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Tapiola oli Suomen ensimmäinen ja tärkein sodanjälkeisen sosiaalisen asuntotuotannon 
kohde ja se aloitti suomalaisen lähiörakentamisen. Tämä työ käsittelee Tapiolan 
asuntorakentamista itäisen lähiön alueella 1950-luvulla. Se on Tapiolan ensimmäiseksi 
rakennettu osa ja toimi jonkinlaisena pioneerialueena. Työn tavoitteena on selvittää 
alueen talo- ja huoneistotyyppejä sekä asuntojen tilaratkaisuja ja ulkotiloja. Työn aluksi 
käsitellään myös Tapiolan syntyyn vaikuttanutta historiaa ja Heikki von Hertzenin kirjassa 
Koti vaiko kasarmi lapsillemme esiin tulevia ihanteita.

Lähteenä on pyritty käyttämään paljon aikalaislähteitä, erityisesti Arkkitehtilehteä ja 
Kaunis Koti -lehteä. Asuntojen tilaratkaisuiden tutkiminen perustuu pitkälti julkaistujen 
pohjapiirrosten tulkintaan. Uudemmat lähteet ovat antaneet näkökulmia siihen, mitkä 
Tapiolan piirteet ovat osoittautuneet erityisen merkittäviksi.

Tapiolan asunnot ovat varsinkin työn käsittelemän alkuvaiheen aikana syntyneet 
tiukkojen taloudellisten tekijöiden ja Aravamääräysten vallitessa. Tämä oli ristiriidassa 
sen kanssa, että Tapiola suunniteltiin erityisesti lapsiperheitä varten. Lapsiperheitä 
asui yleisesti noin 50 m²:n asunnossa. Monelle Tapiolaan muuttaminen tarkoitti 
kuitenkin asumistason selvää nousua. Tapiolan sosiaalisesta rakenteesta haluttiin tehdä 
mahdollisimman monipuolinen, joten kohtuuhintaiset asunnot toisaalta auttoivat tämän 
päämäärän saavuttamisessa. Astetta tasokkaampaa asumista edustivat rivitalohuoneistot, 
joiden koko oli yleensä noin 90 m² ja joilla oli aina oma piha. Asuntoihin tuli Tapiolan 
myötä monia uutuuksia, esimerkkinä sisäänkäveltävät vaatehuoneet, baarikeittiöt ja 
liukuovet. Keittiön ja ruokailun sekä makuuhuoneen liittyminen olohuoneeseen on 
ratkaistu lukuisin eri tavoin.

Elintason nousu on johtanut siihen, että asunnoissa, jotka suunniteltiin aikanaan 
perheille asuu nykyään vain yksi tai kaksi ihmistä. Väestön harveneminen ja 
vanheneminen on siis muuttanut Tapiolan luonnetta. Kuitenkin aikansa parhaat 
asuntosuunnittelijat onnistuivat luomaan toimivia asuntoja, jotka ovat edelleen haluttuja 
ja arvostettuja. 
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Johdanto

Tapiola oli Suomen ensimmäinen ja merkittävin 

sodanjälkeinen suuri sosiaalisen asuntotuotannon 

asuinalue. Se aloitti suomalaisen lähiörakentamisen ja 

on edelleen ainutlaatuinen esimerkki yksityisen, yleis-

hyödyllisen järjestön alusta asti rakentamasta asuin-

alueesta. Se oli valtava voimanponnistus köyhässä 

Suomessa ja tekijöidensä ihanteiden ruumiillistuma. 

Se pyrki omalta osaltaan ratkaisemaan vallinnutta 

suurta asuntopulaa ja luomaan mallin nykyaikaiselle 

suomalaiselle asumiselle, jossa erityisesti lasten hyvin-

vointi oli asetettu tavoitteeksi. Pohjoismaiset, englan-

tilaiset ja amerikkalaiset esimerkit olivat suunnittelun 

taustalla, mutta lopputulos oli hyvin omanlaisensa. 

Tapiolan peruskirjan mukaan sen suunnittelun ta-

voitteena oli luoda tulevaisuuden ihannekaupunki ja 

malli uudenaikaiselle asuntorakentamiselle. Tapiolan 

asuntorakennusten suunnittelijat olivat aikansa arvos-

tetuimpia arkkitehteja. Sen yhdyskuntasuunnittelun 

periaatteita ja asuntoja esiteltiin laajasti julkisuudessa: 

lehdissä, näyttelyissä, kirjoissa ja dokumenttielokuvis-

sa. Se on siis ollut aikanaan valtavan tunnettu ja sillä 

on ollut suuri vaikutus aikansa muuhun suomalaiseen 

asuntorakentamiseen. 

Tapiolasta on kirjoitettu paljon. Kuitenkin suuri osa 

kirjoituksista käsittelee joko yhdyskuntasuunnittelua, 

maisemasuunnittelua, rakentamisen historiaa tai yk-

sittäisiä rakennuksia. Tapiolan asuntojen suunnittelua 

ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Tämän työn tarkoi-

tuksena onkin selvittää, millaisia Tapiolan pioneerivai-

heen asuinrakennukset ja asunnot olivat ja miten ne 

vastasivat alueen suunnittelulle asetettuihin  haastei-

siin. Erityisesti on tarkoituksena tutkia, miten ”Tapi-

olan henki” näkyy yksittäisten asuntojen pohjaratkai-

suissa. 

Aluksi selostan Tapiolan syntyyn oleellisesti liitty-

vää historiaa ja ihanteita. Työssäni tutkin 1950-luvulla 

Tapiolan itäiseen lähiöön rakennettuja asuinrakennuk-

sia. Käsittelen alueen talotyyppejä sekä niihin liittyviä 

huoneistotyyppejä. Paneudun huoneistojen kokoihin 

ja siihen, kuinka monelle asujalle ne on mitoitettu. Sit-

ten tutkin asuntojen tilaratkaisuja ja niiden syntyyn 

vaikuttaneita asioita. Lähteenä tässä on ollut kirjallis-

ten lähteiden lisäksi erityisesti pohjapiirrokset, joita 

on julkaistu esimerkiksi Arkkitehtilehdessä. Käsittelen 

asuntojen sisustuksia, niin kuin niitä on ollut esillä Ta-

piolan sisustusnäyttelyissä sekä niistä kertovissa Kau-

nis Koti -lehden artikkeleissa. Tavoitteena on siis ollut 

käyttää paljon alkuperäisiä aikalaislähteitä. Tämä siksi, 

että ne kertovat paljon siitä, miten kyseisissä asun-

noissa on ajateltu asuttavan ja millaiselle perheelle ne 

on suunniteltu. Uudemmat lähteet ovat antaneet nä-

kökulmia siihen, mitkä Tapiolan piirteet ovat osoittau-

tuneet erityisen merkittäviksi.

