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V
iehättävä asuinalue erottuu hel-
posti ympäröivästä rakennuskan-
nasta. Sopusuhtaisissa, tummik-
si petsatuissa taloissa on korkeat 
sokkelit ja teräväkärkiset harja-

katot kattotiilineen. Päätykolmioissa on ko-
rostetut reunalistat, tuplaikkunoissa poikki-
puut ja valkoiseksi maalatut ikkunanpuitteet.

Alue tunnetaan nimellä Finnensiedlung, jo-
ka suomeksi tarkoittaa yksinkertaisesti suo-
malaisasutusta. Se sijaitsee Kölnin rauhalli-
sella esikaupunkialueella.

Talviaamuna Finnensiedlung näyttää mel-
kein samanlaiselta kuin rintamamiestaloalu-
eet koti-Suomessa. Mutta vain melkein. Mi-
ten jokin niin tuttu voi kuitenkin näyttää niin 
vieraalta?

Suurin mysteeri on kuitenkin se, miten suo-

malaisen Puutalo Oy:n tehdasvalmisteiset ta-
lot päätyivät Kölniin sotavuosina 1942–1944.

Pieniä paritaloja

Kölnin talot ovat kaksikerroksisia kahden 
perheen taloja. Talojen ullakoilta löytyneis-
sä piirustuksissa lukee ”Typen Helsinki und 
Lahti” - mallit Helsinki ja Lahti.

Alueella on runsaat 70 paritaloa, joiden vie-
rekkäiset huoneistot ovat toistensa peiliku-
via. Huoneistojen välissä on palomuuri.

Paritalon puolikkaan pinta-ala on 75 ne-
liömetriä. Alkuperäisessä asussa olevan ta-
lon alakerrassa on kaksi huonetta, keittiö ja 
pieni WC. Jyrkät portaat yläkertaan lähtevät 
eteisestä, ja ylhäällä on kaksi huonetta sekä 
alun perin usein keittiönä toiminut tila. Ai-
van ylimpänä on kylmä ullakko.

10_Otsikko_laatikko

Mystiset 
suomalaistalot

Osittain maan alle jäävässä kellarikerrokses-
sa sijaitsi alun perin pesutupa pyykkipatoineen 
sekä varastotilaa. Ovi ja portaat johtavat kella-
rista ulos talon takana olevaa puutarhaan.

Talojen julkisivut ovat kadulle päin, ja talo-
jen edessä on pienet puutarhat. Hauska yksi-
tyiskohta on se, että jos talon julkisivulla on 
ikkuna, se puuttuu vastapäätä kadun toisella 

puolella sijaitsevasta talosta. Yksityisyys on 
taattu.

”Ein Wunder”

Eva Goethals on Finnensiedlungin harvo-
ja alkuperäisiä asukkaita. Hän muutti alueel-
le 10-vuotiaana, kun talot olivat puolivalmii-
ta. Aluksi perhe asui kellarissa, koska talossa 

ei ollut vielä kattoa tai edes ulkorappusia var-
sinaisiin asuintiloihin.

– 85 prosenttia Kölnistä tuhoutui sodan ai-
kana. Kun kotimme kaupungin keskustassa 
paloi pommitusten seurauksena, jouduin äiti-
ni ja sisarusteni kanssa evakkoon maan kaak-
koisosaan. Kun pääsimme vihdoin palaamaan 
Kölniin ja astuimme ensimmäisen kerran si-

sään uuteen puolivalmiiseen taloomme, se 
tuntui suoranaiselta ihmeeltä – ”es war ein 
Wunder!”

Aluetta rakennettiin valmiiksi pikkuhiljaa, 
koska sodan takia työvoimasta ja materiaa-
leista oli pulaa. Rakennustöissä oli tiettävästi 
myös sotavankeja läheiseltä leiriltä.

Vaikka talot ovat saksalaisen mittapuun 

Finnensiedlung sijaitsee 
Saksan länsiosassa 
Kölnissä Höhenhausin 
kaupunginosassa, 
joka sijaitsee noin 10 
kilometriä kaupungin 
keskustasta koilliseen. 

Finnensiedlung

Sota-ajan Saksaan rakennettiin 70 suomalaistalon 
asuinalue. miksi puiset pientalot päätyivät Kölniin?

VoIko tÄSSÄ kErrtoa jotaIn 
aluEEn laajuuDESta taI Mon-
ta taloa rIVEISSÄ on PErÄk-
kÄIn? taustalla näkyy alueen 
oman kirkon torni.
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– Arkkitehtimme yllättyi myös siitä, miten 
hyvä sisäilma talossa on. Hän neuvoi meitä 
pitämään alkuperäiset ikkunat. Myös lattia-
laudat ovat alkuperäiset, niitä on vain hiottu.

Nykyisin Rodekirchenien talossa on kaasul-
la toimiva keskuslämmitys. Käyttövesi lämpe-
nee pääosin aurinkokeräimillä. Aikaisemmin 
lämmitys hoidettiin polttamalla hiiltä eli kok-
sia, kun joka huoneessa oli uuni tai kamiina

– Lämmitimme joka lauantai vettä pesutu-
van padassa. Kuuma vesi kaadettiin sinkkiam-
meeseen, jossa kävimme vuorotellen kylvyssä, 
Theodor Rodekirchen muistelee. 

