PAOJ
P R Z E W O D N I K
ARCHITEKTONICZNY
OSIEDLA JAZDÓW

Osiedle Jazdów to zielona enklawa
drewnianych domków fińskich
w samym centrum miasta –
pierwsze w powojennej Warszawie
osiedle mieszkaniowe. Zbudowane
jako tymczasowe dla pracowników
Biura Odbudowy Stolicy, przetrwało
dzięki mieszkańcom i społecznikom,
którzy zorganizowali się, by bronić
unikatu przed wyburzeniem.
Dziś jest największym oddolnym
centrum edukacji i kultury w Polsce.
W Przewodniku przyglądamy się
historii domków, opisujemy ich
wyjątkową architekturę i metody
mądrej konserwacji.

PAOJ

Przewodnik architektoniczny
dla osiedla domków fińskich na Jazdowie
Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski

SAWAPW

Warszawa 2019

Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa
Ilustracja na okładce, projekt graficzny i skład: Weronika Reroń
Mapy na wewnętrznych stronach okładki: Jan Szeląg
Redakcja i korekta: Igor Mazur, Ida Świerkocka
Zdjęcia: Mariia Gubasheva, Karolina Konieczna, Mateusz Potempski,
Dariusz Śmiechowski
Ilustracje: Anna Mikołajska, Weronika Reroń
Konsultacja merytoryczna: Andrzej Górz, Panu Kaila, Pekka Korvenmaa,
Mikko Laaksonen, Rainer Mahlamäki
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne: Laura Berger, Aneta Bojanowska,
Nicola Cholewa, Artur Jerzy Filip, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Anna
Kamecka, Tintti Karppinen, Michał Krasucki, Dominik Mączyński,
Tomasz Orłowicz, Witold Szymanik, Kristo Vesikansa, Helena Zuzanna
Wiśniewska, Katarzyna Zawiła
Patronat nad publikacją: Ambasada Finlandii w Warszawie, Narodowy
Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Przewodnik powstał w ramach współpracy organizacji i osób związanych
z Partnerstwem Otwarty Jazdów. Wydanie wsparła Fundacja Przekrój.
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.
Złożono krojami Skolar Latin i Futura pt
Druk i oprawa: Drukarnia Klimiuk
Nakład: 750 egzemplarzy
Wydrukowano na papierze Munken Pure 120 g
Ilustracja na okładce inspirowana rysunkiem z katalogu Koottavat
puutalot, Helsinki 1940
Wydanie pierwsze, Warszawa 2019
isbn 978-83-956288-0-1
© Stowarzyszenie Akademickie wapw, 2019

wstęp 7
czym jest osiedle jazdów
Zanim powstało osiedle 11
bos i mieszkania pracownicze 14
Na Górnym Ujazdowie 17
Zanikanie i narastanie 26
Koniec tymczasowości 34
Przywracanie i nadawanie wartości 39
z finlandii do polski
Skąd domki fińskie w Warszawie 43
Budynki z gotowych elementów 44
Odbudowa Finlandii 48
Puutalo Oy 54
Cechy domków fińskich 65
unikatowość jazdowa
Skandynawska enklawa 71
Ochrona konserwatorska 73
Krajobraz 76
od fundamentu po dach
Warszawskie modele 81
Portrety jazdowskich domków 86
Rozwiązania techniczne 102
ściany fundamentowe, cokół 104
piwnica 106
podłoga parteru 108
ściany zewnętrzne 112
ściany wewnętrzne 118
sufit i strop 120
dach 122
stolarka drzwiowa 126
stolarka okienna 128
trzon kominowy 132
instalacja elektryczna 135
ogrzewanie 136
woda i kanalizacja 139
wentylacja 140
bibliografia 142
źródła ilustracji 143
spis budynków na osiedlu jazdów 144

