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1. Johdanto
Työn tarkoitus ja taustat
Kortepohjan rivi- ja pientalokortteleiden 13 ja 15 täydennysin-
ventointi on Jyväskylän kaupungin Keski-Suomen museolta 
tilaama selvitystyö, joka tehtiin alueelle laadittavan suojelu-
kaavan taustaselvitykseksi. Inventointi kohdistui Kortepohjan 
kaupunginosan kortteleihin 13 ja 15, joiden muodostama ko-
konaisuus on Museoviraston RKY 2009-inventoinnissa mää-
ritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi.1 Alue on valittu vuonna 1993 myös modernin 
arkkitehtuurin asiantuntijaorganisaatio docomomo Suomi 
Finland ry:n suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkki-
teosten kohdevalikoimaan.2 Ajallisesti ja arkkitehtuuriltaan 
yhtenäinen inve ntointialue on rakentunut vuosina 1968–1973. 
Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1967, 
1983, 1984 ja 1997. Alueen rakennuskantaan on kohdistunut 
viime vuosien aikana paljon erilaisia korjaustoimia ja kor-
jauspaine erityisesti alueen rivitaloilla ja pienkerrostaloilla 
on edelleen voimakas. Alueen voimassa olevat kaavat eivät 
riittävällä tavalla turvaa rakennusten kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilymistä erilaisissa peruskorjauksissa. Tästä nousi 
tarve suojelukaavan laatimiselle.

Inventoinnin teki Keski-Suomen museon amanuenssi, 
rakennus tutkija nina Moilanen. Selvitystyö tehtiin joulukuun 
2020 ja touko kuun 2021 välisenä aikana. Keski-Suomen mu-
seon aikaisempi inventointi alueelta on tehty vuonna 2008. 
Inventoinnissa täydennettiin ja ajantasaistettiin aiempaa 
inventointiaineistoa esimerkiksi rakennusten korjaushistorian 
osalta. Inventoinnissa arvioitiin myös aiempaa yksityiskoh-
taisemmin alueen rakennusten säilyneisyyttä sekä analysoi-
tiin alueen suunnittelun taustalla vaikuttaneita tekijöitä sekä 
rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 

Tässä inventointiraportissa on pyrkimys luoda kokonaiskuva 
alueen historiasta, kaavoituksen ja rakentumisen vaiheista, 
alueen ominaispiirteistä, arkkitehtuurista sekä alueeseen ja 
rakennuksiin kohdistuneista muutoksista. Kohdekohtaiset 
esittelyt ovat tiivistelmiä Keski-Suomen museon rakennusin-
ventointiaineistosta. Tarkempi kohde- ja rakennuskohtainen 
tieto on löydettävissä Keski-Suomen museon käyttämästä 
Kioski-Inventointitietokannasta, johon tilaajalla on selaaja-
tunnukset. Raporttia varten otetut valokuvat on kuvannut 
Keski-Suomen museon valokuvaaja Raisa nerg 5.5.2021 sekä 
amanuenssi nina Moilanen 8.-9.12.2020 ja 26.2.2021. Arkisto-
valokuvat ovat Keski-Suomen museon kuva-arkistosta,  
Museoviraston kuvakokoelmasta, Espoon kaupunginmuseon 
kuva-arkistosta sekä Arkkitehtuurimuseon kuva-arkistosta.



1. JOhdAnTO

4

Menetelmät ja käytetyt lähteet
Kortepohjan suojelukaavan alueen rakentumista ja historiaa 
selvitettäessä käytettiin lähteinä kirjallisuutta, aikaisempia 
selvityksiä, arkistoaineistoja sekä alueen suunnittelusta vas-
tanneen arkkitehti Bengt Lundstenin Rakennustutkijoiden 
yhdistyksen koulutustilaisuuden luentotallennetta ja haas-
tatteluja Arkkitehti-lehdessä. Alueen rakennetun kulttuu-
riympäristön nykytilannetta dokumentoitiin kenttätyöjakson 
aikana valokuvaamalla ja kirjallisin muistiinpanoin. Inven-
toinnin aikana pyrittiin saamaan yhteys alueen taloyhtiöiden 
isännöitsijöihin tai hallituksen edustajiin. Osa taloyhtiöistä tai 
näiden isännöitsijöistä ei kuitenkaan vastannut yhteydenot-
toihin.

Arkistolähteitä olivat Jyväskylän kaupungin rakennusvalvon-
nan arkiston rakennuslupa-asiakirjat, asemakaavakartat 
ja kaavaselostukset, Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa säi-
lytettävät Kortepohjan asemakaavakilpailun voittajatyön 
asemakaavakartat, Keski-Suomen museon kuva-arkiston 
valokuvat ja Museoviraston Finnassa julkaisemat arkistova-
lokuvat. Kirjallisuuslähteistä merkittävimpiä olivat Kortepoh-
jan kaupunginosan historiaa käsittelevä, Piia Kaskisen kir-
joittama teos Pirunmaa pellon reunalla – Kortepohjan tarina 
(2002) sekä 1960-luvun arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua 
käsittelevä Suomen arkkitehtuurimuseon julkaisema artikke-
likokoelma Värikkäämpi, iloisempi, hienostuneempi – Näkö-
kulmia 1960-luvun arkkitehtuuriin (2016).

Aikaisemmat selvitykset
Keski-Suomen museo teki Kortepohjan alueella rakennusin-
ventoinnin vuonna 2008. Projektitutkija Leena Lindellin teke-
mässä inventoinnissa Kortepohjan suojelukaavan alueelta 
inventoitiin taloyhtiöittäin kaikki rivi- ja pienkerrostalot (12 
kappaletta) sekä omana kohteenaan Emännäntien varressa 
sijaitsevat pistetalot ja Laajavuorentien varren kerrostalot. 
Kortteleiden 13–15 rivi- ja pienkerrostalot inventoitiin myös 
aluekokonaisuutena. Vuoden 2008 inventoinnissa syntynyt 
aineisto on tallennettu Keski-Suomen museon Kioski-inven-
tointitietokantaan. Museoviraston RKY 2009-inventointi 
seuraavana vuonna käytti lähteenään mm. Keski-Suomen 
museon tekemää inventointia ja määritteli Kortepohjan suo-
jelukaavan alueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakenne-
tuksi kulttuuriympäristöksi. RKY 2009-inventoinnissa alueesta 
käytetään nimitystä Kortepohjan asuma-alue.3 
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2. Inventointialue
Kortepohjan kaupunginosa sijaitsee Jyväskylän keskustan 
luoteispuolella, noin kaksi kilometriä keskustasta. Alue le-
vittäytyy Tuomiojärven Rautpohjanlahden etelä- ja länsi-
puolelle rajautuen lännessä Laajavuoreen ja Kortemäkeen. 
Inventointialue ei kuitenkaan käsitä koko kaupunginosaa, 
vaan Museoviraston RKY 2009 inventoinnin aluerajauksen 
mukaisesti korttelit 13 ja 15. Inventointialue muodostuu kah-
desta neliömäisestä rivi- ja pienkerrostalokorttelista ja niitä 
niveltävistä kerrostaloista Kortepohjan kaupunginosan poh-
joisosassa. Alue on rakentunut vuosien 1968–1973 välisenä 
aikana Laajavuorentien itäpuolelle itään viettävään metsäi-
seen rinteeseen.

Alueelle ominainen ja samalla omaleimainen piirre on rivi- 
ja pienkerrostalokortteleiden yhtenäinen rakennustyyppi 
sekä tilallinen rakeisuus, joka näyttäytyy mittakaavaltaan 
yhtenäisten rakennusten sijoittelulla tonteille.  Alueen raken-
nuskanta käsittää betoni- ja puuelementtirakenteisia, muo-
doltaan ja mittasuhteiltaan yhtenäisiä tyyppipiirustuksin 
rakennettuja pääosin kaksikerroksia rivi- ja pienkerrostaloja, 
jotka on sommiteltu tonteilleen kolmen rakennuksen ryhmiin. 
Melko jyrkästi itään viettävän alueen korkeuserot ovat vai-
kuttaneet eri rakennustyyppien kehittämiseen. Rakennus-
ryhmien väleissä on istutettua piha-aluetta, jota halkovat 
korttelin sisäiset kävelytiet. Autoliikenteen kannalta keskeisiä 
väyliä ovat Auvilankuja, Torpankuja, Emännäntie ja alueen 
länsipuolella kulkeva Laajavuorentie. Pistokadut Torpanperä 
ja Auvilanperä ovat tulleet asemakaavaan myöhempinä lisi-

Tasot Taustakartta

Mittakaava 1 : 5000

100 m

Inventointialue 2021. Taustakartta: Jyväskylän  
kaupungin paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot. 
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Ilmakuva Kortepohjasta 1970- 
luvun lopulta. Inventointialue eli 
korttelit 13 ja 15 näkyvät kuvassa 

keskellä. Etualalla on Laaja-
vuorentien varressa sijaitsevat 

lamellikerrostalot. Oikealla 
näkyy matalana rakennusmas-

sana Kortepohjan kirjasto ja 
lastentalo, sen takana ylioppi-
laskylän korkea MNOP-kerros-

talokompleksi ja taaempana 
oikealla Kortepohjan koulu. 

Rautpohjanlahti ja sitä ympä-
röivät Kortesuon talon pellot 

Haukanniemessä näkyvät 
asuin alueen takana.  

Kuva: Seppo Turpeinen. Keski- 
Suomen museon kuva-arkisto. 
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nä. Korttelien 13 ja 15 keskellä on pääosin luonnonvaraiset yh-
teistontit yksikerroksisine varasto- ja huoltorakennuksineen.  
Inventointialueen ja samalla RKY-aluerajauksen sisään jää 
myös kortteleissa 13 ja 15 sijaitsevat neljä pistetaloa, jotka 
ovat osa Emännäntien pistetalojen laajempaa kokonaisuut-
ta sekä ja Laajavuorentien varressa kaksi lamellikerrostaloa, 
jotka ovat osa Laajavuorentien kerrostalojen muodostamaa 
kokonaisuutta.4

Kortepohjan asutuksen varhaisvaiheet
Kortepohjan varhaisin kiinteä asutus syntyi 1700-luvun lop-
pupuolella. Siihen asti alue oli metsäistä takamaata, Jyväs-
kylän ensimmäisten kantatalojen yhteismetsää. Inventoin-
tialueen varhaisinta asutusta edustivat kaksi nisulan talon 
1700-luvulla perustettua torppaa. Ensimmäinen tieto nisulan 
torpasta on vuodelta 1746. Toinen torppa perustettiin 1760 
mennessä. näiden nimiä tai sijaintia ei mainita lähteissä. Ky-
seessä ehkä ovat 1780-luvulta lähtien arkistolähteissä esiin-
tyvät Auvilan ja Takalan torpat, mutta varmaa tietoa ei ole.