Tunnelma oli alkuaikoina tiivis, sillä parita-
lon puolikkaassa asui 13 henkeä: Theodor vel-
jineen ja vanhempineen, isän vanhemmat, äi-
din vanhemmat, isän sisko kahden lapsensa 
kanssa ja myöhemmin vielä kaksi setää.

Suojeltu kohde

Finnensiedlung on ollut suojelukohde vuodes-
ta 1986 lähtien. Historiallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti merkittävän alueen yleisilme ha-
lutaan säilyttää yhtenäisenä.

Suojelun vuoksi alueella ei saa tehdä lisära-
kennuksia eikä muita muutoksia ilman lupaa. 
Hieman epäselviä sääntöjä ei kuitenkaan aina 
noudateta orjallisesti.

mukaan pieniä, noin 800 neliön tontit ovat 
isoja. Omavaraisuus oli pula-aikana tarpeen, 
ja suuriin puutarhoihin perustettiin kasvi-
maita, joilla viljeltiin muun muassa perunaa.

– Sodan jälkeen kaupunki lahjoitti sieme-
niä, hedelmäpuita ja marjapensaita. Joillakin 
asukkailla oli takapihoillaan kanoja ja kanii-
neja, joillakin jopa sika, Eva Goethals muis-
telee.

Terveet talot

72-vuotias Peter Witt, toinen alkuperäisasu-
kas, on asunut suomalaistalossa käytännös-
sä koko ikänsä. Talo on yhä lähes alkuperäis-
kunnossa. Vain yläkerrassa ollut keittiö on re-
montoitu kylpyhuoneeksi, mutta muuten koti 
henkii menneen maailman tunnelmaa.

– Kukaan ei olisi uskonut, että talot säilyi-
sivät näin kauan, Witt sanoo.

Useimmat talot ovat hyvässä kunnossa, 
koska asukkaat ovat vaalineet rakkaita kote-

jaan. Alussa tilanne oli kuitenkin toinen.
– Puu oli harvinainen ja aliarvostettu ra-

kennusmateriaali Saksassa 1940-luvulla, ei-
kä suomalaistaloja pidetty lainkaan kauniina. 
Niitä kutsuttiin parakeiksi, kertoo lapsuuten-
sa Finnensiedlungissa viettänyt ja sinne myö-
hemmin palannut Theodor Rodekirchen. 

Tehdasvalmisteiset talot, niiden rakenteet 
ja rakennustapa olivat uutta saksalaisille. Mo-
ni piti taloja pitkään väliaikaisina. Yllätys oli 
suuri, kun Rodekirchenit remontoivat talo-
aan 1980-luvun lopulla ja kävi ilmi, että niin 
ulkolaudoitus kuin seinärakenteetkin olivat 
moitteettomassa kunnossa. Eristysmateriaa-
lina oli käytetty muun muassa vuoraushuopaa 
ja oksahaketta.

Remontin yhteydessä taloa laajennettiin 
puutarhan puolelle, ja lisärakennus eristet-
tiin samantyyppisillä materiaaleilla kuin al-
kuperäinenkin osa. Talossa ei ollut kosteus-
ongelmia.

 Puutalo Oy perustettiin vuonna 1940 
tehostamaan teollisten puurakennusten 
valmistusta. Taustalla oli myös talvisodan 
aiheuttama asuntotarve.

 Yhtiön ensimmäinen tärkeä tehtävä oli or-
ganisoida Ruotsin lahjatalojen pystyttäminen, 
mutta pian saatiin myös oma taloteollisuus 
käyntiin. 

 Arkkitehdit Jorma Järvi ja Erik Lindroos 
suunnittelivat ensimmäisen Puutalo Oy:n 
tyyppitalosarjan.

 Puutaloja ja parakkeja vietiin ulkomaille, 
viennissä oli omat talotyyppinsä. Valtaosa 
viennistä meni Saksaan ja sen liittolaismaihin.

 Sodan jälkeen Puutalo Oy sai hoidettavak-
seen koko puutaloteollisuuden sotakorvauk-
set.

  Vuonna 1955 Puutalo Oy ja 
Myyntiyhdistys Puurakenne muodostivat yh-
teistoimintajärjestö Myyntiyhdistys Puutalon, 
jonka toiminta loppui vuonna 1979.

Puukamina antaa lisä-
lämpöä ja luo tunnel-
maa anjan, Francan ja 
Dirkin olohuoneeseen, 
jonka Dirk rakensi talon 
takaosaan. kaminan ta-
kana näkyvä palkki ker-
too vanhan ulkoseinän 
paikan.