Lopuksi pohdin Tapiolan nykypäivää ja sitä kuinka 

1950-luvun asumistasoon suunnitellut asunnot vastaa-

vat nykyajan tarpeita. 

1 Tapiolan taustaa ja historiaa

2.1 Heikki von Hertzen ja kirja Koti vaiko kasarmi 
lapsillemme

Tapiolan isäksi usein mainittu Heikki von Hertzen 

(1913–1985) oli lakimies, josta tuli vuonna 1943 Väes-

töliiton toiminnanjohtaja. Hän tutustui vuonna 1945 

Suomen ja Pohjoismaiden uusimpiin asuinalueisiin 

ja kaupunkisuunnitteluun, ja Otto-I. Meurman laati 

hänelle matkasuunnitelman. Matka ja tutustuminen 

Meurmanin ja muiden kaupunkisuunnittelijoiden aja-

tuksiin lienee ollut lopullinen sytyke von Hertzenin 

asuntopoliittiselle heräämiselle.1 

Palattuaan matkaltaan von Hertzen julkaisi kirjan 

Koti vaiko kasarmi lapsillemme. Siinä hän arvostelee 

sen hetkistä kaupunkisuunnittelua voimakkaan po-

leemiseen sävyyn. Hän korostaa kodin ja asuinympä-

ristön merkitystä yhteiskunnan kehitykselle. ”Hyvä 

asunto, ennen kaikkea, jos se on oikeassa ja soveliaas-

sa ympäristössä, luo parhaan mahdollisen maaperän 

yksityisten kansalaisten ja lopulta siis myös koko yh-

teiskunnan sopusuhtaiselle kehitykselle. Huonot asun-

to-olot sen sijaan tuovat mukanaan mitä erilaisempia 

yhteiskunnallisia sairauksia, synnyttävät rikollisuutta 

ja moraalittomuutta, lisäävät alkoholismia ja irtolai-

suutta, kaivavat pohjaa kansan terveydeltä, hajoitta-

vat kodit ja saavat aikaan vaikeita lasten ja nuorison 

huoltoprobleemeja.”2 Tiheään rakennettu umpinainen 

kivikaupunki (esimerkkinä Töölö) aiheuttaa hänen 

mielestään lähes suoraan monet mainitut sosiaaliset 

ongelmat. Nykyaikaisessa elämänrytmissä ihminen 

kaipaa vapaa-aikanaan lepoa ja virkistystä, jota ”kasar-

mikaupunki” ei pysty hänelle tarjoamaan.

Maaseutumaiseen ympäristöön rakennettuja uusia 

suomalaisia asuinalueita von Hertzen moittii mono-

tonisuudesta, viimeistelemättömyydestä ja siitä, ettei 

asukkaiden tarpeita ole otettu huomioon. Ne, samoin 

kuin kivikaupungit, eivät ole pystyneet käyttämään 

suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja maaston 

muotoja hyväkseen. Hänen mielestään pientalojen 

rakentamista pitäisi tukea. Tonttien hintoja voidaan 

alentaa esimerkiksi kieltämällä tonttihuutokaupat. 

Kustannuksia voidaan myös vähentää katujen määrää 

vähentämällä. Suurten katujen rakentamista tiheästi 

asuinalueiden halki von Hertzen pitää hyvin haital-

lisena. ”Puhtaiden asuntoalueidenkin keskelle, jotka 

kokonaan pitäisi rauhoittaa liikenteeltä, tuodaan le-

veitä katuja. – – Jos asuntoalue on oikein suunniteltu, 

sen tulee muodostaa yhtenäinen luonnonmukainen 

alue, jolla kevytrakenteiset, mutta silti kestäväpintai-

set tiet ja polut toimivat yhteyksien välittäjänä. Täällä 

saavat lapset vapaasti juosta ja temmeltää joutumat-

ta auton tai hevosen alle.”3  Parhaiten onnistuneena 

suomalaisena asuinalueena Heikki von Hertzen pitää 

Puu-Käpylää. Se on varhainen esimerkki puutarhakau-

punkimaisesta asuntoalueesta, jonka on rakentanut 

puolikunnallinen yhtiö. 

Kirjassa esitellään onnistuneina esimerkkeinä kaksi 

ruotsalaista asuinaluetta. Ensimmäinen on Malmön 

niin kutsuttu ulkoilmakaupunki. Se koostuu kokonaan 

rivitaloista, jotka on sijoitettu vapaan oloisesti puutar-

hamaiseen ympäristöön. Poimuttamalla taloriviä on 

luotu jokaiselle yksityinen piha, joka kuitenkin liittyy 

yhteisiin viheralueisiin ilman korkeaa aitaa. Alue on 

2

1 Tuomi 2003, 40–44.
2  Von Hertzen 1946, 5–6.
3  Von Hertzen 1946, 32–34.

1

2

1 Asuntosäätiön postikortti. Taustalla As. Oy Viisikko.
2 Koti vaiko Kasarmi lapsillemme -kirjan kansi. 
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hyvä esimerkki katujen minimoinnista. Aluetta halkoo 

