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TEKSTI MARJA HAKOLA KUVAT TIMO PYYKKÖ, ALVAR AALTO -MUSEO, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Tuntematon 

AALTO
Tiesitkö, että Alvar Aallon vuonna 1939 Helsingin Pirkkolaan piirtämä tehdasvalmisteinen 
puutalo oli Suomen ensimmäisiä asuntomessutaloja? Sen synty nivoutuu vahvasti maamme 
kohtalonhetkiin. Ilme on muuttanut ajan saatossa, mutta se on yhä toimiva ja rakas koti.

Alvar Aallon vuonna 
1939 suunnittelema 
pikkutalo on kasvanut 
vuosien varrella. Ny-
kyinen isäntä Hannu 
Vornamo pitää talon 
tip-top-kunnossa.  

A suntonäyttely 39 oli en-
simmäinen Suomessa jär-
jestetty talokatselmus, jo-
ka keskittyi asunnon ole-
mukseen, suunnitteluun 
ja toteutukseen. Se järjes-

tettiin lokakuussa 1939 Helsingin Messuhal-
lissa eli nykyisessä Kisahallissa ja oli tarkoi-
tettu suurelle yleisölle. 

”Asunto on kaikkien ihmisten yhteinen 
probleemi”, kirjoitti näyttelytoimikunnan 
puheenjohtajana toiminut Alvar Aalto, jo-
ka työskenteli hyvän asuntosuunnittelun 
puolesta monella saralla.

Näyttelyllä haluttiin kiinnittää yleisön 

huomio asunto-olojen epäkohtiin ja niiden 
korjaamiseen, järkeviin valintoihin ja hy-
vään suunnitteluun. Kansainvälistä väriä 
messuille toivat osastot Virosta ja pohjois-
maista, olipa mukana myös kahden kalifor-
nialaisen arkkitehdin näyttely, raportoi Ark-
kitehti-lehti lokakuussa 1939.

Valmistalo haastaa hirsituvan 

Messuhallin osastojen lisäksi yleisöllä oli 
mahdollisuus tutustua oheisalueisiin, kuten 
uutuuttaan hohtavaan Olympiakylään Kä-
pylässä, jonne oli sisustettu malliasunto se-
kä Oulunkylän Pirkkolaan, jonne oli pysty-
tetty kolme tehdasvalmisteista tyyppitaloa. 

Valmistalot olivat vielä uusi ilmiö Suo-
messa, perinteisen hirsirakentamisen maas-
sa. Asiantuntijoille tehdasmaisesti rakenne-
tut standarditalot olivat jo tuttuja, mutta nyt 
niitä haluttiin esitellä laajemmin erityisesti 
oman kodin rakentajille. 

Ensimmäisenä näyttelypäivänä messuil-
la vieraili 11 000 henkeä, mikä oli huima ylei-
sömäärä suursotaan varautuvassa Euroo-
passa. 

Jo neljäntenä päivänä näyttely joudut-
tiin sulkemaan, koska armeija tarvitsi Mes-
suhallia sotilaalliseen käyttöön. Oheiskoh-
teet, kuten Pirkkolan mallitalot, jäivät kui-
tenkin paikoilleen.
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Olohuoneesta tuli ruh-
tinaallisen korkea, 
kun ullakko avattiin 
70-luvulla tehdyssä 
remontissa. Yläker-
ran puinen seinäke 
pystyrimoineen näyt-
tää ”aaltomaiselta” 
vaikkei se mestari-
arkkitehdin käsialaa 
olekaan.
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1970-luvun re-
montissa olohuo-
netta laajennettiin 
terassin päälle, ja 
talo sai uuden te-
rassin. Valoa tulvii 
viihtyisään olo-
huoneeseen sen 
etelänpuoleisista 
ikkunoista. 

Pirkkolan talo on 
Alvar Aallon en-
simmäisiä tyyp-
pitaloja. Kuvassa 
alkuperäinen mes-
sutalo odottaa vie-
lä maalia pintaan. 

Pihan kivilaattoja 
pitkin on kävelty 
jo yli 75 vuoden 
ajan. 



 5/2015 Meidän talo   91  

Varautuminen sotaan osoittautui oike-
aksi ratkaisuksi, sillä jo seuraavan kuun lo-
pussa Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. 