Auvilan torpan pihapiiri sijaitsi suunnilleen nykyisten Laa-
javuorentien ja Auvilankujan risteyksen tietämillä. Torppa 
hävisi 1930-luvulla. Auvilan torpan rakennukset tiettävästi 
paloivat 1930-luvulla ja asutus siinä päättyi. Takalan torpan 
päärakennus sijaitsi paikalla, jossa nyt sijaitsee Emännäntie 
25 d. Takalan rakennukset purettiin sen jälkeen, kun Jyväs-
kylän kaupunki osti alueen maat vuonna 1963. Kortepohjaan 
syntyi myös muutamia muita asumuksia, 1800-luvun alku-
puolella alueen pohjoispäähän Salmelan talo, Masalinin eli 
Siekkilän torppa nykyisen Laajavuorentien varressa suun-
nilleen Tietoniekantien risteyksen kohdalla ja noin vuonna 

Tasot Peruskartta 1922

Mittakaava 1 : 10000

300 m

Ote Jyväskylän peruskartasta vuodelta 1922. Jyväskylän  
kaupungin paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot. 
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1800 perustettu Vehkala eli Lähteenaho. nämä vanhimman 
asutuksen edustajat ovat hävinneet, eivätkä ne sijainneet 
inventointialueella.5 

nisulan tila ja samalla nykyisen Kortepohjan alue päätyi 
1800-luvun lopulla Jyväskylän kaupungin ensimmäisen pii-
rilääkärin Wolmar Styrbjörn Schildtin omistukseen. Schildt 
osti vuonna 1865 osan tuolloin neljään osaan jaetusta nisu-
lan tilasta. Seuraavan parinkymmenen vuoden aikana hän 
hankki loputkin nisulan maat omistukseensa. Wolmar Schild-
tin poika Aatos Schildt myi suuren osan tiluksistaan pojalleen 
Volmarille vuonna 1934. Kaupassa syntyi Kortesuon tila, jolle 
Volmar Schildt rakennutti uuden tilakeskuksen. Se tunnetaan 
nykyään nimellä Kortesuon kartano. Kortesuo oli aikanaan 
merkittävä ja monella tapaa edistyksellinen maanviljelystila.6 

Talvi- ja jatkosota ja niiden jälkeinen jälleenrakennus vaikutti 
myös Kortesuon tilaan, sillä valtio lunasti maanhankintalain 
perusteella Kortesuon tilasta tontteja vuonna 1947. Tontit 
sijoittuivat haukkalaan vievän tien varteen. Vuoden 1940 
pika-asutuslain ja jatkosodan jälkeisen asutustoiminnan 
myötä Jyväskylän kaupungin asukasluku kasvoi nopeas-
ti. Vuonna 1941 Kortesuon tilan alueet oli liitetty Jyväskylän 
maalaiskunnasta kaupunkiin. Jo tuolloin varauduttiin alueen 
rakentamiseen asettamalla osa Kortesuon maista rakennus-
kieltoon odottamaan asemakaavoitusta. Varsinaisesti Korte-
pohjan rakentuminen alkoi kuitenkin vasta 1960-luvulla.7

Tasot Taustakartta, Peruskartta 1963-1972

Mittakaava 1 : 8000

200 m

Ote peruskartasta 1963–1974. Kortepohjan osalta kartta kuvaa  
tilannetta ennen Kortepohjan asuinalueen rakentumista 1960-luvulla. 
Jyväskylän kaupungin paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot. 
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Kortepohjan asemakaavakilpailu
1960-luvun alussa Jyväskylästä oli tullut maan toiseksi ti-
heimmin asuttu kaupunki helsingin jälkeen. Paine uusien 
asuinalueiden rakentamiseen kasvoi ja rakennusmaata 
tarvittiin kipeästi. Vuonna 1963 Jyväskylän kaupunki osti 
Schildtien perikunnalta 166 hehtaaria maata Laajavuoren 
suunnalta. Saman vuoden elokuussa 1963 kaupungin yleis-
kaavatoimikunta alkoi suunnitella alustavasti uusien Laa-
javuoren ja haukkalan alueiden kaavoittamista. nopeana 
keinona asemakaavoittamiseen kaupungin yleiskaavatoi-
mikunta piti asemakaavakilpailua. Uudelle kaupunginosalle 
etsittiin nimeä samalla keinolla – kadunnimitoimikunnan jär-
jestämällä kilpailulla. Ehdotuksista parhaimmilta vaikuttivat 
Kortesuo ja Rautpohja, mutta Kortesuo tuntui liittyvän liikaa 
Kortesuon kartanoon ja Rautpohja taas Valmet Oy:n Raut-
pohjan tehtaisiin. Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun 
suomen kielen professori Ahti Rytkönen ehdotti näiden ni-
mien yhdistämistä – uusi kaupunginosa sai näin nimekseen 
Kortepohja.8

Jyväskylän kaupunki käynnisti 14.2.1964 asemakaavakilpailun 
haukkalan asunto- ja Laajavuoren talviurheilukeskusaluees-
ta. Kilpailun tavoitteeksi asetettiin 6 500 asukkaan asunto-
alueen suunnittelu, johon tuli sisältyä tuhannen opiskelijan 
ylioppilaskylä. Tavoitteisiin kuului myös Laajavuoren hiih-
tokeskuksen kehittäminen, mutta se jäi kilpailussa lopulta 

vähäisempään rooliin. Asemakaavakilpailu päättyi 15.6.1964. 
Palkintolautakunta nosti palkintoluokkaan kahdeksan kilpai-
luehdotusta, joista jaetulle ensimmäiselle sijalle tulivat kilpai-
luehdotukset ”Rantakaupunki” ja ”Vesijärveläinen”. 

Kahden voittajaehdotuksen välille järjestettiin 29.10.1964 päät-
tynyt jatkokilpailu, jonka voitti Rantakaupungista kehitetty 
ehdotus ”Kaupunkijyvä”. Jatkokilpailun kilpailutyöt olivat kes-
kenään varsin erilaisia. ”Vesijärveläisen” suunnittelija oli mm. 
Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa työskennellyt Erkki Luoma. 
Luoma sovelsi kilpailuehdotuksessaan Aallolle ominaista 
viuhkamuotoa, joka perustui maaston muotojen huomioimi-
seen. Voittajaehdotus ”Kaupunkijyvä” perustui kauan unoh-
duksissa olleeseen kaupunkimuotoon, ruutukaavaan. Kil-
pailutyön taustalla oli arkkitehti Bengt Lundsten 13 henkilöä 
käsittäneen työryhmänsä kanssa. Lundstenin työryhmään 
kuului eri alojen asiantuntijoita: mm. maisema-arkkitehti, 
sosiologi, liikennesuunnittelija, puutarha-arkkitehti sekä vesi- 
ja pohjaolojen ja kunnallisteknisten töiden ja rakenteiden 
asiantuntijoita. Kortepohjan asemakaavakilpailun voittaja-
ehdotus oli maassamme ensimmäinen eri alojen asiantunti-
joiden yhteistyönä tehty asemakaava. Vaikutteita tällaiseen 
toimintamalliin Lundsten sai ulkomailta, mm. Englannista ja 
Ruotsista. 9
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Asemapiirros Kortepohjan 
asemakaavakilpailun  
ensimmäisen kilpailu-
vaiheen ehdotuksesta 

”Rantakaupunki”. Kilpailu-
ehdotuksessa ruutu-
kaavaan perustuvat 

korttelit sijoittuivat Laaja-
vuorentien molemmille 

puolille. Ylioppilaskylä oli 
sijoitettu Kypärämäen 

rinteeseen. Suoraviivainen 
geometrisyys ulottui jopa 
Rautpohjanlahteen, joka 
kilpailuehdotuksessa on 

muotoiltu suoralinjaiseksi.  
Arkkitehtuurimuseon 

piirustus kokoelma. 
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Tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen tähtäävä ruutua-
semakaava syntyi arkkitehti Bengt Lundstenin kritiikistä 
edellisten vuosikymmenten väljää asuinaluesuunnittelua 
kohtaan. Lundstenin näkemyksen mukaan luonnonvarai-
seen ympäristöön väljästi sijoitetun kerrostaloasutuksen 
seurauksena oli usein ”muodoton metsäasutus, jolta puuttuu 
sekä kaupunki- että maaseutumainen leima”.10 Lundsten itse 
asui Turussa Engelin kaavoittamalla ruutukaava-alueella, 
jota hän piti miellyttävänä ja onnistuneena. Ajatus Korte-
pohjan kaavoittamisesta ruutukaavaperiaatteella kirkastui 
Lundstenin omien sanojen mukaan asemakaavakilpailun 
aikaisella matkalla Jyväskylään. Pysähdyspaikalla heinolan 
linja-autoasemalla Lundsten oli nähnyt valokuvasuurennok-
sen Jyväskylän kaupungin keskustasta. Sen innoittamana 
Lundsten piirsi Kortepohjan kortteleiden mitat täsmälleen 
samankokoisiksi kuin Jyväskylän keskustan ruutukaavassa.11 
Kilpailuehdotuksessaan Lundsten pyrki vastakohtana väljille 
metsälähiöille luomaan tiiviin ja urbaanin asuinympäristön 
matalahkoilla rakennuksilla, joiden sijoittelussa hän niin 
ikään etsi yhteyttä 1800-luvun kaupunkimuotoon. Vaikeutena 
Lundsten näki Kortepohjan rinnemaaston. Lundsten tutki yk-
sityiskohtaisesti mm. kipsimallien avulla, kuinka rakennukset 
tulisi sijoittaa maastoon tai miten maastoa tulisi muokata 
ruutukaavan onnistumiseksi.12

Asemakaavakilpailun jatkokilpailun voittaneessa kilpailuehdotuksessa  
”Kaupunkijyvä” ruutukaavaa noudattavat korttelit on sijoitettu Laajavuoren-
tien itäpuolelle. Kortepohjan ensimmäinen vahvistettu asemakaava noudatti 
muutamaa muutosta lukuun ottamatta pääpiirteittäin voittajaehdotusta. 
Arkkitehtuurimuseon piirustuskokoelma. 
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Ruutukaavan toteuttaminen 
Kortepohjan jyrkkään rinne-

maastoon vaati huolellista 
suunnittelua ja maan-

pinnan muokkaamista.  
Pinnanmuodot näkyvät 

myös alueen rakennustyy-
peissä erilaisina pohja-

kerroksina. Kuva As Oy 
Korterivin (Auvilankuja 5, 

Emännäntie 17) jyrkästi 
kohoavalta sisäpihalta 

Laajavuorentien suuntaan 
kuvattuna 1960–1970-luku-
jen taitteesta. Kuva: Lasse 
Johansson. Keski-Suomen 

museon kuva-arkisto. 
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Lundstenin tavoitteena oli tiiviin raken-
nustavan avulla myös synnyttää sosiaa-
lisia kontakteja. hänen tavoitteenaan oli 
matalilla, eri kokoisilla rakennuksilla saa-
da alueesta paitsi moderni, myös inhimil-
linen. Turvallisuutta ja lapsiystävällisyyttä 
lisäsi liikennesuunnittelu, josta Lundsten 
käyttää nimitystä kampakaava. hän piirsi 
päätie Laajavuorentieltä erkanevia kam-
manpiikkimäisiä katuja kortteleiden vä-
leihin, mutta kortteleiden sisällä ja Emän-
näntiellä moottoriliikenne rajoitettaisiin 
huoltoajoon. Pysäköinti toteutettaisiin 
yhteisillä korttelin reunalle sijoitettavilla 
pysäköintialueilla. Periaate vapautti suu-
ria alueita jalankululle.13