vain muutama autoilla kuljettava katu. Asunnot ovat 

puolitoistakerroksisia, ja niitä on paria eri tyyppiä. Esi-

merkiksi keskisuuren (89 m2) katsottiin sopivan 7-hen-

kiselle perheelle.4 

Toinen esiteltävä alue on vuonna 1945 valmistunut 

Guldhedenin asuinalue Göteborgissa. Tämä on edellis-

tä suurempimittakaavainen hanke, joka rakennettiin 

kallioiselle alueelle 15 minuutin raitiovaunumatkan 

päähän Göteborgin keskustasta. Von Hertzen arvos-

taa siinä erityisesti sitä, miten korkeatkin kerrostalot 

ja kadut on istutettu onnistuneesti luontoon maaston-

muotoja hyväksikäyttäen. Hän pitää kuitenkin alueen 

7-kerroksisia tornitaloja aivan liian korkeina.5 

Heikki von Hertzen kuuluttaa voimakkaasti val-

lankumousta kaupunginrakentamisessa. Hänen mie-

lestään puisto- ja puutarhakaupunkien aikakausi on 

alkamassa, ja nyt tulee vihdoin kuulla asukkaiden to-

dellisia tarpeita ja ottaa asukkaat ja sosiologit mukaan 

asemakaavaneuvottelukuntiin. Asuntojen tulee vastata 

nykyajan vaatimuksia. Erityisesti hyvän lasten kasvu-

ympäristön luominen on tärkeää. ”Keskiajan kaupun-

gin oleellisin sosiaalinen keskus oli kirkko. Barokkiajan 

kaupungissa se oli hallitsijan palatsi ja industrialismin 

aikakaudella se oli tehdas. Kehittymässä olevan uuden 

aikakauden kaupunkisuunnittelun keskipiste sen si-

jaan on asuintalo ja koulu.” Von Hertzenin mielestään 

uudenlaisia ja sosiaalisesti terveitä asuinalueita voi-

daan saada aikaan vain kun rakennuttajana toimii yksi 

yleishyödyllinen taho, joka rakentaa kerralla valmiiksi 

kokonaisen ”asumasolun” eli itsenäisen viimeistellyn 

asuinalueen kaikkine palveluineen ja viheralueineen.6 

Sodan jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä olisi 

ainutkertainen mahdollisuus kohentaa monien ihmis-

ten asumista. Von Hertzenin mielestä asuntotyypeis-

tä tulisi etusijalle asettaa omakotitalo ja rivitalo. Yli 

4-kerroksisten kerrostalojen rakentamisesta tulisi luo-

pua kokonaan. 

2.2 Tapiola syntyy

Syksyllä 1950 arkkitehti Yrjö Laine-Juva toi Heikki 

von Hertzenille tiedon, että Hagalundin kartanon maat 

itäisessä Espoossa olivat myytävänä. Otto-I. Meurman 

oli laatinut alueelle asemakaavan jo vuonna 1945. Täs-

sä von Hertzen näki suuren mahdollisuuden toteut-

taa kaupunkisuunnitteluvisioitaan ja alkoi neuvotella 

koko alueen ostosta. Pitkien ja vaikeiden neuvottelu-

jen jälkeen ja rahoituksen vihdoin löydyttyä kauppa-

kirja allekirjoitettiin kesällä 1951. Väestöliitto yhdessä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton, SAK:n, Suomen 

Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien Liiton, Virkamieslii-

ton ja Vuokralaisten keskusliiton kanssa perusti Asun-

tosäätiön Hagalundin alueen rakentamista varten.7

Hagalundin alueelle lähdettiin rakentamaan puu-

tarhakaupunkia, jossa asukastiheys olisi alle 65 ihmis-

tä hehtaarilla. Uusi kaupunki suunnattiin erityisesti 

lapsiperheille ja lasten hyvinvointi oli sen tärkeimpiä 

päämääriä. Väestöliitto oli määrittänyt lapsiperheen 

yhteiskunnan ytimeksi ja sen mielestä jokaisessa per-

heessä tulisi olla keskimäärin neljä, mieluummin kuusi 

lasta8. Sodanjälkeisessä lapsirikkaassa Suomessa lasten 

merkitys kaupunkisuunnittelussa korostui. Meurma-

nin asemakaavaa alkoivat tarkistaa Meurmanin lisäksi 

Aarne Ervi, Viljo Revell ja Markus Tavio. Näiden nuo-

remman polven arkkitehtien ajatukset erosivat Meur-

manista ja suunnitelma alkoikin muuttua enemmän 

korkeampaa rakentamista suosivaksi. Lopulta Meur-

man jättäytyi suunnittelusta. Alue sai nimikilpailussa 

suomalaisesta mytologiasta periytyvän nimen Tapiola.9

4 Von Hertzen 1946, 47–53.
5  Von Hertzen 1946, 54–61.
6 Von Hertzen 1946, 40–44.

7 Von Hertzen 1985, 23–33.
8 Tuomi 2003, 123.
9 Tuomi 1992, 34–35.

4 Göteborgin Guldhedenin keskusta. Keskustaan sijoittuu 7-kerrok-
sinen yksinäisten asuntola. Se sijoitettiin ravintolan viereen, jotta 
yksinäiset voisivat aterioida siellä vaivatta.
5 Guldhedenin alueaksonometria.
6 Tapiolan peruskiven muuraus 5. 9. 1953.

3 Piha Malmön ulkoilma-
kaupungissa. Joka toiseen 
asuntoon kuljetaan samalta 
puolelta riviä oman pihan 
kautta. 

3

4

5

6



8 9

Tapiolan talotyypit

Keskityn analysoimaan Tapiolan alkuvaiheen asun-

toja 1950-luvulla Tapiolan itäisessä lähiössä. Käsittelen 

kerros- ja rivitaloja, koska ne ovat alueelle tyypillisim-

piä ja asuntoarkkitehtuurin uudistuminen näkyy niis-

sä selvimmin. Omakotitalot olen rajannut tarkastelus-

ta kokonaan pois.

Vuonna 1965 Tapiolan asuinrakennusten tilavuus 

oli 1 200 000 m². Siitä kerrostaloasunnoissa sijaitsi 

940 000 m², rivitaloasunnoissa 182 000 m² ja omako-

tiasunnoissa 78 000 m².10 Useimmat kerrostalot ovat 

3–4-kerroksisia pistetaloja. Pitkiä lamellitaloja taas on 

rakennettu esimerkiksi Otsonkalliolle. Asuntoja oli 

kerrosta kohden usein kaksi tai kolme, tosin Markus 

Tavion suunnittelemissa Otsonkallion pistetaloissa 

asuntoihin mennään molemmilta porrastasanteilta 

yhteensä kuuteen asuntoon. Suurimittakaavaisempia 

rakennuksia ovat Viljo Revellin suunnittelemat 9-ker-

roksiset Otsontornit, joissa kerrosta kohden on jopa 

kahdeksan asuntoa sekä Aarne Ervin 11-kerroksinen 

Mäntytorni, jossa on kuusi yksiötä joka kerroksessa. 