Pirkkola – keskellä metsää

Kiinnostus messuihin oli yllätys myös sik-
si, että valikoima oli silloin huomattavas-
ti suppeampi kuin nykyään. Yksi Pirkko-
laan rakennetuista tyyppitaloista oli Aallon 
suunnittelema yksikerroksi-
nen, harjakattoinen puutalo. 
Hän oli vasta aloittanut työn-
sä tyyppitalojen parissa ja ris-
ti A.Ahlström Oy:lle suunnit-
telemansa talon yksinkertai-
sesti Omakotityypiksi.  

Kaksi muuta Pirkkolaan noussut-
ta messutaloa olivat Torasjoen sahan ja 
G.A.Serclachius Osakeyhtiön rakentamia. 

Pirkkolan alue oli varattu omakotitaloil-
le 1930-luvun lopulla helpottamaan kasva-
van kaupungin asuntopulaa. Rakentamisen 
mallia oli päätetty ottaa aikaisemmin toteu-
tetuista Käpylästä ja Kumpulasta. 

Talvisota muutti tulevan omakotialueen 
ilmeen. Pirkkolaan päätettiin sijoittaa Ruot-
sin valtiolta lahjaksi saatuja valmiita puu-
taloja ja asuttaa niihin sodan vuoksi kodit-

Pirkkolan puukylä 
1950-luvulla. Pirjontie 
kulkee keskellä pysty-
suoraan, ja viereinen 
katu sen oikealla puo-
lella on Petaksentie. 
Valkoiseksi maalattu 
messutalo näkyy ai-
van Petaksentien lop-
pupäässä. Talo erottuu 
hyvin ruotsalaistalois-
ta, jotka on sijoitet-
tu vinottain tiehen 
nähden.

AHLSTRÖMIN Varkauden 
talotehtaalla valmistettiin Aallon 
suunnittelemia taloja jo ennen 
sotaa. Aalto oli tutustunut val-
mistaloihin Yhdysvalloissa, jossa 
niitä rakennettiin helpottamaan 

asuntopulaa. 
1930-luvulla oli 
meilläkin tarvetta 
rakentaa nopeasti 
ja edullisesti. 
Työväki muutti 
maalta maalta 

kaupunkeihin ja tarvitsi kipeästi 
asuntoja. Kun samaan aikaan 
omakotitaloasumista alettiin 
pitää hyvänä ja terveellisenä 
asumismuotona, maaperä oli 
valmis uudelle suunnittelu- ja 
tuotantomenetelmälle.

Suuret puunjalostusyhtiöt 
alkoivat valmistaa talojen osia 
sahoillaan ja tehtaissaan. Puuta oli 
riittävästi rakennusaineeksi – tar-
vittiin vain uudenlaista yhteistyötä 
arkkitehtien kanssa talotyyppien 
ja niiden osien suunnittelussa.

Aallon ja Ahlströmin yhteistyö 
jatkui talvisodan jälkeen, jolloin 
nopeasti pystytettävien valmista-
lojen tarve oli entistä suurempi. 
Jälleenrakennuskaudella monet 
muutkin arkkitehdit Aallon lisäksi 
piirsivät tyyppitalomalleja, ja 
Suomen Arkkitehtiliitto jakoi ra-
kentajille tietoa hyvistä rakennus-
käytännöistä. Liiton standardisoi-
mistyön tuloksena kehittyi myös 
jälleenrakennuskauden vallitseva 
pientalotyyppi, niin sanottu 
rintamamiestalo, joka levisi koko 
Suomeen ja muodostui 1950-lu-
vulla lähes itsestään selväksi 
omakotitalon malliksi.

Puuyhtiöt mainostivat valmis-
talojaan lämpimiksi ja lämmitys-
kustannuksia säästäviksi. ”Se on 
lämpimämpi lämpimäksi tunnus-
tettua hirsirakennustakin”, luki A. 
Ahlström Oy:n esitteessä. Puutalo 
luvattiin toimittaa tehtaalta 
valmiina osina lukkoja ja avaimia 
myöten. Sen pystyttäminen onnis-
tuisi viikossa, jopa talviaikaan. 