Eva Goethals muutti Fin-
nensiedlungiin 10-vuo-
tiaana sen jälkeen, kun 
perheen koti kölnin kes-
kustassa oli tuhoutunut 
toisen maailmansodan 
pommituksissa.

rodekirchenien talon alkuperäiset ikkunat ovat 
erittäin hyvässä kunnossa. Mustat laatikot seinus-
talla ovat lepakoita varten.

Yläkerran vierashuoneeseen rodekirchenit saivat 
lisää ilmavuutta, kun katto ullakolle avattiin. Hir-
sisistä kattopalkeista löytyy mustalla painettuna 
teksti ”rauma”.

Puutalo Oy
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– Talon takapihan puolelle on aina saanut 
rakentaa lisätilaa, mutta muihin laajennuk-
siin on tarvittu naapurin lupa. Tulevien mää-
räysten myötä naapurin lupaa ei enää tarvi-
ta, mutta ohjeet lisärakentamiselle ovat toi-
saalta tiukentuneet. Jotkut asukkaat ovat 
joutuneet poistamaan jo rakentamiaan laa-
jennusosia, kertovat Anja Thiede ja Dirk 
Schnaar, jotka ostivat oman talonsa neljä 
vuotta sitten. 

Dirk on remontoinut taloa pikkuhiljaa 
omin käsin. Talon takaseinä on avattu ja 
olohuonetta jatkettu puutarhaan päin. Näin 
pieniin taloihin on saatu kaivattua lisätilaa 
ja valoa. Parhaillaan työn alla on toiseen ker-
roksen makuuhuoneet.

Monet ovat laajentaneet – sääntöjen salli-
mina – myös kellarikerrosta. Kellareihin on 
on rakennettu pääasiassa makuuhuoneita ja 
kylpytiloja

Johtajille vai vähäosaisille?

Asukkaat ovat yrittäneet selvittää, miten ta-
lot aikoinaan päätyivät Kölniin, mutta aina-
kin toistaiseksi tarjolla on vain hyviä arva-
uksia.

Omassa tyyppitalossaan vuodesta 1943 
asunut Peter Witt uskoo, että talot oli alun 
perin tarkoitettu natsipuolueen korkea-ar-
voisten johtajien viikonloppuasunnoiksi. 

Eva Goethals, toinen alkuperäisasukas, 

on vakuuttunut siitä, että hyvät suomalai-
set lahjoittivat talot hätää kärsiville kölni-
läisille – olivathan suomalaiset ja saksalai-
set siinä vaiheessa vielä aseveljiä.

Koska varmaa tietoa ei ole, liikkeellä on 
myös huhuja. 

Yhden version mukaan saksalaisten mie-
hittämä Norja lahjoitti suomalaistalot sak-
salaisille upotettuaan vahingossa saksalaisen 
sukellusveneen. Talot olisi tarkoitettu korva-
ukseksi turmassa kuolleiden sotilaiden les-
kille ja lapsille.

Voi olla, että jokaisessa tarinassa on hitu-
nen perää. Virallisista lähteistäkään ei ole 
löytynyt tarkkaa tietoa siitä, miksi ne tuotiin 
Suomesta. Varmaa on se, että taloihin muut-
ti Kölnin pommituksissa kotinsa menettä-
neitä perheitä, jotka rakensivat omin voimin 
talot valmiiksi. Kölnin kaupunki myönsi ta-
lot vaatimatonta vuokraa vastaan etupäässä 
työläisperheille.

Suomalaistalot ovat vihdoin saavuttaneet 
myös yleisen hyväksynnän. Viime vuonna 
alueella järjestettiin tutustumiskierroksia 
samaan tapaan kuin Kölnin muissa suojelu-
kohteissa.

– Finnensiedlungin puutalojen arvostus 
on kasvanut. Ne kaikki säilyivät ehjinä so-
dasta huolimatta. Myös alueen puutarha-
maisuus ja yhtenäinen ilme viehättävät, An-
ja Thiede sanoo. 

Finnensiedlung
 Alueella on runsaat 70 paritaloa, 

joissa on kaksi 75-neliöstä asuntoa. 
Molempiin asuntoihin kuuluu noin 
400 neliön tontti.

 Alunperin talot olivat Kölnin 
kaupungin omistuksessa, mutta ne 
myytiin yksityisille vuonna 1986.

 Vuonna 1986 paritalon puolikas 
tontteineen maksoi noin 36 500 
euroa.

 Muutama vuosi sitten vastaava 
kiinteistö maksoi 170 000 euroa.
Hinnat ovat olleet edelleen nou-
sussa.

”kukaan ei olisi uskonut, että puutalot kestävät näin kauan”, sanoo alueella lähes koko 
ikänsä asunut Peter Witt. ovenpielessä oleva merkki kertoo, että talo on suojelukohde.

!
Kerro meille,

jos tiedät jotain 
näiden talojen 

historiasta.

Erika ja theodor ro-
dekirchen ovat alueen 
paluumuuttajia. He 
viihtyvät hyvin pari-
talon puolikkaassaan, 
jonne lisätilaa tuo puu-
tarhaan päin rakennet-
tu lisäosa. Vanhan osan 
lautalattia on ja ikku-
nat ovat alkuperäisiä.
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