Siinä voi nähdä yhtymäkohtia Göteborgin Guldhede-

nin yksinäisten asuntolaan, varsinkin kun Mäntytorni 

sijaitsee samaan tapaan Tapiolan silloisessa keskustas-

sa aivan palvelurakennusten vieressä. Asuinkerrosta-

lojen yhteydessä on harvoin liiketiloja, poikkeuksena 

ainakin Mäntytorni ja Mäntyviita. Aulis Blomstedtin 

suunnittelemassa Kolmirinteen pistetalossa on vuok-

rattavia toimisto- ja kerhotiloja ylimmässä kerrokses-

sa.11

Toinen Tapiolalle tyypillinen talotyyppi on rivitalo, 

joka nykyisessä muodossaan tuli suuressa mittakaa-

vassa esille juuri Tapiolassa. Rivitalot ovat lähes aina 

kaksi- tai puolitoistakerroksisia ja jokaisella asunnolla 

on oma pihansa.

Heikki von Hertzen oli siis joutunut luopumaan 

osasta Koti vaiko kasarmi lapsillemme -kirjassa esit-

tämistään asuntotyyppeihin liittyvistä ihanteistaan. 

Niiden tilalle oli nyt noussut ajatus kaupungista, jos-

sa eri talotyypit toimivat eräänlaisessa symbioosissa. 

”Tarkoitus on selvä: - matalan asutuksen ja siihen liit-

tyvien yksilöllisten puutarhojen avulla tuodaan väl-

jyyttä, vaihtelua ja tärkeitä inhimillisiä miljöötekijöitä 

kerrostaloasutuksen keskeen. Vastapalveluksena taas 

on mahdollista varustaa omakoti- ja rivitalot samoilla 

mukavuuksilla ja huollolla kuin mikä tähän asti on ol-

lut mahdollista vain pelkillä kerrostaloalueilla. Katsoi-

sin, että tässä on eräs tärkeimpiä suunnitteluun liitty-

viä oivalluksia.”12

Tapiolan huoneistotyypit

Tapiolan asunnoista 80 % oli aravarahoitteisia omis-

tusasuntoja. Sodan jälkeen Suomesta alkoi kehittyä 

eräänlainen ”kodinomistusyhteiskunta”. Tässä suhtees-

sa Suomi erosi esimerkiksi Ruotsista, jossa valtio tuki 

enemmän vuokra-asumista. Asuntosäästäminen antoi 

pienituloisille mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun 

ja sillä oli suuri merkitys Suomen sotien jälkeisessä 

taloudellisessa nousussa. Nyt oli monella ensi kertaa 

mahdollisuus oman asunnon ostamiseen. Asuntojen 

omistaminen sopi hyvin Tapiolan ideologiaan. Tapio-

lan yhteisöllisyys tapahtui omistamisen kautta.13

Sitoutuminen Aravaan merkitsi kuitenkin myös 

tiukkoja kahleita asuntojen suunnitteluun. Enimmäis-

pinta-alamääräyksen ohella erityisesti vuonna 1953 

voimaan tullut määräys enintään 50 m²:n keskipinta-

alasta koettiin ankarana. ”Mikäli aikoi saada samaan 

kerrostaloon kaksi tällaista vaatimattoman kokoista 

perheasuntoa, oli niiden väliin tungettava kolme yk-

siötä.”14 Ennen uuden määräyksen vaikutusta valmi-

suneiden asuntojen keskipinta-ala oli Tapiolassa 63 m². 

Keskipinta-alavaatimuksen myötä luku putosi arvoon 

55 m². Määräys poistui laista vuonna 1957 ja Tapiolan 

asuntojen keskipinta-ala nousi 68 m²:iin.15 Tapiolan 

asuntojen koko vaihteli joidenkin yksiöiden runsaasta 

20 m²:stä Blomstedtin ketjutalojen 97 m²:in. 

Asuntojen pienuudesta oli se hyöty, että se moni-

puolisti Tapiolan sosiaalista rakennetta. Myös alem-

pien sosiaaliluokkien ihmisillä oli varaa ostaa asunto 

Tapiolasta. Tavoitteenahan oli luoda Tapiolasta joka-

miehen kaupunki, jossa ”suomalainen työmies ja yli-

opiston professori voisivat elää ja myös viihtyä rinta 

rinnan ja kaipaamatta luokkayhteiskunnan riemuja.”16 

Vaikka Tapiolan asunnot ovatkin nykymittapuun mu-
3

4

10 Tuomi 2003, 123.
11 Arkkitehtilehti 1–2/1956, 9.

15 Von Hertzen 1985, 80.
16 Von Hertzen 1956, 2.

12 Von Hertzen 1956, 1.
13 Tuomi 2003, 120–121.
14 Suhonen 1965.

7 Tapiolan asemapiirros vuodelta 
1956. Työn tarkastelualue on 
tummennettu.
8 Ilmakuva itäisestä lähiöstä.

7

8



10 11

Huoneistotyyppi Pinta-ala
1 h + kk 20–25 m2

2 h + valoisa kk 35–40 m2

2 h + k 45–55 m2

3 h + k 55–65 m2

3 h + k + ph 65–75 m2

4 h + k 70–87 m2

4 h + k + ph 80–87 m2

kaan vaatimattoman kokoisia, olivat ne silti aikanaan 

monelle asukkaalle askel parempaan. Kylpyhuone ja 

keskuslämmitys merkitsivät monelle elämän helpottu-

mista17. Esimerkiksi Jahnukaisten nelihenkinen perhe 

kertoo Kaunis Koti -lehdessä asuneensa ennen Tapio-

laan muuttoa 30 m²:n vuokrahuoneistossa18. 

Aravasäännösten keskipinta-alavaatimuksen täyt-

tämiseksi jouduttiin tornitaloihin sijoittamaan suuria 

määriä yksiöitä ja kaksioita. Perheasunnoiksi ajatellut 

kahden ja kolmen huoneen ja keittiön asunnot sijoit-

tuivat usein lamellitaloihin. Tällaisia asuntoja on kai-

kista eniten Tapiolassa. Kahden huoneen ja keittiön 

asunnoissa asuivat monet perheet. Vuoden 1955 Kau-

nis Koti -lehdissä julkaistiin Kyllikki Halmeen kirjoit-

tamana artikkelisarja Kaksi huonetta ja keittiö perhe-

asuntona. 

Ainakaan Heikki von Hertzen ei kuitenkaan koskaan 

pitänyt kerrostaloasuntoa ihanteellisena lapsiperheille. 

Painotus lapsiperheiden asumisen kehittämiseen joh-

tunee siitäkin, että lapsiperheille kotia pidettiin paik-

kana, jossa perhe viettää yhteistä aikaa ja lapset kehit-

tyvät, kun taas muille se on lähinnä nukkumapaikka.19 

Lasten hyvinvoinnin korostaminen oli sodanjälkeises-

sä Suomessa luonnollista jo siitäkin syystä, että lapsia 

oli tuolloin harvinaisen paljon. 