Lundstenin Kortepohjan asemakaava-
kilpailun voittoisa kilpailuehdotus herätti 
ihastusta. Sitä ryhdyttiin jäljittelemään, 
ja ruutukaavaan perustuvia ehdotuksia 
alkoi ilmestyä muihinkin kaupunkisuunnit-
telukilpailuihin niitä myös voittaen. Pikku-
hiljaa ruutukaava vakiintui suomalaisen 
lähiörakentamisen muotona. Tiivis raken-
taminen, tuli 1960-luvulla yhdeksi kaupun-
kisuunnittelun ihanteeksi. Tiiviitä kokonai-
suuksia kutsuttiin kompaktikaupungeiksi.14Bengt Lundstenin asemakaavan liikennesuunnittelun periaate erottaa moottoriliikenne 

täysin kevyestä liikenteestä jätti asuinalueelle runsaasti autoista vapaata tilaa jalan-
kululle. Suunnitelma ei täysin toteutunut, sillä Emännäntien katualueen laajennus  

vuoden 1967 asemakaavamuutoksessa rikkoi periaatetta. Emännäntiestä on muodostunut 
silti tärkeä kevyen liikenteen väylä. Kuvassa Lapsia leikkimässä Emännäntie 17 edustalla 
1960–1970-luvun taitteessa. Kuva: Seppo Turpeinen. Keski-Suomen museon kuva-arkisto. 
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Asemakaavatyö  
ja kaavamuutokset
Jyväskylän kaupunki antoi asemakaavakil-
pailun jälkeisen varsinaisen asemakaavan 
suunnittelutyön Bengt Lundstenille. Ensimmäi-
nen asemakaava noudatteli pääpiirteissään 
kilpailutyötä. Selvin muutos oli ylioppilaskylän 
siirtäminen Kypärämäen rinteeltä nykyiselle 
paikalleen kortteliin 4, josta Jyväskylän kau-
punki oli lahjoittanut tontin Jyväskylän yliopis-
ton ylioppilaskunnalle. Kortteli 4 oli kilpailueh-
dotuksessa pientalokortteli, ja kaupunginosan 
asukasmäärän säilyttämiseksi tavoitteen 
mukaisena, sinne suunnitellut asunnot piti si-
joittaa jonnekin. Tästä syystä pientalokortteli 
1 muutettiin kerrostalokortteliksi.15 Kortepohjan 
eteläosan (korttelit 1–9) asemakaava vahvis-
tettiin sisäasiainministeriössä 9.12.1966, poh-
joisosan (korttelit 10–17 ja 30–47) puolestaan 
10.5.1967.16

Inventointialueen ensimmäisessä asema-
kaavassa aluetta pyrittiin ”differentioimaan 
urbaanisuusulottuvuudella”. Alue oli siis jaet-
tu sisäisesti kerrostalo- ja pientaloryhmiin. 
Kerrostalot pyrittiin sijoittamaan suurempaa 
urbaanisuutta edustavina jossain määrin 
lähemmäksi Jyväskylän keskustaa kuin pien-
taloryhmät. Samoin Laajavuorentien varrelle 
sijoitetut kerrostalot noudattivat tätä urbaani-

10.5.1967 vahvistetusta Kortepohjan pohjoisosan  
asemakaavan kartta. Jyväskylän kaupungin  
paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot. 



1. JOhdAnTO

15

suusulottuvuutta, sillä ne olivat lähellä kes-
kustaan suuntautuvaa liikennettä. Lisäksi 
Emännäntien varteen sijoittui kolme kerros-
taloryhmää niveltämään pientalokorttelit 
toisiinsa. Kerrostaloissa kerrosluku oli IV, ja 
rivitaloissa ½ II ja II. Koko kaava-alueella 
jalankulku- ja moottoriajoneuvoliikenne oli 
täysin erotettu toisistaan välttämätöntä 
huoltoajoa lukuun ottamatta.17

Kortepohjan asemakaavan valmistelu ei 
sujunut kitkattomasti. Asemakaavan käsit-
tely valtuustossa herätti runsaasti keskus-
telua ja varsin voimakasta kritiikkiäkin. Ruu-
tukaavaa kritisoitiin järjestykseltään liian 
jäykäksi, tiiviin alueen pelättiin muodos-
tuvan rauhattomaksi ja matalien talojen 
toteuttamisen uskottiin olevan kallista. Jo 
ennen ensimmäisen asemakaavan vahvis-
tamista Jyväskylän kaupungin asemakaa-
vaosasto alkoi valmistella kaavamuutosta, 
joka mahdollistaisi jopa kymmenkerroksis-
ten talojen rakentamisen ylioppilaskylän 
alueelle. Lundstenin kaavaa muutettiin 
kymmeniä kertoja, ja muutosten myötä 
alueen asukasmäärä nousi. Jo vuonna 
1979 asukkaita oli suunnitellun 6 500 sijaan 
8 000. Parhaiten Lundstenin alkuperäisen 
kaavan ideaa on toteutettu kortteleiden 13 
ja 15 alueella, vaikka niissäkin asemakaa-
vaa on muutettu useita kertoja.18

Bengt Lundstenin Kortepohjan asemakaavan  
liikennesuunnittelun idea oli erottaa moottoriliikenne 

jalankulusta. Inventointialueella autojen pysäköinti 
on keskitetty yhteisille suurehkoille pysäköintialueille, 
jolloin rivi- ja pienkerrostalokorttelit ovat autottomia. 

Lundstenin kaavassa Kortepohjan pohjoisosan rivi- ja 
pienkerrostalokortteleita niveltämään on suunniteltu 

pistetaloryhmiä, jotka sijoittuvat kortteleiden väleissä 
olevan katualueen päähän. Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Lundstenin ensimmäisessä asemakaavassa pientalokort-
telit olivat suurkortteleita, joissa ei ollut tonttijakoa. niiden 
ajatuksena oli, että yhden korttelin rakennukset olisivat 
yhden yhtiön tai esimerkiksi osuuskunnan rakentamia ja 
kortteleille varattaisiin määrätyt alueet yksityiseen ja yh-
teiseen käyttöön. Suurkortteleiden rakennukset oli tarkoitus 
toteuttaa tyyppipiirustuksin, jotka yhtenäistäisivät alueen 
ulkoasua. Suurkortteliajatusta ei kuitenkaan Kortepohjassa 
saatu toimimaan, ja 28.10.1967 vahvistetussa ensimmäisessä 
asemakaavan muutoksessa suurkorttelit jaettiin kaavaselos-
tuksen mukaan rakentajien toiveesta pienempiin tontteihin. 
Suurkortteliajatus oli tuolloin uusi ja kokonaisen korttelin os-
taminen yksittäiselle rakentajalle saattoi vaikuttaa liian kal-
liilta. Inventointialueella eli kortteleissa 13 ja 15 rakennuttaja 
kaikilla tonteilla oli kuitenkin Keskus-Sato Oy/Keski-Suomen 
Sato Oy. Rakennustöiden ja sittemmin taloyhtiöiden hallinto 
jakautui siten usealle yhtiölle yhden suuren koko korttelin 
käsittävän yhtiön sijaan. Kortteleiden 13 ja 15 alueella suur-
kortteliajatuksen murtuminen ei silti ole oleellisesti vaikutta-
nut alueen toteutuksen ulkonäköön, sillä rakennustyyppien 
yhdenmukaisuus tekee kortteleista varsin yhtenäiset koko-
naisuudet.19 

Ensimmäinen asemakaavamuutos Lundstenin Kortepoh-
jan pohjoisosan kaavaan tehtiin siis jo ennen rakentamisen 
aloittamista. Suurkortteleiden pilkkomisen lisäksi alueen 
katuprofiileja tutkittiin uudelleen. Liian jyrkäksi osoittautu-
neeseen Takalankujaan tehtiin mutka kadun ja liittymän 
loiventamiseksi. Samalla Takalankujan ja Laajavuorentien 
kulmauksessa sijaitsevan kerrostalon rakennusala siirtyi hie-
man ja korttelin 16 LP-alue eli pysäköintialue siirtyi korttelin 15 

AP-alueen eli autopaikkojen korttelialueen yhteyteen. Rivita-
lokortteleiden sisälle tehtiin katualueina Auvilanperä ja Tor-
panperä -nimiset kadut. Myös rivitalokortteleita niveltävät 
pistetaloryhmät pilkottiin tonteiksi. Emännäntielle syntyi täs-
sä yhteydessä pidemmät ajoneuvoliikenteen osuudet. Ke-
vyen liikenteen osuudet jäivät rivitalokortteleiden kohdalle, 
mutta ajatus täydellisestä jalankulku- ja moottoriliikenteen 
erottamisesta rikkoutui. 20

Seuraava kaavamuutos inventointialueella vahvistettiin 
15.1.1969. Siinä pistetalojen kerroslukua kasvatettiin ½ IV:n. Sa-
malla pohjakerrosten kulkuaukkoja poistettiin ”kohtuuttoman 
korkeiden” rakennuskustannusten vuoksi.21 Vuonna 1983 vah-
vistettiin asemakaavan muutos kortteleihin 15 ja 16 tarkoituk-
sena järjestellä alueen pysäköintioloja. Kaikkien kortteleiden 
kiinteistöjen autopaikkojen asemakaavanmukaista rakenta-
misvelvoitetta ei ollut täytetty, eivätkä rakennuslupiin sisäl-
tyneet autopaikat mahtuneet nykyiselle pysäköintialueelle. 
Autopaikkamääräyksen normia muutettiin vastaamaan sil-
loista käytäntöä ja yleiseen pysäköintiin tarkoitettu LP-alue 
liitettiin pysäköintikorttelialueeseen, jonka korttelin kiinteistöt 
olivat halukkaita ostamaan ja rakentamaan. Pysäköintikort-
telista osoitettaisiin kymmenen autopaikkaa yleistä pysä-
köintiä varten. Kerrostalokortteleiden istutuksiin liittyviä kaa-
vamääräyksiä muutettiin.22 näiden lisäksi inventointialueella 
on tehty kaksi pienempää asemakaavan muutosta. Vuonna 
1984 Asunto Oy Kortetornit anoi kaavamuutosta, joka mah-
dollistaisi kerhohuoneen muuttamisen päiväkodiksi. Korttelin 
pistetaloihin sallittiin tuolloin pohjakerrokseen yleisiä tiloja. 
Vuonna 1997 Asunto Oy Kopintornit haki kaavamuutosta poh-
jakerroksen varastokäytössä olevien tilojen muuttamiseen 
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28.10.1967 vahvistetun Kortepohjan asema-
kaavan muutoksen asemakaava kartta. 

Jyväskylän kaupungin paikkatieto-
järjestelmän kartta-aineistot. 
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asumiskäyttöön. Korttelin 13 pistetalojen rakennusoikeus 
nousi ja kerrosluku nousi ½ V, joka tosin johtui kerrosluvun 
määrittelytavan muuttumisesta edellisen kaavan laadin-
nan jälkeen.23

Kortepohjaa rakennetaan
Kortepohjan rakentaminen alkoi 27.10.1967. Kortteleiden 13 
ja 15 rivi- ja kerrostalot valmistuivat vuosien 1968–1973 välil-
lä. Rakennuttajatahona inventointialueella oli 1960-luvulla 
valmistuneissa kohteissa Keskus-Sato Oy ja 1970-luvulla 
valmistuneissa kohteissa Keski-Suomen Sato Oy. Raken-
tamisen alkuvaiheessa rivi- ja pienkerrostalojen suun-
nittelusta vastasivat arkkitehti Bengt Lundsten yhdessä 
Lundstenin toimistossa tuolloin työskennelleen arkkitehtiyli-
oppilaan Esko Kahrin kanssa. Lundstenin ja Kahrin yhtenä 
suunnittelun tavoitteena oli osoittaa, että ensimmäisen 
asemakaavan mukaisia matalia rivi- ja pienkerrostaloja 
on mahdollista toteuttaa edullisesti ja tehokkaasti, sil-
lä asemakaavaa kritisoitiin kalliina toteuttaa maltillisten 
kerrosalojensa vuoksi. Lundsten ja Kahri tutkivat sopivaa 
rakennustapaa, ja sellaiseksi osoittautui kevytbetonin ja 
puuelementtien yhdistelmä. Sitten Lundsten ja Kahri pyysi-
vät tarjouksia rakennusliikkeiltä ja saivat näin vakuutettua 
Keskus-Sato Oy:n hankkeen kannattavuudesta.24 Korte-
pohjan rivi- ja pienkerrostaloja rakennettiin Lohjan Kalkki-
tehdas Oy Sasekan kehittämistä edullisista Siporex-kevyt-

