivät erottamattomasti 
yhteen.

Rakennusten sisätiloissa on selkeä jako yksityisiin ja julkisempiin tiloihin. 
Julkisemmat tilat avautuvat luoteeseen, sekä puutarhaan. Aputilat sijaitsevat 
koillispuolella erotettuna toisista tiloista eteisen ovien taakse. Aputiloihin pääsee 
myös erillisen sivusisäänkäynnin kautta ulkoa. Makuuhuoneet on pääosin 
sijoitettu yläkerrokseen, jossa ne on yksityisyyden lisäämiseksi erotettu väliseinillä 
porrashuoneesta.

Sisätilojen materiaalit ovat aikakaudelle tyypillisesti pelkistettyjä ja edullisia. 
Ylellisyyden tunnetta lisäävät kuitenkin puiset, lakatut ovet ja väliovien 
pyöreäreunaiset ikkunalasit. Ulko-ovissa ja sisäseinissä käytetty puurimoitus tuo 
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ripauksen romantiikkaa ja luo inhimillistä mittakaavaa. Myöhemmin sisätiloissa 
käytetyn muovin lisääntyessä puisen lankkulattian ovat korvanneet muovimatot.

Rakenteeltaan tyyppitalot koostuvat perinteisestä rankarakenteesta betonisen 
kellarikerroksen päällä. Kosteudenhallintana käytettiin betonia vasten olevan 
puun tervaamista ja märkätiloissa bitumisivelyä. Rakenteissa eristeen käyttö oli 
maltillista, ja jälkikäteen eristekerroksia on jouduttu lisäämään. Kivirakennukset 
valmistettiin tärytiiliharkoista betonisen sokkelin päälle. Rakennusten nykyinen 
asuinkelvottomuus johtuu pitkälti kosteudenhallinnasta, siihen liittyvistä 
ongelmista sekä haitallisten rakennusmateriaalien käytöstä. 

Rakennusten asettuminen maastoon, luontosuhde ja huonejärjestelyt ovat 
yhä huomionarvoisia piirteitä uudisrakennuksia suunniteltaessa. Aarne Ervin 
suunnittelema asuntoalue Imatran Voimalle on hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa 
ilmenee esimerkillisesti 1940-luvun asuntosuunnittelun periaatteet ja ideologia. 
Rakennukset ovat pääosin säilyneet alkuperäisessä asussaan, lukuun ottamatta 
julkisivuvärin ja sisätilojen pintamateriaalien vaihtumista. Alueen maisemalliset 
arvot ovat säilyneet lähes muuttumattomina jo yli 70 vuoden ajan.

Helsingissä sijainnut Aarne Ervin suunnittelema Ravintola Kestikartano 1946. (Väinö 
Kannisto CC BY 4.0. 1946)
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