Rivitalot olivat Tapiolassa lähes aina kaksikerrok-

sisia. Sirénien Kontiontien rivitaloissa ja Blomstedtin 

ketjutaloissa on kummassakin viisi huonetta ja keittiö, 

mutta pinta-alaa Kontiontiellä on vain 86 m² ja ketju-

taloissa 97 m². Ketjutaloissa ensimmäisessä kerrokses-

sa on kolme huonetta ja toisessa kaksi, Kontiontiellä 

päinvastoin. Kejutaloissa on kellari, mutta muuten 

kellarit ovat Tapiolassa harvinaisia. Kimmeltien rivita-

lot ovat maastonmuodon vuoksi pihan puolelta kolmi-

kerroksisia. Alimpaan kerrokseen sijoittuu askartelu-

huone, josta on yhteys omalle pihalle20. Ketjutaloissa 

asuntoja erottaa toisistaan matala, alun perin kylmä 

siipi. Tätä oli tarkoitus käyttää varastona ja mahdol-

lisena tulevaisuuden laajennusvarana. Moni onkin 

rakentanut niihin nyttemmin saunan. Kylpyhuone si-

jaitsee rivitaloasunnoissa yleensä toisessa kerroksessa. 

Pikku-WC:hen ensimmäisessä kerroksessa ei yleensä 

ollut varaa. Kotiapulaisen huoneista oli Tapiolassa jo 

luovuttu, mutta Kontiontien rivitalojen esittelyssä 

mainitaan mahdollisuudesta eristää ruokailutilasta 

apulaisen huone21. Ilmeisesti sellaiselle olisi kuitenkin 

ollut monilla tarvetta22. Blomstedtin suunnittelemien 

Karhunpojan pistetalojen yhden talon ylimmässä ker-

roksessa on vuokrattava kotiapulaisasuntola23.  

Asuntosäätiön hallitus asetti lautakunnan, johon 

kuului kotitalousasiantuntijoita ja perheenäitejä. Sen 

tehtävänä oli tarkistaa arkkitehtien suunnitelmat eri-

tyisesti huoneiden sijoittelun, sisustettavuuden ja yh-

teistilojen kannalta. Rakennus saattoi edetä toteutus-

vaiheeseen vasta lautakunnan hyväksynnän jälkeen.24

21 Arkkitehtilehti 1–2/1956, 22.
22 Jaantila 1954, 28–30.
23 Arkkitehtilehti 10–11/1959, 173.
24 Von Hertzen 1985, 60–61.

17 Tuomi 2003, 137.
18 Ilmari 1957, 16.
19 Saarikangas 2002, 405.
20 Von Hertzen 1985, 66.

9 10

11

12

13

14

15

9 Tapiolan asuntojen ohjeelliset koot tiukimpien Aravamääräysten 
aikana. 

Esimerkkejä Asuintalojen pohjapiirroksista Tapiolan itäisessä 
lähiössä. Kaikki noin 1:300.

10 As. Oy Ketju, Aulis Blomstedt. Tämän vaiheen Tapiolan suurim-
pia asuntoja, 97 m². Viisi huonetta ja keittiö kahdessa kerroksessa. 
Asunnot sisältävät kaksi vaatehuonetta ja kellarin. Asuntojen 
välinen nivelosa oli mahdollista ottaa asuinkäyttöön tarvittaessa.
11 As. Oy Sufika, Viljo Revell. Neljän huoneen ja keittiön asuntoja. 
Talossa on käytetty baarikeittiöitä ja ranskalaisia parvekkeita. Yksi 
makuuhuoneista on erotettu oleskelusta paljeovella. 

12 As. Oy Mäntykulma, Aarne Ervi. Kolmen huoneen ja keittiön 
asuntoja. Ranskalainen parveke. Toisen makuuhuoneen ja olohuo-
neen välissä leveä liukuovi. 
13 As. Oy Kolmirinne, Aulis Blomstedt. Kahden, kolmen ja neljän 
huoneen ja keittiön asuntoja. Jokaisessa asunnossa kunnollisen 
kokoiset parvekkeet. Keittiöön mahtuu ruokapöytä. Kuitenkin 
sisustuskuvissa on sijoitettu toinen ruokapöytä erilliseen tilaan.
14 As. Oy Koulukallio, Viljo Revell. Neljä huonetta ja keittiö kahdes-
sa kerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat vain autotalli 
ja varastotiloja. Asuinkerroksen pohjaratkaisu muistuttaa paljon 
Sufikaa. 
15 As. Oy Viisikko, Markus Tavio. Kahden huoneen ja keittiön asun-
toja, kaikissa vaatehuoneet ja parvekkeet. 
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Asuntojen tilaratkaisut

5.1 Keittiöt, ruokailu ja oleskelu

Keittiöt olivat Tapiolassa usein pieniä. Ensimmäisen 

rakennusvaiheen asunnoissa noin 60 prosentissa on 

vain keittokomero, kerrostaloasunnoissa yli kahdessa 

kolmanneksessa. 

Keittiön, ruokailun ja oleskelun liittyminen toisiinsa 

on ratkaistu Tapiolan asunnoissa lukuisilla eri tavoilla. 

Monissa yksiöissä ja kaksioissa (esimerkiksi Otsonkal-

lion pistetalot ja As Oy Kolmirinne) keittiöt ovat pieniä 

komeroita ja ruokailu tapahtuu olohuoneessa. Myös 

joissain suuremmissa asunnoissa, kuten Kontiontien 

rivitaloissa, ruokailu tapahtuu olohuoneessa keittiön 

ollessa oma suljettu tilansa. Kolmirinteen kolmen ja 

neljän huoneen ja keittiön asunnoissa keittiö on niin 

iso, että, siihen mahtuu ruokapöytä. Kuitenkin sisus-

tuskuvissa on myös toinen ruokapöytä vieraita varten. 