Pikaista helpotusta asuntopulaan

”Se on lämpimämpi kuin 
lämpimäksi tunnustettu 

hirsirakennus.”



tomiksi jääneitä Karjalan siirtolaisia. Ruot-
salaistaloja, yhteensä 150 kappaletta, alet-
tiin rakentaa alueelle välirauhan aikana elo-
kuussa 1940. Töihin tullut rakennusmestari 
huudahti paikan nähdessään: ”Kuka perke-
le tänne keskelle mettää tulee!” 

Messuille rakennetut kolme tyyppitaloa 
olivat kuitenkin Pirkkolan ensimmäiset ta-
lot. Messuvieraita varten oli Paki-
lantieltä rakennettu tie, Petaksen-
tie, näyttelyalueelle.

Sodan aikana messutaloista 
vain yksi, juuri Aallon suunnittele-
ma tyyppitalo oli asuttuna. Nyt sii-
nä asuvat talon neljännet asukkaat, 
Hannu ja Tintti Vornamo.

Puronvarren idylliä

Pirkkola on nykyään Helsingin parhaiten 
säilyneitä jälleenrakennuskauden pientalo-
alueita. Kauniit puutarhat, kaarevat kadut ja 
harjakattoiset talot muodostavat sympaatti-
sen kokonaisuuden.

Vornamot ihastuivat Aallon taloon vie-
raillessaan siellä asuvien tuttaviensa luona. 
Vornamot olivat jo aloittaneet oman talon 
rakentamisen Espoon Mankkaalle, mutta 

Pirkkolan talo vei voiton.
– Meitä viehätti kulmatontti, sen kau-

niit kalliot sekä se, miten talo oli sijoitettu 
omaan rauhaan tontin keskelle, länsi-itä-
suunnassa, kertoo vuodesta 1987 talossa 
perheineen asunut Hannu Vornamo.

Talon vieressä virtasi puro, ja aivan naa-
purissa oli kaunis hirsinen huvila, oletetta-

vasti Lars Sonckin 1900-luvun alussa piirtä-
mä. Keskuspuiston lenkki- ja hiihtoreitit oli-
vat kivenheiton päässä.

Edelliset asukkaat olivat ottaneet käyt-
töön talon ullakon ja rakennuttaneet sinne 
avoportaat olohuoneesta. Lisäksi olohuo-
netta oli jatkettu etelän puoleisen julkisivun 
suuntaan rakentamalla alkuperäisen teras-
sin päälle erkkeri. Näin olohuone sai lisää le-
veyttä ja korkeutta. 

1970-luvun uudistusten yhteydessä pu-

rettiin keittiöstä alas hiilikellariin johtavat 
raput.  Niiden tilalle saatiin tilaa jääkaapille 
ja pakastimelle. Kellariin rakennettiin uudet 
raput talon ulkopuolelle.

– Aallon alun perin suunnittelema talo oli 
monessa suhteessa moderni. Siinä oli vesi-
kiertoinen keskuslämmitys, sisä-wc ja kyl-
pyamme, Hannu tietää.

Alkuperäisestä hiililämmityk-
sestä siirryttiin öljyyn 1960-luvul-
la ja edelleen sähköön 1970-luvul-
la. Nykyään talossa on suorasähkö-
lämmitys sekä ilmalämpöpumppu. 
Alakerrassa on lattialämmitys. Kel-
larikerros tehtiin asuttavaksi Vor-
namon perheen nuorisoa varten. 

Alakertaan on rakennettu myös sauna, jo-
ta alkuperäisessä talossa ei  ollut. Hannun 
suunnitelmissa on aurinkopaneelien asen-
taminen katolle ja oman sähköntuotannon 
aloittaminen. 

Remontit vanhaa kunnioittaen

Vornamot ovat uusineet talon putket ja kaik-
ki ikkunat. Pari vuotta sitten oli peltikaton ja 
rännien vuoro, tänä talvena parannettiin ul-
koseinien eristystä ja seinät maalattiin ker-

”Ihastuimme talon 
sijoitteluun sekä puroon 

sen läheisyydessä.”

LaajaPlus-tason If Kotivakuutus sisältää markkinoiden laajimmat turvat 
omakotiasujalle. Se korvaa muun muassa pesuhuoneen piilevän kosteuden, 
vuotavan vesikaton tai tuholaisten talon rakenteille aiheuttamia vaurioita. 

