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4.1 Ensimmäinen rakennusvaihe 1945 

Asuntopulan hellittämiseksi heti sodan jälkeen vuonna 1945 kauppala ryhtyi ra-

kentamaan pientaloja Ahmoon mäelle Kauppalan asemakaava-alueen itäreu-

naan. 

Tuolloin vielä kokonaan rakentamaton syrjäinen metsäalue  oli Nyhkälän kylän 

Anttilan entisiä maita. Alue muodosti itäisen päätteen arkkitehti  Elis Kaalamon 

laatimalle vuonna 1934 vahvistetulle Kauppalan asemakaavalle. Yli kymmenen  

vuotta aiemmin valmistuneesta asemakaavasta oli tuolloin vielä valtaosa toteu-

tumatta. Tässä selvitystyössä ei ole ilmennyt miksi juuri kyseinen varsin syrjäinen 

alue valittiin tuolloin rakennettavaksi. 

Asemakaavassa enintään kaksikerroksiset asuinrakennukset on sijoitettu sään-

nönmukaisesti istutuskaistojen erottamina katujen varsille.  Kaavassa neljän talo-

usrakennukset on keskitetty tontin takanurkkaan, jossa neljän tontin talousra-

kennukset voitiin rakentaa yhteen. Ratkaisu hyödyntää tehokkaasti pihamaata. 

Erillistalojen ohella on Pitkäläntien varteen merkitty kadun suuntaiset suurem-

mat rivitalomaiset rakennusmassat. Alueen kaupunkirakenteellisen kohokohdan 

muodosti Kallenkadun päätteeksi esitetty aukio ja puisto, joita kiertävät kaarevat 

Kolkankatu ja Kärjenkatu.  Vastaavanlainen aihe on toteutunut Kannaksen alu-

eella. Alueen ulkoreunaan metsän keskelle on merkitty Metsäpuisto. Läntinen 

osa alueesta ei kuitenkaan toteutunut ja tähän kohtaan rakennettiin 1950-

luvulla Uusi Porintie. Samalla katkesi Polarin yhteys Kannaksen kaupunginosaan.  

Rakentaminen  päätettiin toteuttaa käyttäen Puutalo osakeyhtiön valmiita talo-

malleja. Kauppalan, tehtaan ja Tuen kauppaliikkeen yhteinen rakennusliike Kark-

ki oli jo aiemmin talvisodan jälkeen vuonna 1940 rakennuttanut keskustan tun-

tumaan suuren joukon pientaloja hyödyntäen Puutalon talotyyppejä.  Nyt talo-

tyypiksi valittiin kahden perheen omakotitalo, tyyppi R2d, joka sisälsi kaksi 55,5 

m2 kokoista kahteen kerrokseen sijoittuvaa asuntoa. Kussakin asunnossa oli en-

simmäisessä kerroksessa kaksi asuinhuonetta ja rungon keskiosaan sijoittuva 

pieni keittokomero sekä wc-tila. Ullakolle, jossa oli molemmille asunnoille yksi 

huone, johti yhteinen porras ja lisäksi oma sisäänkäynti.  

Alueelle toteutettiin vuonna 1945 näitä talotyyppejä peräti 40 kappaletta. 

1.3.1945 päivätyn työselityksen mukaan rakennukset tuli saattaa valmiiksi  30.11 

1945 mennessä.  Pääosa näistä oli tarkoitettu rintamamiesten perheille. Alue sai 

rakentamisesta vastasi rakennusliike Polar, ja tämän perusteella alue sai myös 

nimen Polari. Pihojen perälle toteutettiin asemakaavan mukaan talousrakennuk-

set,  jotka aina neljän  tontin osalta rakennettiin yhteen. Kuhunkin 16 m2 kokoi-

seen rakennukseen sisältyi käymälä sekä kaksi varastotilaa. 

 

4.  Polarin alue 

Ote vuonna 1934 vahvistetusta arkkitehti Elis Kaalamon laatimasta Kauppalan asemakaavasta.  Polarin pohjoinen osa Kallenkatuun saakka toteutettiin pit-

kälti alkuperäisen asemakaavan mukaisena. Myös kaavaan merkityt kadunimet ovat säilyneet.  Pitkäläntien suuntaiset pitkät rakennusmassat poistettiin ja 

tonteille sijoitettiin muun alueen mukaiset tyyppitalot. Leveäksi pääkaduksi suunniteltu Kallenkatu on myöhemmin kavennettu ja kaavan länsiosa, johon oli 

kohokohdaksi suunniteltu pieni aukio ja puistosommitelma kiertävine kaarevine katuineen, jäi kokonaan toteutumatta. 
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Kaskikadun ja Kallenkadun väliin sijoittuvan 

korttelin tinttijakokartasta käy tarkemmin ilmi 

tonttien koot ja rakennusten sijoittuminen tontil-

la. Kuva KRVV 
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Puutalo Osakeyhtiö 