Mäntytornissa keittiö ja ruokailu ovat osassa asunnois-

ta samassa tilassa, jonka erottaa olohuoneesta lasisei-

nä pariovineen. Otsontorneissa keittiön ja olohuoneen 

välissä on liukuseinä, joten keittiön voi halutessaan 

piilottaa näkyvistä. Myös amerikkalaismallinen baa-

rikeittiö teki tuloaan Tapiolan myötä. Viljo Rewellin 

suunnittelemissa As. Oy Mäntyviidassa, Sufikassa ja 

Koulukalliossa sellainen jo oli. Monet asukkaat kuiten-

kin kokivat sen olohuoneeseen avautuvan aukon epä-

miellyttävänä. Vieraiden ei haluttu näkevän keittiöön 

ja hajujen leviämistä pelättiin.25 

Nykyisen kaltainen olohuone muodostui Suomessa 

Tapiolan rakentamisen aikoihin. Sen suunnittelu sai 

suuren huomion. Se oli perheen yhteisolon tila, ja siel-

lä seurusteltiin vieraiden kanssa. Olohuone sijoittui 

kodin keskukseksi ja muihin huoneisiin usein kuljet-

tiin sen kautta.26

5.2 Makuuhuoneet

Vaikka keittiöt olivat usein suljettuja, olivat sitä 

vastoin makuuhuoneet usein nykyistä avoimemmassa 

suhteessa oleskelutiloihin. Esimerkiksi Otsonkallion 

pistetalojen kaksioissa makuu- ja olohuone liittyvät 

toisiinsa leveän työntöoven välityksellä. Mäntyviidas-

sa ja Sufikassa pienen makuuhuoneen erottaa oleske-

lusta paljeovi. Vastaavanlaisia ratkaisuja näkee paljon. 

Yksiön ja kaksion raja hämärtyy, kun yksiöissä on jos-

kus paljeovella rajattavia makuualkoveja ja kaksioissa 

makuuhuone voi olla taas varsin avoimessa yhteydessä 

oleskeluun. Otsontornien kaksioissa on makuuhuo-

neesta yhteys pienen pienelle parvekkeelle. 

5.3 Aputilat

Sisään käveltävät vaatehuoneet tekivät tuloaan 

Tapiolassa. Niitä oli jopa pienissä kaksioissa ja Blom-

stedtin ketjutaloissa niitä oli yksi kummassakin ker-

roksessa. Joskus, esimerkiksi ketjutalojen alakerrassa, 

ne sijoitettiin kahden huoneen väliin läpikuljettaviksi. 

5

25 Tuomi 2003, 17. 26 Saarikangas 2002, 422.

16 Ruokailutila Mäntytornissa. Se on erotettu oleskelusta lasisei-
nällä. Asukas on virittänyt keittiön ja ruokapöydän väliin verhon.
17 Koulukallion rivitalon olohuone ja ruokailu Tapiolan ensim-
mäisessä sisustusnäyttelyssä. Talossa on käytetty baarikeittiötä ja 
puhtaaksimuurattua tiiliseinää. Sisustuksen on suunnitellut Antti 
Nurmesniemi. 
18 Tämä keittiö voidaan piilottaa liukuoven taakse. 
19 Tässä kaksiossa toinen makuuhuoneista on erotettu olohuo-
neesta vain paljeovella. 
20 Kylpyhuone Tapiolan toisessa sisustusnäyttelyssä.

16

17 18

19

20
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As. Oy Mäntytorni
Aarne Ervi, 1954

Mäntytorni rakennettiin itäisen lähiön keskustaan. Se on 
11-kerroksinen tornitalo, johon suunniteltiin 60 suhteellisen tilavaa 
yksiötä. Se oli tarkoitettu lapsettomille pareille ja yksinäisille. 
Ylimmässä kerroksessa oli alun perin näköalakahvila. Rakennuksen 
runko valettiin liukuvaluna yhdeksässä vuorokaudessa.  Jokaisessa 
kerroksessa on kuusi huoneistoa ja yhteinen parveke. Kaikissa 
huoneistoissa on ranskalaiset parvekkeet, joiden mekanismilla 
voidaan rajata olohuoneesta osa sisäparvekkeeksi. Keittiön 
ja olohuoneen välillä on lasiseinä ja makuualkovin voi rajata 
oleskelusta paljeovella. Mäntytorni tuo mieleen Göteborgin 
Guldhedenin yksinäisten asuntolan, joka myös sijaitsee alueen 
keskustassa. 

Lähde: Tuomi 1992, s. 67.

Yleistä oli myös tehdä kahden huoneen välille välisei-

nä komeroista, joista osa avautui toiseen ja osa toiseen 

huoneeseen. 

Kylpyhuoneet ovat järjestään pieniä. Niihin sijoitet-

tiin wc-istuin, kapea lavuaari ja kylpyamme. Useissa oli 

kuitenkin tila myös pyykinpesukoneelle. Uutta oli ik-

kuna kylpyhuoneessa. Koulukalliossa ja Sufikassa kyl-

pyhuoneella on eräänlainen eteinen. Poikkeuksellisen 

suuret kylpyhuoneet löytyy Kontiontien ja Kimmel-

tien rivitaloista. 

5.4 Sisustus ja pintamateriaalit

Tapiolan asuntoja esiteltiin yleisölle useissa näytte-

lyissä, ensimmäinen niistä oli vuonna 1954. Näyttely-

esitteissä kerrottiin, minkä kokoiselle perheelle asunto 

ja sisustus on tarkoitettu. Asuntotyypit saattoivat olla 

uusia joillekin asukkaille ja näyttelyillä haluttiin ehkä 

myös valistaa tulevia asukkaita asuntojensa käyttä-

misessä. Asuntojen omistajat olivat usein näyttelyä 

järjestettäessä tiedossa, joten asuntoja saatettiin esi-

tellä tähänkin tapaan: ”Tässä huoneistossa hallitsevat 

vanhemmat isoa huonetta. Molemmat antavat arvon 

hyvälle vuoteelle ja sallivat ainoastaan vieraiden istua 

25 Pilapiirros Tapiolan 
ensimmäisestä näyttelystä 
Kotiliesi-lehden numerossa 
15–16/1954. Kritiikkiä saavat 
muun muassa baarikeittiö ja 
puhtaaksimuurattu tiilipinta.
26 Askon sisustama pikkulas-
ten huone Tapiolan toisessa 
sisustusnäyttelyssä.

25

26

22

23

24

21 Mäntytorni sijaitsee itäisen lähiön 
aluekeskustassa. Vieressä sijaitsevat 
elokuvateatteri ja liikerakennus.
22 Mäntytornin julkisivua huhti-
kuussa 2009.
23 Pohjapiirros noin 1:300.
24 Sisustuskuvia.

21
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vuoteiden päällä.”27 Kaiken kaikkiaan Tapiolan sisus-

tuksista esitetyt valokuvat ovat hyvin samanhenkisiä. 