Inventointialueen rakentumisen vaiheet. 
Taustakartta: Jyväskylän kaupungin  

paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot. 
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betonielementeistä. Puuelementit valmistettiin Enso Gutzeitin 
tehtailla. Lundstenin ja Kahrin suunnittelemien kohteiden 
rakennesuunnittelu tehtiin helsinkiläisessä Insinööritoimisto 
Viisteessä.25

1970-luvulla valmistuneiden rivi- ja pienkerrostalojen suun-
nittelijana toimi arkkitehti Antti Eskelinen, jonka suunnittele-
mat rakennukset osittain noudattelivat Lundstenin ja Kahrin 
ideoita. Alueen pohjoispään luhtitalotyyppisten pienkerros-
talojen arkkitehtuuri poikkeaa kuitenkin muista moduulimi-
toitukseltaan, ikkunamalleiltaan ja ylipäätänsä arkkiteh-
tuurin hienovaraisuudessa. Antti Eskelisen suunnittelemien 
kohteiden rakennesuunnittelun teki insinööri Matti Toikkanen. 
1960-luvun aikana valmistuneiden rivi- ja pienkerrostalojen 
urakoitsijana oli Rakennustoimisto P. Kallio ja Kumppanit. 
1960–1970-luvun taitteessa urakoitsijaksi tuli Rakennusliike 
Veljekset Tynkkynen Oy, joka rakensi kaikki 1970-luvun aikana 
valmistuneet talot.26 Rivitalokortteleita niveltävät pistetalot ja 
Laajavuorentien varressa sijaitsevat As Oy Korte-Sato ja As 
Oy Satovuori suunniteltiin Keskus-Sato Oy:n arkkitehtitoimis-
tossa. niiden suunnittelijoina toimivat arkkitehdit Tauno Salo, 
Erkki Wegelius, Olavi heikkilä ja T. Kortteinen. näiden kerros-
talojen urakoitsijoina olivat Rakennustoimisto A. Puolimatka 
Oy ja Rakennusliike Veljekset Tynkkynen Oy.27

Rakentamisaikana ei selvitty ilman haasteita ja takaiskuja. 
Tiivis rakentamisaikataulu ja rakennustavan uutuus altistivat 
virheille ja rakennusvaiheen aikana kohonneet kustannukset 
aiheuttivat paineita. Ongelmia oli esimerkiksi betonielement-
tien kanssa. niistä kaikki eivät kiireen vuoksi ehtineet kuivua 
riittävästi ja niitä jouduttiin uusimaan. Myös asukkaiden 
toiveesta rakennuksiin suunniteltujen sisäänvedettyjen par-
vekkeiden toteuttaminen oli haasteellista, ja ne aiheuttivat 
kosteusvaurioita. Elementtien hinnat nousivat nopeasti ra-
kentamisen edetessä, mikä nosti myös asuntojen hintoja. 
Säästösyistä talojen kattoihin asennettiin liian vähän huopa-
kerroksia, eivätkä kaikkien rakennusten katot kestäneet tule-
vien vuosien lumikerroksia.28 Ara-rahoitteinen rakentaminen 
asetti suunnittelulle reunaehtoja, joiden kanssa arkkitehdit 
painiskelivat. Esimerkiksi Ara:n tiukat huoneistojen pinta-alaa 
koskevat ehdot saivat Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin pohti-
maan, kuinka rivitaloasuntoihin saataisiin lisäneliöitä. Ensim-
mäisenä vuonna valmistuneisiin rivitaloihin tehtiinkin lämpi-
miä, käyttökelpoisia kellaritiloja, joita ei huonekorkeutensa 
puolesta laskettu varsinaisiin asuinneliöihin. Jo seuraavana 
vuonna ARA kuitenkin puuttui tähän, eikä Lundstenin mu-
kaan vastaavia toteutettu muihin taloihin. Melko pian val-
mistumisen jälkeen näihin kellarikerroksiin alettiin rakentaa 
huoneistokohtaisia saunoja.29
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Kortepohjan tiiviisti 
rakennettu, mutta 

mittakaavaltaan  
inhimilliseksi suun-

niteltu asuinalue 
mahdollisti Bengt 

Lundstenin ajatuk-
sissa tiloja erilaisille 
spontaaneille koh-

taamisille ja kontak-
teille. Kuvassa As Oy 

Korterannan (Torpan-
kuja 5, Emännäntie 

23) yläpiha. Kuva: 
Arnold Lerber, 1972. 

Keski-Suomen  
museon kuva-arkisto. 
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Kortepohjan rivi- ja pien-
kerrostalot toteutettiin 
käyttäen kantavana 
rakenteena siporex-
kevyt betonielementtejä 
ja julkisivuissa Enso- 
Gutzeitin valmistamia 
puuelementtejä. Alueen 
yhtä aikaa yhtenäinen 
ja vaihteleva ilme syntyi 
tyyppipiirustuksilla  
toteutettujen raken-
nusten pienillä variaa-
tioilla ja julkisivujen 
värivalinnoilla. Kuvassa 
kevyen liikenteen väylä 
Torpankuja 3 ja 5 välissä. 
Kuva: Arnold Lerber, 1972. 
Keski-Suomen museon 
kuva-arkisto.
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Ilmavalokuva Kortepohjasta vuodelta 
1969 tai 1970. Korttelin 13 ja 15 rakennustyöt 
alkoivat Auvilankujan ja Torpankujan var-

resta kortteleiden eteläisimmistä tonteista. 
Kuvan etualalla Auvilankuja ja sen varressa 

sijaitsevat taloyhtiöt. Taaempana Tor-
pankujan pysäköintialueen laidalla As Oy 
Kopintornien pistetalot ja As Oy Korte-Sa-

ton lamellikerrostalo sekä Torpankujan 
varteen syntyneet rivitaloyhtiöt. Taaimpana 

vasemmalla As Oy Satovuori ja oikealla As 
Oy Kortetornit, joiden läheisyydessä Emän-

näntien varressa oli muutamia jälleenra-
kennuskauden tyyppitaloja. Kortteleiden 13 

ja 15 pohjoisosien pienkerrostalovoittoiset 
taloyhtiöt ovat vielä rakentamatta. Kuva: 
Seppo Turpeinen. Keski-Suomen museon 

kuva-arkisto.  
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Kortepohjaan rakennettiin nopeasti 
paljon asuntoja, joiden hinnat koho-
sivat kustannusten nopean nousun 
vuoksi melko korkeiksi. Tiivis raken-
tamistapa ja pienet piha-alueet he-
rättivät myös jonkin verran kritiikkiä. 
1960-luvun lopulla edessä olikin eri-
koinen tilanne: Jyväskylässä oli asun-
topula, mutta Kortepohjan asunnot 
eivät tahtoneet mennä kaupaksi, ja 
niitä annettiin vuokralle. Kritiikistä ja 
takaiskuista huolimatta alueen ainut-
laatuinen asemakaava ja arkkiteh-
tuuri on herättänyt paljon ihailua ja 
myönteistä huomiota sekä Suomessa 
että kansainvälisesti. Vuonna 1993 
Kortepohjan korttelit 13 ja 15 nimettiin 
kansainvälisen modernin arkkiteh-
tuurin suojeluun ja dokumentointiin 
erikoistuneen dOCOMOMO-järjestön 
modernistisen arkkitehtuurin merkki-
teosten rekisteriin.30 

Kortteli 13 rakennuksia Auvilankujan  
varressa vuonna 2001. Kuva: Soile Tirilä. 

Museoviraston Kuvakokoelmat. 
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3. Kortepohjan rakennettu kulttuuriympäristö

Konstruktivismi, minimalismi, japanismi 
– 1960-luvun arkkitehtuurin ihanteita
Viime sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden peh-
meän ja romanttisenkin arkkitehtuurin jälkeen 1960-lu-
vulla suomalaisen arkkitehtuurin ihanteiksi omaksut-
tiin vähäeleisyys, järkiperäisyys sekä materiaalien ja 
rakenteiden korostaminen. Kortepohjan rivitalojen 
suunnitteluperiaatteet kuvastavat tätä konstruktivis-
miksi31 kutsuttua arkkitehtuurin suuntausta. Konstrukti-
vismi käsitteenä juontuu ajatuksesta, jossa rakennuk-
sen muoto johdetaan rakenteista. Läheinen ja osittain 
rinnakkainen käsite strukturalismi viittaa niin ikään 
rakenteeseen rakennuksen muodon ja tyylin lähtö-
kohtana, mutta termi on laajempi, ja sitä käytetään 
kuvaamaan myös kaupunkisuunnittelua.32

Konstruktivismin vanhan määritelmän mukaan ra-
kennuksen muoto oli luotava vain rakennuksen 
välttämättömillä rakenteilla. Eräänä 1960-luvun suo-
malaisen konstruktivistisen suuntauksen oppi-isänä 
pidetään saksalaissyntyistä, Yhdysvaltoihin muut-
tanutta arkkitehti Ludwig Mies van der Rohea, jonka 
arkkitehtuuria ihailtiin myös Suomessa. hänen tunnus-
lauseensa oli ”vähemmän on enemmän”.33 Toisaalta 
konstruktivismi voitiin mieltää myös esteettisenä pyrki-
myksenä, jossa rakennetta käytettiin taiteellisena ele-
menttinä ja ilmaisukeinona.34

Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittelema vuonna 
1964 valmistunut Weilin & Göösin painotalo Espoossa 
kuvastaa 1960-luvulla noussutta konstruktivistista arkki-
tehtuurin suuntausta. Aarno Ruusuvuori oli merkittävä 
suomalainen modernisti, joka tunnetaan erityisesti  
pelkistetyistä betonirakennuksistaan. Kuva: Valo-
kuvaamo Pietinen, Espoon kaupunginmuseo. 
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Konstruktivismin taustalla vaikutta-
neita ilmiöitä olivat rakennusteknii-
kan kehitys, elementtirakentaminen 
ja demokraattinen maailmankat-
somus. Suomalaiset konstruktivis-
tit, joiden näkyviä hahmoja olivat 
muun muassa Kirmo Mikkola, Juhani 
Pallasmaa, Erkki Kairamo, Kristian 
Gullichsen ja Bengt Lundsten, pyr-
kivät anonyymiin, yleispätevään, 
esteettisesti kontrolloituun, loo-
gis-matemaattiseen arkkitehtuuriin. 
Konstruktivistisen arkkitehtuurin 
niukka detaljointi ja muotokieli oli 
samalla vastavoima monumentaa-
lisille ”sankariarkkitehtien” suunnitel-
mille, joita konstruktivistit kritisoivat 
elitistisiksi.35 1960-luvun konstrukti-
vistiset arkkitehdit olivat kiinnostu-
neita mittajärjestelmien käytöstä 
ja teollisesta rakennustuotannosta. 
Pyrkimyksenä oli käyttää samaa 
mittayksikköä eli moduulia läpi koko 
rakennuksen. Vaikka monia 1960-lu-
vun moduuliratkaisuja ei vielä kyetty 
toteuttamaan teollisesti, ne nähtiin 
eräänlaisina teollisen rakentamisen 
teknillisinä ja esteettisinä kokeilui-
na.36

1960-luvun moduuliajattelusta kiinnostuneet 
konstruktivistit suunnittelivat erilaisia moduuli-

mittoihin perustuvia rakennejärjestelmiä. Kuvassa 
arkkitehtiylioppilas Juhani Vainion Bungalow-talo-

tehtaalle suunnittelemaan Kuten haluatte  
-järjestelmään liittyvä koetalo Tapiolassa.  