Kahden perheen omakotitalo, tyyppi R2d, 

joka sisälsi kaksi 55,5 m2 kokoista kah-

teen kerrokseen sijoittuvaa asuntoa. Kus-

sakin asunnossa oli ensimmäisessä ker-

roksessa kaksi asuinhuonetta ja rungon 

keskiosaan sijoittuva pieni keittokomero 

sekä wc-tila. Ullakolle, jossa oli molem-

mille asunnoille yksi huone, johti yhtei-

nen porras ja lisäksi oma sisäänkäynti.  
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Kahden perheen omakotitalo Puutalo Osakeyhtiö , tyyppi R2d 

Otteita työselityksestä;  

Maatyöt  

Peruskuopat kaivetaan 1,8 m syvyyteen ja kuopan pohjalle las-
ketaan salaojaputket. Perushauta täytetään 1.3 m sokkelipinnan 
alapuolelle vettäläpäisevällä soralla. 

Perusmuurit 

Valetaan sora-arinan päälle säästöbetonista. Perusmuurin sok-
keliksi jäävä yläosa laudoitetaan siistiksi vaakasuorin laudoin.  
Kellarin seinät voidaan tehdä myös sementtitiilestä tukipilarivah-
vistuksella. 

Kellari 

Lattia valetaan 20 sm paksun hyvin juntattuun sorakerroksen 
päälle 6 sm betonilaattana samasta massasta kuin perusmuuri-
kin. Kellarin katot rapataan sementinsekaisella kalkkilaastilla. 
Sisustukseksi tehdään 2 perunahinkaloa ja piirustukseen merki-
tyt kaksinkertaiset hyllyt. Kellarin ulkoseinä verhoillaan 10 sm 
vahvuisella Betocel tai Siporex-lämmöneristyslevyllä sekä ikku-
naseinälle lisäksi 3” verhomuuraus  tai vastaava. 

Rakenne 

Tehdasmaisesti valmistetut puuosat toimittaa Puutalo Osakeyh-
tiö rakennejärjestelmän R mukaisesti, kuitenkin niin että ulkosei-
nässä tulee näkyvän laudoituksen lisäksi ja sen alle 3/4” vahvui-
nen vinolaudoitus sekä sisälaudoitusta vastaan 72” insuliitti 

Ulkoseinät 

Tehdään laudoista, runkorakenteena 2”x5” ja välituet 1 1/4”x5”. 
Ulkolaudoitus 172”-1”x5” halkaisusahan jälki ulospäin, sen alle 
pystytukia vasten 3/4” vinolaudoitus. Sisäpuolelle 1/2” insuliitti 
ja 3/4” raakaponttilauta. Ulkolaudoituksen alle vuoraushuopa ja 
ikkunoiden alle lisäksi 2-kert insuliittilevy. Täytteenä käytetään 
puuhiilen lajittelujätettä. 

Väliseinät  

Huoneistojen väliseinät 2– kertainen runko josta vain toiseen 
asennetaan täyte,  välissä ilmaväli. Täytteenä käytetään puuhii-
limurskaa. Seinän kokonaispaksuus on n 33sm. Muut väliseinät 
tavallisia ohuita kevyitä väliseiniä. 

Lattiat 

Tehdään 1 1/4” uunikuivasta havupuusta. Lattian koko paksuus 
on 35 sm. Täytteenä käytetään puuhiilen lajittelujätettä. 

Välipohja 

Tehdään 2½x9” vuoliaiselle, joiden etäisyys k7k=68 sm. Täyttee-
nä 30 sm vahvuudelta kutterinpurua ja sahajauhotäytettä sekä 
painotäytteenä 5 sm hienonnettua savea tai 3 sm hiekkaa. 

Savujohdot ja tulisijat 

Savujohdot muurataan suhteessa  1:5 hyvin lyödyillä tiiviillä se-
menttitiilillä ja kalkkilaastilla sekä rapataan sisässä ja ullakolla. 
Katon yläpuolinen osa muurataan puhtaaksi ja saumataan.  
Ilma– ja välihormien seinä tehdään lapetiilestä. 