Huonekalut ovat uusia ja kevyitä, ja joukossa saattaa 

olla muutama suomalaisuutta korostava talonpoikai-

nen huonekalu28.

Tapiolassa käytettiin ensimmäisiä kertoja puhtaak-

simuurattua, maalaamatonta tiiltä sisätiloissa. Kou-

lukallion rivitalo sai tästä ja muista syistä voimakasta 

kritiikkiä esimerkiksi Kotilieden numeron 15–16/1954 

pakinassa. Lattiamateriaalina on useimmiten muovi-

matto.

Olohuoneeseen saatettiin sisustaa monia eri toi-

mintoja. Oleskelun ja työskentelyn lisäksi oli makuu-

huoneissa usein myös vuoteita. Olohuoneen vuoteet 

oli usein tarkoitettu vanhemmille, kun taas lapset sai-

vat makuuhuoneen. Lasten hyvinvoinnin korostami-

nen näkyy myös tässä. Nyt alettiin sisustaa huoneita 

erityisesti lapsille. Niiden erilaisuus kuitenkin usein 

rajoittui vain verhoihin ja pienempiin huonekaluihin. 

As. Oy Kontiontie 
Kaija ja Heikki Sirén, 1955

Kokonaisuus muodostuu 47 rivitaloasunnosta, sekä erillisistä 
autotalli- ja aputilarakennuksista. Kaksikerroksiset asunnot ovat 
kooltaan 87 m², ja ne on tarkoitettu monilapsisille perheille. 
Alakerrassa sijaitsee kaksi huonetta ja keittiö, yläkerrassa on kolme 
huonetta sekä kylpyhuone ja vaatehuone. Alakerran ruokailutila 
oli mahdollista eristää kotiapulaisen huoneeksi. Asuntoihin 
kuljetaan sisään oman pihan kautta. Se on rajattu puutarhavajalla, 
pergolarakenteella ja köynnöskasveja kasvavalla verkkoseinällä. 
Rakennuksen julkisivut on rakennettu suurimmillaan kahden 
kerroksen korkuisista 2,6 × 6,3 metrin kokoisista puuelementeistä. 
Osa julkisivuista on valkoisia, osa tummia. Tummat sävyt 
ovat arkkitehtien kertoman mukaan peräisin männynrungon 
tummimmista kohdista. 

Lähde: Tuomi 1992, s. 89.

27 Itkonen 1985, 302–303.
28 Tuomi 2003, 125.

27 Otsonkalliolla sijaitsevan kaksion olohuone Tapiolan toisessa 
sisustusnäyttelyssä. Öisin sohvat toimivat vanhempien sänkyinä. 

27 28

29 30

28 Asuntojen pihat on rajattu pergolarakennelmilla, pihavajoilla ja 
verkoilla.
29 Kontiontien piha huhtikuussa 2009.
30 Julkisivun puuelementtejä asennetaan.
31 Pohjapiirros noin 1:300.
32 Alueen leikkaus noin 1:600.

31

32
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Asuntojen ulkotilat

Kirsi Saarikangas kirjoittaa Tapiolan asuntojen 

ominaisuudesta seuraavasti: ”Tilallisessa jatkumossa 

sisä- ja ulkotilan, kodin, pihan ja yhteisen, julkisen ti-

lan välinen suhde on huokoinen ja niiden väliset rajat 

liikkuvia ja epäselviä.”29 Toisin kuin perinteisessä kau-

pungissa, Tapiolan kaltaisessa puutarhakaupungissa 

tilaa eivät rajaa selkeästi rakennukset ja kadut. Taloyh-

tiöiden ja ihmisten omat pihat ovat yksi osa tuota yksi-

tyisen, puolijulkisen ja julkisen tilallista jatkumoa. 

Tapiolan rivitalohuoneistoilla on aina oma pihansa. 

Siellä kuitenkin noudatettiin von Hertzenin jo kirjas-

saan Koti vaiko kasarmi lapsillemme esille tuomaa 

ihannetta siitä, että pihoja ei rajata aidoilla, vaan yk-

sityiset pihat liittyvät yleiseen puistoon ilman selvää 

näkyvää rajaa. Tonttien rajat eivät siis saisi näkyä 

maastossa.30  Yleensä rivitaloihin mennään sisään tien 

puolelta ehkä pienin etupihan kautta ja oma piha on 

toisella, vähemmän julkisella, puolella. Usein yksityi-

syyttä on korostettu rajaamalla pihoja kasvillisuudella. 

Mielenkiintoinen esimerkki rivitalopihoista löytyy 

Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelemista Kontiontien 

ja Kimmeltien rivitaloista. Näissä oma piha on rajat-

tu pergolarakenteella ja pihavajoilla. Vierekkäiset pi-

hat on rajattu toisistaan metalliverkkoseinällä, johon 

oli tarkoitus kasvattaa köynnöskasveja (katso kannen 

kuva). Näin on taattu jokaiselle tarvittava yksityisyys 

ilman järeitä aitoja. Kontiontien asuntoihin kuljetaan 

oman pihan kautta, Kimmeltiellä kulku tapahtuu talon 

”selkäpuolelta” tien suunnasta pienen etupihan läpi. 

Hieman myöhemmät Pentti Aholan suunnittelemat 

Hakalehdon atriumtalot eroavat tämän vaiheen asun-

noista tiukasta rajattuine atriumpihoineen.

Kerrostaloasukkaiden yhteys ulkoilmaan haluttiin 

taata parvekkeella. Aravasäädökset eivät sallineet par-

6

vekkeita yksiöihin, joten Tapiolassa yleistyivät ranska-

laiset parvekkeet31.  Niitä kyllä käytettiin myös suu-

remmissa, jopa neljän huoneen ja keittiön, asunnoissa. 

Yleensä ne olivat olohuoneeseen aukeutuvia pariovia. 

Ainakin Mäntytornissa ja Mäntyviidassa niihin liit-

tyi mekanismi, jolla olohuoneesta voitiin erottaa osa 

ikään kuin oikeaksi parvekkeeksi. Monet kokivat aika-

naan sen haukkaavan liian suuren osan ennestäänkin 

pienestä olohuoneesta32. Tapiolasta löytyy myös täysin 

parvekkeettomia taloja, esimerkiksi Otsonkalliolla. 

Kerrostalojen yhteispihat olivat usein hyvin suunni-

teltuja ja hoidettuja. Niitä suunnittelivat Tapiolan mai-

sema-arkkitehdit, etenkin Nils Orénto ja Jussi Jännes. 