Kuva: Matti Pietinen. Arkkitehtuurimuseo.  
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1960-luvun arkkitehtuuriin vaikuttaneita il-
miöitä olivat myös minimalismi ja japanismi. 
Ehkä vastareaktiona jälleenrakennuskau-
den koristeellisuudelle, 1950-luvun lopulla 
minimalismi alkoi kiinnostaa suunnittelijoita 
sekä esteettisenä että rationaalisena ilmi-
önä, joka edusti sekä materiaalien säästöä 
että funktionalismin koristeettomuuden 
estetiikkaa.37 Myös kiinnostus japanilaista 
arkkitehtuuria kohtaan virisi 1950-luvulla niin 
voimakkaasti, että vuonna 1955 japanilai-
nen traditionaalinen arkkitehtuuri tuli osaksi 
professori nils Erik Wickbergin arkkitehtuu-
rin historian opetusta. Aloitteen japanilai-
sen arkkitehtuurin opetukseen teki tuolloin 
Wickbergin assistenttina toiminut Bengt 
Lundsten. Japanilaisesta arkkitehtuurista 
omaksuttiin arkkitehtuurin suhdetta maise-
maan, keveyden vaikutelmaa, hienovarai-
suutta, pienimittakaavaisuutta, rakenteiden 
näkyvyyttä ja tilaratkaisuja, joissa ei ollut 
kiinteitä seiniä.38 Japanismi ja minimalismi, 
mutta toisaalta myös vuonna 1965 tunne-
tuksi tullut kansainvälinen ympäristöliike oli-
vat taustalla myös monien konstruktivistien 
suosimiin rakennusosien ja rakenteiden 
varsin niukkaan paksuuteen. Paradoksaa-
lisesti pyrkimys suunnitella resurssiviisaasti 
materiaalia säästäen johti alimitoitetun 
eristepaksuuden kautta suureen energian-
kulutukseen.39 

Arkkitehti Raimo Kallio-Mannila ja Diplomi-insinööri 
Teuvo Koivu suunnittelivat yleispätevyyteen tähtää-
vän, moduulimittoihin ja pilari-laattasysteemiin  
perustuvan Domino-järjestelmän. Domino-järjestel-
mää hyödynsivät useat arkkitehdit. Kuvassa Laaja-
salon Domino-kylä, jonka suunnitteli arkkitehti Risto 
Kauria. Kuva: Aulis Nyqvist. Arkkitehtuurimuseo. 
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Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin  
konstruktivismi Kortepohjassa
Kortepohjan rivi- ja pienkerrostalokorttelei-
den rakennusvaiheen alussa rakennusten 
suunnittelusta vastasi arkkitehti Bengt Lund-
sten yhdessä hänen toimistossaan tuolloin 
työskennelleen arkkitehtiylioppilas Esko 
Kahrin kanssa. Lundsten ja Kahri laativat 
Kortepohjan rivi- ja pienkerrostalokortteleita 
varten tyyppipiirustuksia, joiden mukaan ra-
kennettiin kaikki vuosina 1968–1969 Kortepoh-
jaan valmistuneet rivitalot. Rakennustyypit 
nimettiin aakkosten kirjaimin A-G ja tyypeistä 
oli lisäksi rakennusrungoltaan pitkät ja lyhyet 
variantit. Kortepohjan rakennusten suunnit-
teluun vaikutti myös alueen jyrkät pinnan-
muodot, joiden vaikutukset näkyvät esimer-
kiksi vaihtelevissa pohjakerrosratkaisuissa.40 

Rakennusten sijoittelu Kortepohjan 
rinnemaastoon on vaatinut erilaisten 
pohjakerrosratkaisujen suunnittelua. 

Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Kortepohjan rakennusten arkkitehtuuri korostaa rakenteita. Julkisivuissa on näkyvissä kantavan betonirungon 
muodostama ruudukko, sekä moduulimitoitukseen perustuvat puuelementit runkopalkkeineen. Ajalle ominaiseen 

tapaan rakennukset ovat tasakattoisia. Kortepohjan rakennuksille tyypillistä on pääsisäänkäynti puolesta  
kerroksesta. Sisäänvedetyt parvekkeet suunniteltiin rakennuksiin asukkaiden toiveista. Osassa Kortepohjan  

rakennuksista on säilynyt pieni, mutta rakennuksen ulkonäköön vaikuttava detalji (seur. sivu): poikittain  
rakennuksen seinään nähden kiinnitetty alkuperäinen talotikas. Kuva: Raisa Nerg, 2021; Nina Moilanen, 2020. 
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Bengt Lundsten oli 1960-luvulla eräs 
näkyvimmistä konstruktivistisista ark-
kitehdeista Suomessa. Lundsten oli 
muiden konstruktivistien tavoin kiin-
nostunut mittajärjestelmien käytöstä 
ja teollisesta sarjatuotannosta eli niin 
kutsutusta moduuliarkkitehtuurista. 
Kortepohjan rivitalojen moduulimitan 
määrittäjäksi tuli kantavissa raken-
teissa käytettävät siporex-elementit. 
Pisimmän siporex-vaakalankun pituus 
oli kuusi metriä. Se määritti huoneis-
tojen leveyden, sillä Lundsten ei sijoit-
tanut huoneistojen sisälle kantavia 
seiniä. Yhden huoneiston leveydeksi 
muodostui siten 5,6 metriä. Julkisivus-
sa tämä huoneiston leveys jakautuu 
kolmeen puuelementtiin. Sisätilojen 
huonejako perustuu myös tähän mo-
duulimittaan. huoneistojako ja tietyil-
tä osin myös huoneistojen sisäinen 
jako on siten erotettavissa julkisivus-
sa.41 

Julkisivut Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin rakennus-
tyypin D13/5A L2 tyyppipiirustuksista Emännäntie 17 
varten. Jyväskylän rakennusvalvonnan arkisto. 
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Kellarin ja ensimmäisen kerroksen 
pohjapiirros Bengt Lundstenin ja Esko 
Kahrin rakennustyypin D13/5A L2 tyyppi-
piirustuksista Emännäntie 17 varten. 
Kantavat siporex-betonielementit  
määrittävät huoneiston leveyden.  
Jyväskylän rakennusvalvonnan arkisto. 
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Lundstenin ja Kahrin suunnittelemien Kortepohjan rivitalojen 
arkkitehtuurissa heijastuu Lundstenin tinkimätön konstruk-
tivistinen ajattelu. Kantava betonirakenne kehämäisenä 
ruudukkona on näkyvissä samoin kuin puuelementtien run-
kopalkit. Rakennusten tyyli ja arkkitehtuurin ominaispiirteet 
syntyvät hienovaraisista rakenteiden mittasuhteiden ja di-
mensioiden muodostamista yksityiskohdista, kuten puuele-
menttien syvyyssuhteesta kevytbetonielementteihin nähden, 
puuelementtien moduulijaon, kapeiden julkisivupaneelien ja 
parvekekaiteiden rimojen muodostamasta rytmistä, hieno-
varaisista rakenteeseen saranoiduista ikkunoista ja niiden 
mittasuhteista tai sirosti profiloidusta räystäästä. Rakennuk-
sen puujulkisivujen hienovaraisuudessa, rakennuksen ja huo-
neistojen pienimittakaavaisuudessa ja tilaratkaisussa, jossa 
huoneistojen sisällä ei ole kantavia seiniä voidaan nähdä 
japanismin vaikutteita. Puuelementtien varsin ohut seinä-
paksuus (12 cm) liittyy ajan ihanteisiin.

Lundstenin julkisivujen rohkeilla värivalinnoilla on arveltu 
olevan kosketuspinta aikakauden konstruktivistiseen taitee-
seen. Monet suomalaiset konstruktivistiset arkkitehdit ottivat 
vaikutteita ajan abstraktista taiteesta, erityisesti hollantilai-
sesta neoplastismista. Mallia värien käyttöön otettiin eräistä 
1920-luvun arkkitehtuurin klassikoista, erityisesti vaikutteita 
saatiin de Stijl -ryhmältä ja siihen kuuluneen hollantilaisen 
arkkitehdin Theo van doesburgin väriteorioista. Lundsten 
oli Kortepohjan rivitalokortteleita suunnitellessaan ensim-
mäinen suomalainen konstruktivisti, joka sovelsi väriä arkki-
tehtuuriin. Sittemmin Lundsten ja monet muutkin konstruk-
tivistiset arkkitehdit tekivät yhteistyötä samanmielisten 
taiteilijoiden kanssa.42
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Kortepohjan raken-
nukset muodostavat 
alueelle värikkään 
ruudukon. Kuva:  
Soile Tirilä, 2001.  
Museoviraston  
Kuva kokoelmat. 
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Antti Eskelisen suunnittelemat rakennukset
1970-luvun alussa Kortepohjan kortteleiden 13 ja 15 rakennus-
ten suunnittelija vaihtui. Vuosina 1972–1973 molempien kort-
teleiden tonteille kaksi ja seitsemän valmistuneiden pien-
kerrostalojen suunnittelijana toimi arkkitehti Antti Eskelinen. 

Eskelisen suunnittelemissa rakennuksissa tietyissä määrin 
jatketaan Lundstenin ja Kahrin ideoita: aluekokonaisuus täy-
dentyi runkosyvyydeltään, rakennusrungon pituudeltaan, 
räystäskorkeudeltaan, materiaaleiltaan aiempaa vastaavilla 
rakennuksilla, jotka sijoittuvat tontille Lundstenin ja Kahrin 
viitoittamalla tavalla. Antti Eskelinen ei kuitenkaan toteut-

Julkisivut Antti Eskelisen 
rakennus tyypin B piirus-

tuksista As Oy Emännän-
tie 19 varten. Jyväskylän 

rakennus valvonnan arkisto. 
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tanut suunnittelemissaan rakennuksissa samanlaista tinki-
mätöntä konstruktivismia kuin Lundsten ja Kahri. Esimerkki 
tästä on huoneistojako, joka ei kaikissa Eskelisen suunnitte-
lemissa rakennuksissa enää vastaa kantavien betoniseinien 
muodostamaa ruudukkoa, vaan kantavat seinät saattavat 
jäädä huoneistojen sisälle. Eskelinen myös suunnitteli alueel-

le luhtikerrostaloja. Käynti kahdessa kerroksessa sijaitseviin 
asuntoihin tapahtuu rakennustyypin mukaisesti siten luhti-
käytäviltä tai rakennuksen sisäisiltä käytäviltä. Portaat ker-
rosten välillä kulkevat rakennusrungon sisällä tai ulkonevas-
sa porrastornissa. 

Toisen kerroksen pohjapiirros ra-
kennustyypin B piirustuksista As Oy 
Emännäntie 19 varten. Huoneisto-
jako ei kaikissa Antti Eskelisen suun-
nittelemissa rakennuksissa perustu 
kantaviin betonielementteihin. 
Luhti käytävällisissä kerros taloissa 
näin kuitenkin on. Jyväskylän  
rakennusvalvonnan arkisto. 
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Antti Eskelinen suunnitteli Korttelin 13 ja 15 pohjois-
osien tonteille pienkerrostaloja, joiden yhtenä 
tyyppinä on luhtitalo. Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Rakennusten ulkoasun osalta Eskelinen otti vaikutteita 
Lundstenin ja Kahrin arkkitehtuurista. Yhtäläisyydet ovat 
voimakkaampia korttelissa 13, jossa puuelementtiseinien 
pystyjakoisuudessa ja ikkunamalleissa on samoja piirteitä 
kuin Lundstenin ja Kahrin rakennuksissa. Eskelisen suunnit-

telemissa rakennuksissa ei kuitenkaan kyse ole kolmesta 
erillisestä puuelementistä, vaan kunkin betonielementtike-
hän sisälle jäävästä isommasta puuelementtiseinästä, jon-
ka julkisivupinta jakautuu pystysuuntaisilla runkopalkeilla 
kolmeen osaan. Myös ikkunoissa Eskelisen ratkaisut ovat 

erilaisia, vaikka ikkunoiden puitejako 
muistuttaakin Lundstenin ja Kahrin raken-
nuksia. Lundstenin ja Kahrin rakennuksis-
sa ikkunoissa ei ole karmia, vaan ne on 
saranoitu puuelementin runkopalkkeihin. 
Eskelisellä puolestaan ikkunoilla vaikut-
taisi olevan karmit. Eskelinen lisäksi sijoitti 
korttelin 13 rakennusten pitkiin julkisivuihin 
Lundstenia ja Kahria enemmän ikkunoita. 
Yhtenäisistä ikkunariveistä syntyy näin 
nauhamainen vaikutelma. Ikkunoiden 
korkeutta lisää Lundstenin ja Kahrin käyt-
tämään ikkunatyyppiin verrattuna yksi 
ylimääräinen vaakasuora ruutu ikkunan 
yläosassa. 