Uunit 

Muurataan hyvistä normaalitiilistä vastavirtajärjestelmää, poh-
jan koko 64x64 sm, korkeus 223 sm. Keittiöliesi asennetaan val-
miiksi muurattu SIRO-liedet N:o 43.  

Vesikatto R– rakenteen mukaan. Kattolaudoitus sahapintaista 
778” tasaponttilautaa ja sen päälle kattipeite Sementtiyhdistyk-
sen normaalivaatimukset täyttävistä punaisista sementtikattotii-
listä. 

Vilpolat 

Tehdään Puutalo Osakeyhtiön piirustuksen mukana pilasteripe-
rustuksella. Vesikatto sementtitiilistä. Penkki 1½” lankuista. 

Ikkunat 

Puutalo Oy:n piirustusten mukaan 

Ovet 

Sisäovet tavallisia sileitä vaneriovia. Ulko-ovet Puutalo Osakeyh-
tiön mäntypaneeliovia.  

Portaat 

Ulkoportaat tehdään puusta, alin askel betonista.  

Rauta– ja peltityöt 

Kaikkiin huoneisiin, kellariin ja ruokakomeroon  järjestetään rai-
tisilmaventtiilit 15x15 sm, kellariin valurautaisena ja muut galva-
noidusta pellistä. 

Sähkötyöt 

Rakennukseen asennetaan yhteensä 14 valopistettä, joista 2 on 
ulkovalopisteitä, 1 kellariin ja 1 ullakolle 

Yleistä 

Puuhiilen lajittelujätettä on riittävästi saatavana n. 20 km mat-
kan päässä olevalta tehtaan hiiltouunilta  hinnasta 10 mk m3. 

Betonisora otetaan Pitkälän harjusta Karkkilan kauppalan mail-
ta.  

Säästökiven ottopaikka on III kauppalanosan korttelin 1 vasta-
päätä Nyhkäläntien varressa olevassa kalliossa. 

 

Urakan mukaiset työt tulee olla valmiit ja luovutettavissa vii-
meistään 30.11.1945. Omakotien valmistuttua tullaan niiden 
ostajat kutsumaan kauppalantalolle rakennusten arpomistilai-
suuteen.  

Talotypin erityisiä yksityiskohtia 

ovat julkisivun nurkista jiirattu limi-

lautavuoraus, kohtisuorilla kapeilla 

peitelaudoilla viimeistelty  ikku-

nasovitus, lyhyet räystäät sekä  

rakennuksille omaleimaista ilmettä 

antavat säleikkörakentein verhoillut 

kuistit epäsymmetrisine satula-

kattoineen. Myös kapeapuitteiset 

puuikkunat kuuluva kokonaisuu-

teen. Värisävyinä on oletettavasti 

ollut vaaleat pastellisävyt, sekä 

vaaleat vuorilaudoissa ja kuisteilla 

käytetyt tehostesävyt. Katteena oli 

sementtitiili.  

Alueella ei ole säilynyt yhtään kaikil-

ta osin alkuperäiset piirteensä säi-

lyttänyttä rakennusta. 
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Osuuskunta Tuki avasi vuonna 1947 

sivumyymälän Polarin alueelle. Myy-

mälä sijoitettiin yhteen Puutalo Oy:n 

paritaloista. 

Polarin paritalojen julkisivuissa oli alunperin nurkista jiirattu vaalea limilautavuoraus, pystyjakoiset vaaleasävyiset ik-

kunat sekä lyhyet räystäät.  Katto oli verhoiltu tiilellä kuten myös kuistin katos.  Rakennuksen ilmeessä korostuu kuistin 

katon muoto ja säleiköt , sekä niihin liittyvät köynnöskasvit.  Kuvassa näkyvän rakennuksen pihaa rajaa pystyrima-aita, 

vanhojen kuvien perusteella olivat pensasaidat kuitenkin yleisempiä. Kuva Karkkilan museo.   