Tarkista, kattaako kotivakuutuksesi sen mitä pitääkin.
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taalleen öljymaalilla. Kun ilmat lämpene-
vät, Hannu aikoo maalata talon vielä ker-
taalleen.

Ulkoseinien lisäeristys tehtiin vanhaa 
rakennustapaa kunnioittaen. Ensin pois-
tettiin vanha pystyrimoitus, minkä jälkeen 
vanhaa maalipintaa hiottiin, jotta rungos-
ta saatiin hengittävä. Sen päälle naulattiin 
puukuiturunkolevy ja koolingit ilmarakoa 
varten. Lopulta talo sai uuden lautaverhoi-
lun pystyrimoineen.

Peltikatto tehtiin käsityönä ja on Han-
nun laskujen mukaan neljäs talon histori-
assa. Alkuperäinenkin katto oli terästä.

– Aikoinaan taloa pidettiin korkeana ja 
rumana sen jyrkän katon takia. Mutta Aal-
to suunnitteli viisaasti, sillä jyrkkyys takasi 
sen, ettei lumi jäänyt katolle, Hannu sanoo. 

Talo on kasvanut ja muuttunut vuosien 
varrella asukkaiden tarpeiden mukaises-
ti. Joidenkin mielestä muutos on valitetta-
vaa. Mutta onko muutos loppujen lopuksi 
ristiriidassa Aallon omien ajatusten kans-
sa?  Vaikka Aalto kehitti innokkaasti tyyppi-
taloja, suhtautui hän kriittisesti massatuo-
tantoon. Standardisaation tehtävä ei hänen 
mukaansa ollut tyyppiin pyrkiminen, vaan 

päinvastoin, elinkelpoisen vaihtelun ja rik-
kauden luominen.

Aallolle tyyppitalo oli alkusolu, joka si-
sältää tulevan suuremman kodin perusele-
mentin. Erityisesti jälleenrakentamisessa 
oli hänen mukaansa tärkeää, että kotia voi-
tiin varallisuuden ja perheen kasvaessa ke-
hittää ja suurentaa. 

Vornamot ihastuivat 
Aallon talon moni-
muotoisuuteen ja ko-
dikkuuteen.

LaajaPlus-tason If Kotivakuutus sisältää markkinoiden laajimmat turvat 
omakotiasujalle. Se korvaa muun muassa pesuhuoneen piilevän kosteuden, 
vuotavan vesikaton tai tuholaisten talon rakenteille aiheuttamia vaurioita. 

Tarkista, kattaako kotivakuutuksesi sen mitä pitääkin.

if.fi /omakoti
010 19 19 19

K-PLUSSAA IFIN VAKUUTUKSISTA

PARAS
TURVA
talollesi ONKO TALOSI VAKUUTETTU 

VESIKATTOVUOTOJEN VARALTA?

KODIN TERRAT: Hämeenlinna, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Nokia, Pori, Rovaniemi, Salo, Tuusula. 
www.kodinterra.fi. Hinnat voimassa 9.4.–31.5.2015.

Uutta maalia pintaan – pikkuhintaan!

 
TALOMAALI 9 L 
Vesiohenteinen puolihimmeä akrylaattimaali 
puupinnoille ulkona. Riittoisuus 6–10 m2/l. 
(7,21/l).

6490+sävytys

 
KUULLOTE AQUA 9 L 
Vesiohenteinen, kuultava suoja puulle 
ulkokäyttöön.  Ei muodosta kalvoa. Riittoisuus 
5–12 m2/l. Suositel laan  tuotteen sävyttämistä, jotta 
puupinnalle saadaan suoja auringon UV-säteilyn 
harmaannuttavaa vaikutusta vastaan. (7,54/l).

6790+sävytys

 
PEITTOSUOJA AQUA 9 L 
Vesiohenteinen puolihimmeä peittosuoja 
puu pinnolle  ulkokäyttöön. Riittoisuus 
5–10 m2/l. (7,76/l).

6990+sävytys

 
SIVELLINSETTI 
Öljypohjaisille ja vesio-
henteisille maaleille   sekä 
puuöljyille. Sisältää 
100 mm ja 50 mm yleis-
siveltimen sekä sekoitus-
tikun. Harjasekoite.
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