Nauhamaisia ikkunarivejä Antti Eskelisen suunnitte-
leman As Oy Auvilanperä 3 julkisivuissa. Pienkerros-
taloista muodostuvien taloyhtiöiden pihoilla on väljyyt-
tä aidoilla rajattujen yksityispihojen puuttuessa. Kuva: 
Soile Tirilä, 2001. Museoviraston Kuvakokoelmat. 
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Korttelin 15 rakennusten osalta Eskelinen poikkeaa voimak-
kaammin Lundstenin ja Kahrin arkkitehtuurista. Julkisivuja 
rytmittänyt elementtien kolmijako ja ikkunoiden moniruu-
tuisuus on vaihtunut yksinkertaisempaan ja ulkoasultaan 
jokseenkin vaatimattomampaan elementtiratkaisuun. Kol-
mijakoisuuden sijaan korttelin 15 pienkerrostaloissa ja rivita-
loissa on käytetty yhtä leveää puuelementtiä, jonka keskelle 
on sijoitettu kaksi suurikokoista standardi-ikkunaa. Kaikissa 
Antti Eskelisen suunnittelemissa Kortepohjan rakennuksissa 

päätyseinissä on käytetty Lundstenin ja Kahrin käyttämien 
siporex-elementtien sijaan betonielementtejä.

Vuosien 2020–2021 täydennysinventoinnin yhteydessä ei sel-
vinnyt syytä suunnittelijan vaihtumiselle. Ehkä rakennusai-
kana voimakkaasti kohonneet rakentamisen kustannukset 
johtivat tilanteeseen, jossa jouduttiin etsimään säästöjä ra-
kenneratkaisuja yksinkertaistamalla.

As Oy Emännäntie 25 ja As 
Oy Takalankuja 2 rakennuk-

set poikkeavat julkisivuiltaan 
alueen muista rakennuk-
sista. Kolmijakoisten puu-

julkisivujen ja moniruutuisten 
ikkunoiden sijaan rakennuk-

sissa on leveät kasettimaiset 
puujulkisivut, joissa on suuri-

kokoiset tuuletusikkunoin  
varustetut standardi 

-ikkunat. Kuva: Raisa Nerg, 
2021. 
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Emännäntien pistetalot  
ja Laajavuorentien luhtitalot
Inventointialueen rajauksen sisäpuolelle jää kaksi Emännän-
tien varressa sijaitsevaa pistetaloryhmää ja kaksi Laajavuo-
rentien itäpuolella sijaitsevaa luhtikerrostaloa. Bengt Lund-
sten suunnitteli Kortepohjan ensimmäiseen asemakaavaan 
Emännäntien varteen kaikkiaan kolme viiden pistetalon ryh-
mää, joiden oli tarkoitus niveltää rivitalokortteleita.43 Vuonna 
1970 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa Emännäntien 
pohjoispäähän, Tuomijärvenranta -nimisen tien läheisyyteen 

tehtiin asuinkerrostalojen korttelialue, jonne olisi mahdollista 
rakentaa vielä neljän pistetalon ryhmä.44 Pistetaloryhmistä 
kaksi eteläisintä toteutuivat kokonaan. Kolmanteen eli Taka-
lankujan läheisyyteen tehtiin kaksi kerrostaloa, Tuomiojär-
venranta -nimisen kadun yhteyteen asemakaavan mukaiset 
neljä taloa. Pistetalojen rakennuttajana toimi Keskus-Sato 
Oy. Inventointialueella sijaitsevien As Oy Kortetornien ja As 
Oy Kopintornien suunnitelmat ovat laatineet Keskus-Sato 
Oy:n arkkitehtiosaston Tauno Salo ja Erkki Wegelius. Ulko-
asultaan pistetalot ovat eri pistetaloryhmissä hyvin saman-
kaltaisia.45 

Emännäntien piste-
talot ovat tyypillisiä 
1960–1970-luvun vaihteen  
kerrostaloja, joiden julki-
sivuissa vuorottelevat 
betonielementit ja ikku-
noiden ja alumiinilevyjen 
muodostamat vaaka-  
ja pystysuuntaiset linjat. 
Kuvassa As Oy Kortetornit 
Takalankujan päässä. 
Kuva: Nina Moilanen, 2021. 
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Laajavuorentien varressa tien itäpuolella 
on neljä luhtikerrostaloa, inventointialueen 
ulkopuolelle näistä jäävät osoitteissa Auvi-
lankuja 2 ja Tuomiojärvenranta 2 sijaitsevat 
Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön 
omistamaa kerrostalot. Takalankujan ja Tor-
pankujan alkupäässä sijaitsevat inventoin-
tialueen kerrostalot ovat Keskus-Sato Oy:n 
rakennuttamia. As Oy Satovuori osoitteessa 
Takalankuja 1 on Keskus-Sato Oy:n arkkiteh-
tiosaston Tauno Salon ja Erkki Wegeliuksen 
suunnittelema. As Oy Korte-Saton kerros-
talon osoitteessa Torpankuja 2 puolestaan 
suunnittelivat niin ikään Keskus-Saton ark-
kitehtiosastolla työskennelleet arkkitehdit 
Olavi heikkilä ja T. Kortteinen. Käytännössä 
molempien taloyhtiöiden kerrostalot ovat 
julkisivuiltaan hyvin samankaltaiset.46

Inventointialueelle jäävät kerrostalora-
kennukset liittyvät rivi- ja pienkerrostalo-
kortteleihin pikemminkin aluesuunnittelun 
kuin arkkitehtuurin näkökulmasta. Sekä 
Emännäntien pistetalot että Laajavuoren-
tien varren luhtitalot edustavat tyypillistä 
1960-luvun ja 1970-luvun alun kerrostalora-
kentamista, jossa paikalla rakennettuun 
runkoon yhdistyy elementtirakenteiset julki-
sivut.

Laajavuorentien varressa sijaitsevat As Oy 
Korte-Sato (ylh.) ja As Oy Satovuori (seur.  
sivu) valmistuivat vuosina 1968 ja 1969.  
Luhti käytävällisten lamellitalojen ajalle omi-
nainen piirre on vaakasuuntaisten linjojen  
korostaminen. Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Piha-alueet
Kortepohjan kortteleiden 13 ja 15 rivi- ja pien-
kerrostaloalueen taloyhtiöillä on kullakin 
omat piha-alueensa ja lisäksi kortteleiden 
keskellä yhteiset leikki- ja virkistystontit. 
Alueen pihoille on tyypillistä rivitalojen huo-
neistokohtaiset pienet yksityispihat, jotka 
on usein rajattu umpinaisin lauta-aidoin. 
Lauta-aitojen melko yhtenäinen tyyppi yh-
tenäistää myös alueen pihojen ilmettä. Ra-
kennusten muodostamat sisäpihamaiset 
taloyhtiöiden yhteiset pihat vaihtelevat ka-
lusteiltaan ja istutuksiltaan. Pienkerrostaloista 
muodostuvien taloyhtiöiden pihat puolestaan 
ovat väljiä ja avoimia, sillä niissä ei ole aidoin 
rajattuja yksityispihoja. Osassa taloyhtiöis-
tä pihat ovat pelkistettyjä, osassa hyvinkin 
pittoreskeja pienipiirteisine, mutta runsaine 
istutuksineen. Viime vuosikymmenten lisäyksiä 
pihapiireissä ovat erilaiset polkupyöräkatok-
set ja jätekatokset.

Kortteleiden keskelle sijoitetut pääosin raken-
tamattomat tontit Lundsten suunnitteli alun 
perin suurkortteleiden yhteisiksi virkistys- ja 
leikkialueiksi, joissa voitaisiin järjestää esimer-
kiksi puistotätitoimintaa alueen lapsille.47 Siinä 
missä taloyhtiöiden pihat ovat pääosin huo-
lellisesti hoidettuja, ovat nämä keskustontit 
jääneet vajaakäytölle ja vähälle hoidolle. 

Virkistys- ja leikkialuetontit kortteleiden 
keskellä ovat jääneet vähälle käytölle ja 
hoidolle. Näillä tonteilla sijaitsevat alku-
peräiset taloyhtiöiden yhteiskäyttöiset 
varasto- ja huoltorakennukset uusittiin  
vuosina 2015–2016. Uudet rakennukset  
vastaavat ulkoasultaan alkuperäisiä.  
Kuva: Raisa Nerg, 2021. 



3. KORTEPOhJAn RAKEnnETTU KULTTUURIYMPäRISTö

43

Kehämäisesti tonteilleen sijoitettujen rivi-
talojen sisäpihoilla on taloyhtiöiden  
piha-alueita. Niihin on rakennettu monen-
laisia leikki- ja oleilutiloja. As Oy Korte-
rannan alapihan leikkialueen suunnitteli 
arkkitehti Arnold Lerber. Kuva: Arnold Lerber, 
1972. Keski-Suomen museon kuva-arkisto. 
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Konstruktivististien 
suunnittelun lähtö-

kohtana suosima 
ruudukko heijas-

tui Kortepohjassa 
myös piha-alueiden 

neliömäisistä betoni-
laatoista rakennet-

tuihin pihapolkuihin. 
Laattoja on sittemmin 
monissa taloyhtiöissä 

uusittu tai vaihdettu 
toisenlaisiin. Kuvassa 

olevan As Oy Sato- 
oravan pensasaidat 

ovat myöhemmin 
vaihtuneet lauta- 

aitoihin. Kuva: Soile 
Tirilä, 2001. Museo-

viraston Kuva-
kokoelma. 
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Monien taloyhtiöiden piha-alueille 
on 2000-luvun alkuvuosikymmeninä 

rakennettu polkupyöräkatoksia.  
Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Kortepohjan taloyhtiöiden tavallisin aitatyyppi on 
metalli- tai puukehyksinen umpinainen vaaka-

suuntaisesti laudoitettu aita. As Oy Torpanperä 1 
pystylaudoitettu ja avoimempi lauta-aita  

poikkeaa tästä. Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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Arkkitehti Antti Eskelisen suunnittele-
mien pääosin pienkerrostaloja  

käsittävien taloyhtiöiden piha-alueilla 
on väljyyttä, koska aidattuja  

huoneistojen yksityispihoja on vain 
vähän. Kuva: Raisa Nerg, 2021. 
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4. Kortepohjan rakennetun  
kulttuuriympäristön tila 2021
Kortepohjan asuma-alueena tunnettu kortteleiden 13 ja 15 
alue on hyvin yhtenäisyytensä säilyttänyt 1960-luvun suun-
nittelun ideoita ja ihanteita kuvastava kokonaisuus. Alue-
suunnittelun ja rakennusten alkuperäisen arkkitehtuurin 
keskeiset piirteet on edelleen hyvin tavoitettavissa alueen 
rakennetussa kulttuuriympäristössä, ja useimmat rakennuk-
sista ovat säilyttäneet melko hyvin alkuperäisen asunsa. 
Eräänlaiseksi uhkatekijäksi alueen arvojen säilymisen kan-
nalta ovat muodostuneet rakennusten sinällään välttämät-
tömät korjaukset, jotka saattavat muuttaa rakennusten 
piirteitä ja siten heikentää niiden rakennustaiteellista ja ra-
kennushistoriallista arvoa.