 

Vanha kuva alueelta. Pihoja rajaava avo-ojat joita ylittävät pienet sillat. Osaa ihoista rajaa lisäksi pensasaidat. Rakennuk-

set alkuperäisessä asussaan muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa. Kuva Karkkilan museo.  
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Jaakonkatu 

Ahteenkatu 

Jaakonkatu 

Kaskikatu 
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Karkkilan järjestysoikeuden 3.5.1946 pöytäkirjan mukaan vahvistettiin rakennettavaksi 

oheisen piirustuksen mukaan 40 talousrakennusta Polarin alueelle. 
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Metsän keskelle erilleen muusta asutuksesta sijoittuva Polarin alue vuoden 1948 

ilmakuvassa. Tonteilla ei vielä näy istutuksia. Maanmittauslaitos.  
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Polarin alue vuoden 1961 ilmakuvassa. Maanmittauslaitos. Kuvasta ilmenee miten piha-alueet 

oli istutettu säännönmukaisesti hyötypuutarhoiksi.  Katujen varsilla ja tonttien välissä ei näytä 

olevan säännönmukaisia pensasistutuksia. Porintie on rakennettu alueen länsipuolelle. Uusi Val-

tatie, nykyinen Helsingintie yhdistää alueen Karkkilan keskustaan.  
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Arkkitehti Risto Sorrin 

suunnittelema Puutalo 

osakeyhtiön talotyyppi 

Martintalo. Rakennuslupa-

piirustus vuodelta 1966, 

Karkkilan rakennusvalvon-

ta. 

4.2.1 Puutalo Oy:n tyyppitalot 

Puutalo Oy.n 1960-luvun tyyppitalo Martintalo on Polarin alueella ollut suo-

sittu. Martintaloja on toteutettu alueelle runsain määrin ja voi sanoa että tämä 

aikakaudelleen tyypillinen ja arkkitehtuuriltaan edustava talotyyppi on vahvasti 

muovannut Polarin eteläosan kaupunkikuvaa. Useat näistä talotyypeistä ovat 

hyvin säilyttäneet alkuperäiset piirteensä.  Talotyyppiä esiintyy yksittäisinä ra-

kennuksina Kannaksen alueella ja runsaammin Korven alueella. 

4.2 Polarin alueen 1960-1970-lukujen rakennukset ja kaupunkikuva 
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4.2.2  Muita 1960-luvun tyyppitalomalleja 

Alueen eteläosan rakentaminen  käynnistyi 1960- luvulla.  

Alueelle toteutettiin edellä kuvatun Puutalo Oy:n Martinta-

lon ohelle myös muita aikakauden tyyppitaloja.  Puuraken-

teisiin yksikerroksisiin rakennuksiin liittyy yleensä loiva satu-

lakatto, vaakapaneeliverhous ja pystyjakoiset ikkunat.  Jul-

kisivujen jäsentely on pelkistettyä ilman koristeellisia yksi-

tyiskohtia.  Autotalli tai autokatos saattaa olla liitetty päära-

kennuksen massaan siipirakennuksena. 
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4.3  Myöhempi täydennysrakentaminen  

1970-luvulla alkoi yleistyä tasakatot tai tasakattoa jäljittele-

vät hyvin loivat pulpettikatot sekä julkisivun osittainen tai 

tiiliverhous. Rakennukset tehtiin kuitenkin edelleen puurun-

koisina.  Kallenkadulle rakennettiin myös pieni ryhmä beto-

nielementtirakenteisia pientaloja.  

Myöhemmät 1980-luvun pientalot tehtiin aikakauden tyyliin 

1 ½ kerroksisina.  
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Rivi– ja kerrostalot alueen itäreunalla 

Alueen itäreunaan mäenrinteeseen metsän reunaan rakennettiin 1970-luvulla kuusi 1– 

kerroksisia loivalla satulakatolla varustettua rivitaloa.  Rakennukset ovat ilmeeltään pel-

kistettyjä ja aikakaudelleen tyypillisiä. Alueen eteläosaan rakennettiin tuolloin myös ryh-

mä vaaleaa muurimaista rakennetta muodostavia hyvin loivalla pulpettikatolla varus-

tettuja rivitaloja. Yksityisyyttä luovat  kokonaisuuteen sovitetut aidatut asuntopihat. 

Helsingintien läheisyyteen toteutettiin myös ryhmä  2-kerroksisia punatiilisiä luhtikäytä-

vällä varustettuja pienkerrostaloja. Piha-alue on toteutettu ja hoidettu puistomaisena.  

Kuva ylhäällä; Rinnekadun kerrostalojen piha-

alueet ovat puistomaisesti hoidettuja.  

 

Kuva oikealla; Heikinkadun ja Pitkäläntien 

väliin sijoittuva vaaleiden rivitalojen ryhmä 

muodostaa muurimaista suljettua rakennetta.  

Pitkäläntien länsireunaan 

rinteeseen sijoittuviin puu– ja 

tiiliverhoiltuihin rivitaloihin 

liittyy tehostevärejä.  
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5.  Rakennuskannan kehitys 1950-luvulta tähän päivään 

1958 

1979 

1987 

2019 
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