Ne liittyivät saumattomasti yleisiin viheralueisiin. Ker-

rostaloasujille oli myös varattu mahdollisuus pieneen 

puutarhapalstaan33.

29 Saarikangas 2002, 401–402.
30 Tuomi 2003, 96.

31 Tuomi 2003, 23.
32 Jaantila 1954, 28–30.
33 Von Hertzen 1956, 1–2.

33 Tapiolan ideologiaa: hiihtämään 
kotiovelta.
34 As. Oy Viisikon parvekkeet. 
35 Kerrostalopihat olivat Tapiolassa alun-
perin huolella suunnitellut ja hoidetut. 
Värikkäät ja eksoottiset kasvit toimivat 
kontrastina luonnolliselle puustolle.

33

34

35
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Tapiolan asunnot ja nykypäivä

On selvää, että 1950-luvun Aravasäädösten rajoi-

tusten mukaan tehdyt Tapiolan alkuvaiheen asunnot 

ovat nykymittapuun mukaan pieniä. Jo aikanaan tie-

dettiin, että vaatimukset tulisivat kasvamaan, eikä 

osa asunnoista ehkä täysin täyttänyt senkään aikai-

sia vaatimuksia. Jos jossain 50 neliömetrin kaksiossa 

asui 1950-luvulla jopa monilapsinen perhe, asuu siinä 

nykyään luultavasti lapseton pari tai yksi ihminen. 

Asunnoissa asuu siis aiempaa vähemmän asukkaita 

ja asumistiheys on pienentynyt. Alue oli alun perin 

suunnattu erityisesti lapsiperheille, mutta nyt sen asu-

jaimisto on voimakkaasti vanhentunut. Vähentynyt 

väestö yhdessä yhteiskunnan muuttumisen kanssa on 

huonontanut palveluita Tapiolan lähiöiden aluekes-

kuksissa. 

Kerrostaloasunnoissa yleinen keittokomero ei vas-

taa nykyisiä tarpeita, vaikkei nykyään ehkä kotona lai-

tetakaan niin paljon ruokaa. Hyvin varustetun keitti-

ön lisäksi kodinhoitohuone ja sauna kuuluvat monen 

asunnon hakijan vaatimuslistalle. Näitä ei löytynyt 

alun perin yhdestäkään Tapiolan aravataloista. Rivi-

talojen alakerran puuttuva wc on myös selvä puute. 

3–4-kerroksisista pistetaloista puuttuu hissi, joka olisi 

vanhenevalle väestölle tarpeellinen. Toisaalta vaate-

huonetta ei, toisin kuin Tapiolassa, enää nykyisissä 

kaksioissa usein ole. 

Blomstedtin ketjutaloissa ja joissain myöhemmissä-

kin ketjutaloissa on tilantarpeen kasvaminen ratkaistu 

asuntojen välisellä nivelosalla. Se oli alun perin kylmää 

varastoa, mutta saatettiin ottaa käyttöön myöhemmin 

tarpeen mukaan. Tällaisia mahdollisuuksia eivät tarjoa 

kerrostalo- eivätkä useimmat rivitalohuoneistot. 

Nykyajan asumisihanteet ovat muokanneet myös 

Tapiolan asuntoja. Asuntojen myynti- ja vuokrausil-

moituksista olen poiminut joitain esimerkkejä. Sul-

keutuneita keittiöitä on avattu enemmän oleskeluun. 

Olohuoneen viereisiä pieniä huoneita on saatettu 

neljän huoneen ja keittiön huoneistoissa yhdistää olo-

huoneen laajennukseksi. Toisaalta yksiöiden makuu-

7

As. Oy Otsonkallio
Markus Tavio, 1955

Tämä kallion huipun ympärille rakentuva rakennusryhmä 
muodostuu kahdesta pitkästä lamellitalosta ja kolmesta 
pistetalosta. Asunnoista jätettiin kustannussyistä parvekkeet pois. 
Lamellitalojen porrashuoneiden yhteydessä on kuitenkin pienet 
yhteisparvekkeet ilmeisesti lähinnä tekstiilien tuuletusta varten. 
Parvekkeet korvaa suuri etelään avautuva yhteispiha. Monesta 
asunnosta avautuu merinäköala. Lamellitaloja kutsuttiin kansan 
suussa nimellä ”Kiinan muuri” niiden pituuden vuoksi. Asunnot 
ovat kooltaan yhdestä kolmeen huonetta ja keittiö. Huomion 
arvoista pohjaratkaisuissa on pistetalojen kaksioiden läpikuljettavat 
kylpyhuoneet. Asunnoissa on käytetty paljon suuria liukuovia 
olohuoneen ja keittiön tai makuhuoneen välissä. 

Lähde: Tuomi 1992, s. 85.

39

38

36 37

36 Otsonkallion lamellitalon ja pistetalon pohjapiirrokset, mitta-
kaava noin 1:300.
37 Otsonkallion lamellitalo huhtikuussa 2009.
38 Otsonkallion pistetaloja.
39 Otsonkallion piha huhtikuussa 2009.

40

41

40, 41 Samanlainen asunto As. Oy Mäntyviidassa 
1950-luvulla ja nykyään. 1950-luvun asukas laittanut 
suurimman osan barikeittiön aukosta umpeen, kun 
taas nyttemmin on koko keittiö avattu oleskeluun.
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alkoveja on saatettu erottaa kiinteällä seinällä, jolloin 

näistä asunnoista on tullut kaksioita. 

Monet sosiaalisen asuntotuotannon kokeilut ovat 

epäonnistuneet pahasti, mutta Tapiola on säilyttänyt 

viehätyksensä ja arvostuksensa. 1950-luvun taitavat 

suunnittelijat pystyivät luomaan aikansa niukoilla 

resursseilla ja tiukkojen rajoituksien alla alueen, jon-

ka arvot ovat pysyviä. Näin kertoo Tapiolassa asunut 

Riitta Nikula: ”Suomalaisen modernismin konstaile-

mattomat ratkaisut näyttivät vuosi vuodelta parem-

milta. Pieni on kaunista, kun se on suunniteltu hyvin. 

34 Tuomi 2003, 133.

42

Rakennusten herkkä sijoittuminen luontoon ja niiden 

huolellinen massoittelu, kerrostalojen ja rivitalojen 

rytmikäs vaihtelu ja kävelytieverkon eloisa kulku, ilma-

vat nurmikentät ja runsaat istutukset sisältävät kestä-

viä esteettisiä ja käytännöllisiä arvoja.”34
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