Viime vuosien aikana korjauspaineet alueen rakennuksiin 
ovat kasvaneet. noin viisikymmentä vuotta vanhat raken-
nukset alkavat olla monella tapaa peruskorjausiässä, ja 
moniin taloyhtiöihin onkin toteutettu erilaisia lämpö- ja ve-
sijohtojen saneerauksia. Kortepohjan rakennuksissa on käy-
tetty joitakin rakenteellisia ratkaisuja, jotka ovat tuottaneet 
haasteita rakennusten kunnossapitoa ajatellen. Ongelmia 
ovat aiheuttaneet muun muassa vesikattojen riittämättömät 

kallistukset ja kaivot, liian vähäisten kattohuopakerroksien 
aiheuttamat vuodot, riittämätön maanpinnan kosteuden 
hallinta ja puuelementtien elämisestä syntyneet pullistumat 
ulkoseinien paneloinnissa. Myös elementtirunkoon saranoi-
dut ikkunat ovat haasteellisia vaihdettavia. Useissa taloyh-
tiöissä on merkittäviä korjaustarpeita ja erilaiset julkisivuihin 
vaikuttavat korjaukset ovat väistämättä edessä.

Kortepohjan rivi- ja pienkerrostaloalueen detaljeiltaan niuk-
ka arkkitehtuuri on osoittautunut hienovaraiseksi ja herkäksi. 
Tähän asti rakennuksiin tehdyt korjaukset ovat tuottaneet 
arkkitehtuurin säilyneisyyden kannalta vaihtelevia loppu-
tuloksia. Kun yksityiskohtia on vähän, niiden muutoksilla on 
erityisen suuri vaikutus. Yksityiskohtien merkityksen osoit-
taa esimerkiksi muutamissa taloyhtiöissä tehdyt ikkunoiden 
vaihdot. Vaikka ikkunoiden puitejako olisi säilytetty aiempaa 
vastaavana, muuttunut materiaali, puitteiden profilointi tai 
syvyyssuhteiden muutoksen luoman valon ja varjon vaikutel-
man häviäminen vaikuttavat rakennuksen ulkoasuun näky-
västi. 
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As Oy Auvilanperän 
ikkunoiden vaihdon 
yhteydessä alku-
peräinen runkopalkin 
ja ikkunan välinen 
syvyyssuhde ja ele-
mentin kolmijakoisuus 
(vas.) on muuttunut  
tasapintaiseen 
ikkunaratkaisuun 
(ylh.). Samalla puit-
teiden materiaali 
on vaihtunut puusta 
alumiinipintaiseen. 
Kuva: Soile Tirilä, 2001. 
Museoviraston  
Kuvakokoelmat  
ja Raisa Nerg, 2021. 
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As Oy Korterannan (ylh.) vesikaton saneerauksessa  
siro, sisäänvedetty räystäsprofiili on muuttunut 
suoran ja korkean otsapellin myötä raskaan-
näköiseksi. Seuraavalla. sivulla on As Oy Tammi-
torppa, jossa yksityispihojen ikkunat on vaihdettu 
alkuperäiseltä profiililtaan ja malliltaan muuttu-
neisiin alumiini puitteisiin ikkunoihin, mutta alku-
peräinen siro räystäs rakenne on säilynyt. Kuva: 
Nina Moilanen, 2020 ja Raisa Nerg, 2021. 
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Toinen esimerkki yksityiskohtien 
merkityksestä on räystäiden profi-
lointeihin tapahtuneet muutokset 
vesikattokorjausten yhteydessä. Ve-
sikattojen sinällään tarpeellisissa ja 
teknisesti toimivissa korjauksissa ei 
aina ole otettu huomioon räystäs-
profiilin muutoksen vaikutusta ra-
kennuksen ulkoasuun. Alkuperäinen, 
sisäänvedetty siron räystäsprofilointi 
on näin voinut vaihtua otsapelliltään 
suoraan ja aiempaa selvästi ras-
kaamman vaikutelman antavaan 
räystäsratkaisuun. 

Arkkitehtuurin ominaispiirteiden 
säilymisen näkökulmasta tulevissa, 
julkisivujen rakenneosien uusimista 
vaativissa korjauksissa olisikin tär-
keää, että uudet osat vastaisivat 
alkuperäisiä mittasuhteiltaan, di-
mensioiltaan, materiaaleiltaan ja 
väritykseltään.
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Valtakunnallisesti merkittävät kohteet

1. As Oy Auvilanperä 1
2. As Oy Auvilanperä 3
3. As Oy Emännäntie 19
4. As Oy Emännäntie 25
5. As Oy Korteranta
6. As Oy Korterivi
7. As Oy Sato-Orava
8. As Oy Takalankuja 2
9. As Oy Tammitorppa
10. As Oy Torpanperä 1

Maakunnallisesti merkittävät kohteet

11. As Oy Kopintornit
12. As Oy Korte-Sato
13. As Oy Kortetornit
14. As Oy Satovuori

Taustakartta: Jyväskylän kaupungin  
paikkatietojärjestelmän kartta-aineistot.

Kuvat: Raisa Nerg, 2021; Nina Moilanen 2020.

Inventoidut kohteet 2021
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Valtakunnallisesti merkittävät kohteet

As Oy Auvilanperä 1 (Auvilankuja 1)

Yhtiön kolme rivitaloa ovat valmistuneet vuonna 1969 Bengt 
Lundstenin ja Esko Kahrin suunnitelmien perusteella. Raken-
nukset ovat säilyneet varsin hyvin alkuperäisessä asussaan, 
ja niissä on hyvin nähtävissä Lundstenin ja Kahrin hieno-
varainen moduulikonstruktivistinen arkkitehtuuri. näkyvimpiä 
uudistuksia ovat pihapiiriin vuonna 2012 rakennetut polku-
pyöräkatokset. 

As Oy Auvilanperä 3

Yhtiöön kuuluu kuusi kaksikerroksista pienkerrostaloa, jotka 
ovat valmistuneet vuonna 1972 Antti Eskelisen suunnitelmin. 
Ulkoasultaan rakennukset mukailevat Lundstenin ja Kahrin 
suunnittelemien rakennusten tyyliä, mutta eivät kaikilta osin 
noudata Lundstenin ja Kahrin tinkimätöntä konstruktivistista 
ideologiaa. Antti Eskelisen kortteliin 13 suunnittelemille raken-
nuksille ominaista on yhtenäiset nauhamaiset ikkunarivit. 
Yhtenäisimmän kokonaisuuden ne muodostavat viereisen 
As Oy Emännäntie 19 talojen kanssa. Eskelinen suunnitteli 
yhtiöön myös luhtikäytävällisen talotyypin. Rakennuksiin on 
tehty julkisivukorjaus, jonka yhteydessä ikkunat on vaihdettu 
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uusiin alumiinipuitteisiin ikkunoihin. Vaikka uusittujen ikkunoi-
den puitejako on säilytetty, niiden uusimisen yhteydessä jul-
kisivujen betonirungon muodostamien kehien kolmijakoisuus 
on osittain rikkoutunut ja ikkunoiden ja runkopalkkien dimen-
sioiden muodostama syvyysvaikutelma hävinnyt.

As Oy Emännäntie 19

Yhtiöön kuuluu viisi kaksikerroksista pienkerrostaloa ja yksi 
kaksikerroksinen rivitalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1972 
Antti Eskelisen suunnitelmin. As Oy Auvilanperä 3:n tavoin 
yhtiön rakennukset mukailevat ulkoasultaan Lundstenin ja 
Kahrin suunnittelemien rakennusten tyyliä, poiketen niistä As 
Oy Auvilanperä 3 tavoin kuitenkin huoneistojaoltaan ja julki-
sivujen ikkunoiden muodostamalta jäsentelyltään. Eskelinen 
suunnitteli yhtiöön myös luhtikäytävällisen talotyypin. Yhte-
näisimmän kokonaisuuden As Oy Emännäntie 19 rakennukset 
muodostavat viereisen As Oy Auvilanperä 3 talojen kanssa. 
Rakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. 
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As Oy Emännäntie 25 

Yhtiöön kuuluu viisi kaksi- ja kolmekerroksista pienkerros-
taloa sekä yksi rivitalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1973 
Antti Eskelisen suunnitelmin. Rakennukset on ryhmitelty 
kahteen kolmen rakennuksen kehään. Pitkähkön tontin kor-
keuserot ovat vaikuttaneet rakennusten ulkoasuun muun 
muassa pohjakerrosten osalta. Yhtiön kerrostalot poikkeavat 
korttelin 13 ja 15 muusta rakennuskannasta arkkitehtuuril-
taan pelkistetympinä ja jossain määrin vaatimattomampina. 
Yhtiön rakennuksissa Lundstenin ja Kahrin suunnittelemien 
rakennusten elementtien kolmijakoisuuden ja moniruutuisten 
ikkunoiden sijaan on käytetty yhtä yhtenäistä puuelementtiä 
ja yksiruutuisia standardi-ikkunoita. Antti Eskelinen on suun-
nitellut yhtiöön myös luhtikäytävällisen rakennustyypin. As 
Oy Emännäntie 25 muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden 
As Oy Takalankuja 2 kanssa. Yhtiöiden rakennukset on to-
teutettu lähes samanlaisin tyyppipiirustuksin. Emännäntie 25 
rakennuksiin on tehty vesikaton saneeraus, jossa räystäsra-
kenteen korottamisen myötä räystään profiili on muuttunut 
alkuperäistä raskaamman näköiseksi. 
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As Oy Korteranta (Torpankuja 5, Emännäntie 23) 

Yhtiöön kuuluu kuusi vuonna 1968 valmistunutta rivitaloa, 
jotka on rakennettu Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin suunni-
telmien perusteella. Rakennukset sijoittuvat pitkänmalliselle 
tontille kahteen kolmen rakennuksen kehään. Toisessa ke-
hässä rakennusten puupaneloinnit ovat punaiset ja toisessa 
vihreät. Pinnanmuodoltaan jyrkähkön tontin korkeuserot 
ovat vaikuttaneet rakennusten ulkoasuun muun muassa 
pohjakerrosten osalta. Parhaiten tämä tulee esille Emännän-
tien varressa tontin kulmassa sijaitsevan B-talon osalta, jos-
sa betonirakenteinen pohjakerros poikkeaa alueen muista 
rakennuksista. Rakennuksiin on tehty vesikaton saneeraus, 
jonka yhteydessä räystäsrakennetta korotettiin ja muutettiin 
alkuperäistä siroa räystästä raskaamman näköiseksi. Muilta 
osin yhtiön rakennukset edelleen kuvastavat Lundstenin ja 
Kahrin moduulikonstruktivistista arkkitehtuuria. 
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As Oy Korterivi (Auvilankuja 5, Emännäntie 17) 

Yhtiö käsittää As Oy Korterannan tavoin kuusi vuonna 1968 
valmistunutta rivitaloa, jotka sijoittuvat Emännäntien varres-
sa sijaitsevalle tontille. Rakennukset ovat Bengt Lundstenin 
ja Esko Kahrin suunnittelemia, ja ne sijoittuvat pitkänmallisel-
le tontille kolmen rakennuksen kehiin. Toisessa kehässä ra-
kennusten puupaneloinnit ovat punaiset ja toisessa vihreät. 
Myös As Oy Korterivin tontti on pinnanmuodoiltaan jyrkähkö, 
ja korkeuserot ovat vaikuttaneet rakennusten ulkoasuun 
esimerkiksi Emännäntien vieressä sijaitsevien rakennusten 
pohjakerrosten osalta. As Oy Korterannan B-talon kaltaisia 
betonijulkisivuisia pohjakerroksia ei kuitenkaan As Oy Korteri-
vin rakennuksissa ole. Yhtiön rakennuksiin ei ole tehty merkit-
tävällä tavalla alkuperäistä ulkoasua muuttaneita korjauk-
sia. Rakennukset ovat siten edustava esimerkki Lundstenin ja 
Kahrin Kortepohjaan suunnittelemasta moduulikonstruktivis-
tisesta arkkitehtuurista. 
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As Oy Sato-Orava (Auvilankuja 3)

Yhtiöön kuuluu kolme Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin suun-
nittelemaa vuonna 1968 valmistunutta rivitaloa, jotka on 
Kortepohjan muiden rivitalotonttien tavoin sijoitettu kehään 
neliömäisen yhtiön yhteisen pihan ympärille. Yhtiön raken-
nukset ovat säilyneet pitkälti alkuperäisessä asussaan. 
B-talon kattoremontin yhteydessä rakennuksen aiemmin 
sisäänvedetyllä profiloinnilla toteutettu räystäs on muutettu 
otsapelliltään suoraksi ja siten aiempaa raskaamman näköi-
seksi. A-talon räystään muotoon on kohdistunut vähäisempi 
profiilin muutos. Muilta osin rakennukset kuvastavat edelleen 
hyvin Lundstenin ja Kahrin Kortepohjaan suunnittelemaa 
moduulikonstruktivistista arkkitehtuuria. 
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As Oy Takalankuja 2

Yhtiöön kuuluu viisi kaksi- ja kolmekerroksista pienkerros-
taloa sekä yksi rivitalo, jotka ovat valmistuneet vuonna 1972 
Antti Eskelisen suunnitelmin. Rakennukset on ryhmitelty kah-
teen kolmen rakennuksen kehään. Yhtiön kerrostalot poik-
keavat As Oy Emännäntie 25 tavoin korttelin 13 ja 15 muusta 
rakennuskannasta arkkitehtuuriltaan pelkistetympinä ja 
jossain määrin vaatimattomampina. Yhtiön rakennuksissa 
Lundstenin ja Kahrin suunnittelemien rakennusten element-
tien kolmijakoisuuden ja moniruutuisten ikkunoiden sijaan 
on käytetty yhtä yhtenäistä puuelementtiä ja yksiruutuisia 
standardi-ikkunoita. Antti Eskelinen on suunnitellut yhtiöön 
myös luhtikäytävällisen rakennustyypin. As Oy Takalankuja 2 
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden As Oy Emännäntie 25 
kanssa. Yhtiöiden rakennukset on toteutettu lähes samanlai-
sin tyyppipiirustuksin. 
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As Oy Tammitorppa (Torpankuja 3)

Yhtiöön kuuluu kolme vuonna 1968 valmistunutta rivitaloa, 
joiden suunnitelmat ovat Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin 
laatimat. Rakennukset sijoittuvat alueelle tyypillisesti kehään 
yhtiön yhteisen piha-alueen reunoille. As Oy Tammitorpan 
rakennuksiin on tehty vuonna 2017 julkisivukorjaus, jossa huo-
neistojen yksityispihojen puoleiset ulkoseinät, ikkunat ja ovet 
uusittiin ensimmäisen kerroksen osalta. Vaikka ikkunoiden 
puitejako vastaa alkuperäistä, poikkeavat alumiinipuitteiset 
ikkunat sekä materiaaliltaan että profiililtaan alkuperäisistä 
ikkunoista. Muilta osin rakennukset ovat pääosin alkuperäi-
sessä asussaan. 

As Oy Torpanperä 1 (Torpankuja 1) 

Yhtiöön kuuluu kolme Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin suun-
nittelemaa, vuonna 1969 valmistunutta rivitaloa, jotka mui-
den Kortepohjan taloyhtiöiden tapaan sijoittuvat alueelle 
kehään neliömäisen taloyhtiön yhteisen pihan ympärille. 
Taloyhtiön rakennukset ovat säilyneet varsin hyvin alkupe-
räisessä asussaan, ja ne ovat edustava esimerkki Lundstenin 
ja Kahrin moduulikonstruktivistisesta arkkitehtuurista Korte-
pohjassa. 
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Maakunnallisesti merkittävät kohteet

Kortepohjan asuma-alueen valtakunnallisesti merkittävässä 
rakennetun kulttuuriympäristön rajauksen sisälle sijoittuu 
rivi- ja pienkerrostalokortteleiden lisäksi Emännäntien varren 
pistetaloja ja Laajavuorentien varren lamellitaloja. Vaikka 
Emännäntien ja Laajavuorentien kerrostalot poikkeavat 
rakennustyypiltään ja arkkitehtuuriltaan rivi- ja pienkerros-
talojen tiiviistä ja matalasta rakennuskannasta, ne liittyvät 
alueeseen ajallisesti ja kaavahistorialtaan kuvastaen Bengt 
Lundstenin kaavoitusideoita. RKY-alueelle jäävät pistetalot 
ja lamellitalot ovat osa laajempia kyseisen rakennustyypin 
muodostamia kokonaisuuksia, ja ne ovat siten merkittäviä 
näiden kokonaisuuksien yhtenäisyyden kannalta. Piste- ja 
lamellikerrostalot mainitaan Keski-Suomen maakuntakaa-
van alueluettelon liitteessä maakunnallisesti merkittävinä 
osana Kortepohjan lähiökeskuksen ja Ylioppilaskylän koko-
naisuutta.48

As Oy Kopintornit (Emännäntie 21)

As Oy Kopintornit käsittää kaksi kerrostaloa Emännäntien 
varressa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1969 Kes-
kus-Sato Oy:n arkkitehtiosaston Tauno Salon ja Erkki We-
geliuksen suunnitelmien perusteella. Talot muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden Emännäntien toisella puolella 
sijaitsevien As Oy Tornikolmosten kolmen kerrostalon kanssa. 
Rakennusten julkisivuissa vuorottelevat valkoiset betonie-
lementit sekä ikkunoiden ja niiden väleissä olevan uritetun 
peltipinnan muodostamat vaakasuuntaiset ja päädyissä 
pystysuuntaiset linjat. Osa parvekkeista on lasitettuja. Ra-
kennusten julkisivuihin ei ole kohdistunut merkittäviä muu-
toksia. 
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As Oy Korte-Sato (Torpankuja 2) 

Yhtiöön kuuluu Laajavuorentien varressa sijaitseva pitkän-
mallinen luhtikerrostalo, joka käsittää neljä asuinkerrosta. 
Rakennuksen on suunnitellut Keskus-Sato Oy:n arkkitehti-
osaston arkkitehdit Olavi heikkilä ja T. Kortteinen. niin kut-
sutulla kirjahyllyrungolla toteutetun kerrostalorakennuksen 
ulkoasua leimaavat itäpuolella valkoisten betonielementtien 
ja nauhamaisesti sijoitettujen ikkunarivien muodostavat 
vaakasuuntaiset linjat ja Laajavuorentien puolella luhti-
käytävät ja porrashuoneen suuret lasipinnat. Rakennus on 
tyypillinen aikakautensa kerrostaloarkkitehtuurin edustaja. 
Rakennuksen parvekkeiden kaiteisiin on tehty julkisivumate-
riaaliin vaikuttanut korjaus. Muilta osin rakennus on säilynyt 
pitkälti alkuperäisessä asussa.

As Oy Kortetornit (Takalankuja 6)

As Oy Kortetornit käsittää kaksi kerrostaloa Takalankujan 
ja Emännäntien kulmauksessa sijaitsevalla tontilla. Raken-
nukset ovat valmistuneet vuonna 1970 Keskus-Sato Oy:n 
arkkitehtiosaston Tauno Salon ja Erkki Wegeliuksen suunni-
telmien perusteella. Poiketen eteläisemmistä Emännäntien 
pistetaloryhmistä As Oy Kortetorneja vastapäätä ei ole ra-
kennettu kolmen pistetalon ryhmää. Rakennustavaltaan ja 
ulkoasultaan As Oy Kortetornien kaksi pistetaloa ovat hyvin 
samankaltaisia kuin As Oy Kopintornien vastaavat. Myös 
näiden rakennusten julkisivuissa vuorottelevat valkoiset 
betonielementit sekä ikkunoiden ja niiden väleissä olevan 
uritetun peltipinnan muodostamat vaakasuuntaiset ja pää-
dyissä pystysuuntaiset linjat. Osa parvekkeista on lasitettuja. 
Rakennusten julkisivuissa merkittävin muutos on ollut B-talon 
entisen liikehuoneiston näyteikkunoiden osittainen muutta-
minen betonielementtiseinäksi. 
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As Oy Satovuori (Takalankuja 1)

Yhtiöön kuuluu Laajavuorentien varressa sijaitseva pitkän-
mallinen luhtikerrostalo, joka käsittää neljä asuinkerrosta. 
Rakennuksen on suunnitellut Keskus-Sato Oy:n arkkitehti-
osaston arkkitehdit Tauno Salo ja Erkki Wegelius. Rakennus 
on keskeisiltä osiltaan julkisivuiltaan hyvin samankaltainen 
kuin etelämpänä Laajavuorentien varressa sijaitseva As 
Oy Korte-Sato. niin kutsutulla kirjahyllyrungolla toteutetun 
kerrostalorakennuksen ulkoasua leimaavat itäpuolella val-
koisten betonielementtien ja nauhamaisesti sijoitettujen 
ikkunarivien muodostavat vaakasuuntaiset linjat ja Laaja-
vuorentien puolella luhtikäytävät ja porrashuoneen suuret 
lasipinnat. Kohde kuvastaa 1960–1970-luvun taitteen tyypillis-
tä kerrostalorakentamista ja on säilynyt hyvin alkuperäises-
sä asussaan.
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Lähteet
Arkistolähteet

Jyväskylän kaupunki, asemakaavat.

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.  
Rakennuslupa-asiakirjat.

Keski-Suomen museon KIOSKI-inventointitietokanta:

Kortepohjan asuma-alue (valtakunnallisesti merkittävät 
rivi- ja pienkerrostalokorttelit 13 ja 15). Alueinventointi ja talo-
yhtiöiden kohdekohtaiset inventointilomakkeet. Inventoinnin 
tehnyt Leena Lindell, 2008. Tietoja täydentänyt hanna Tyvelä, 
2013. Täydennysinventointi nina Moilanen, 2020–2021.

Kortepohjan Emännäntien pistetalot. Alueinventointi ja talo-
yhtiöiden kohdekohtaiset inventointilomakkeet. Inventoinnin 
tehnyt Leena Lindell, 2008. Täydennysinventointi nina  
Moilanen, 2020–2021.

Laajavuorentien varren Kortepohjan puoleiset kerrostalot. 
Alueinventointi ja taloyhtiöiden kohdekohtaiset inventointilo-
makkeet. Inventoinnin tehnyt Leena Lindell, 2008. Täydennys-
inventointi nina Moilanen, 2020–2021.

Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Museoviraston kuva-arkisto. Kortepohjan valokuvat.  
Saatavilla Finna.fi verkkopalvelun kautta. 
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