wstęp

Drewniane domki fińskie wybudowano na Jazdowie w 1945 roku
dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Było to pierwsze
nowe osiedle mieszkaniowe w zrujnowanym po wojnie mieście.
Ulokowane na koronie skarpy warszawskiej, w samym centrum,
znajduje się w bliskim sąsiedztwie Sejmu, graniczy z parkiem
Ujazdowskim, ambasadami i powstałą w latach siedemdziesiątych xx wieku Trasą Łazienkowską.
Do dziś, siedemdziesiąt cztery lata po realizacji tego unikatowego zespołu urbanistycznego, z dziewięćdziesięciu domków
przetrwało dwadzieścia siedem. Dzięki skutecznej obronie przed
decyzją urzędników miejskich o ostatecznej likwidacji osiedla
kilka domków nadal służy mieszkańcom, a w kilkunastu działają
organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne na rzecz kultury,
edukacji i ochrony środowiska. Osiedle jest obecnie wyjątkowym
miejscem ożywionego dialogu, współpracy interdyscyplinarnej
i międzypokoleniowej, partycypacji i innowacji wspierających
społeczeństwo obywatelskie. W 2017 roku starania społeczników
i stołecznego konserwatora zabytków doprowadziły do wpisania
układu urbanistycznego osiedla do gminnej ewidencji zabytków, a niedługo potem znalazły się w niej także trzy najlepiej
zachowane domki.
Niniejsza publikacja planowana była już od kilku lat. Początkowo miał to być tylko poradnik remontowy, odpowiadający na
coraz częstsze pytania o prawidłową konserwację i ewentualne
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modyfikowanie domków. Dotychczasowe remonty – przeprowadzane przez mieszkańców i gospodarzy na własną rękę – były
często nieskoordynowane i niekonsultowane. Broszura miała zalecać konkretne rozwiązania, wskazywać dobre praktyki. Ostateczna koncepcja przewodnika architektonicznego objęła jednak
szersze spojrzenie na osiedle Jazdów. Powstawała w trakcie toczącej się dyskusji na temat przygotowywanego od lat miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i niezbędnych do niego wytycznych konserwatorskich, a jednocześnie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy. Istotnym tłem dla przekazywanych tu informacji
są konsultacje społeczne, warsztaty i udział jazdowskiej społeczności w procesach partycypacyjnych. Opracowanie Przewodnika
poprzedziła wizyta studyjna w Finlandii w czerwcu 2019 roku,
która pozwoliła zrozumieć i docenić wyjątkowość fińskiego budownictwa drewnianego czasów powojennej odbudowy. Jego
doświadczenia okazują się dziś zaskakująco cenne w obliczu katastrofy klimatycznej i nadchodzących migracji ludności.

↓
Zielona enklawa
w środku miasta –
domki fińskie przy
ul. Jazdów.
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wstęp

Choć Przewodnik poświęcony jest głównie architekturze domów
i metodom ich konserwacji, postanowiliśmy opowiedzieć również
o ich historii, środowisku, w którym je zaprojektowano, okolicznościach budowy i wydarzeniach, które doprowadziły do uratowania osiedla. Uważamy, że nie da się opisywać ani komentować
zjawisk w przestrzeni bez zrozumienia głębszego kontekstu jej
powstawania i trwania.

↑
Współczesny widok
na krajobraz Jazdowa.
W tle park Ujazdowski
i panorama centrum
Warszawy.

czym jest osiedle
jazdów
10

z an i m p ow s ta ł o o s i e d l e

Historia Jazdowa, który na mapie Europy znalazł się znacznie
wcześniej niż Warszawa, wiąże się z siedzibami książąt mazowieckich, królów i arystokracji. Wzmianki o osadnictwie w tym
miejscu pochodzą już z vii wieku, a dzieje jazdowskich włości to
przede wszystkim następujące po sobie zmiany gospodarzy. Powstawały tu kolejno gród, a potem zamek, obiekty o charakterze
militarnym (place ćwiczeń, koszary, szpital wojskowy), sakralnym, ale także ogrody i parki wpisane w krajobraz wyjątkowego
obszaru położonego na skarpie warszawskiej.
Do atrybutów tożsamości Jazdowa należały zatem naturalne
piękno krajobrazu, namiastka wiejskości, idea zdrowego życia.
Spacerując dziś po okolicy, odczujemy to jako ducha miejsca
(genius loci). Od strony północnej, gdzie ulica Wiejska krzyżuje się
z Piękną, zaczynała się niegdyś ulica Zdrowa. Istniejące tu dawniej ogrody królowej Bony (utrzymane w stylu włoskim, tworzone w latach 1553–1556), wiejska osada (później przeniesiona na
ulicę Nowowiejską), powstały potem Szpital Ujazdowski (xix w.)
i park Ujazdowski (1893–1896) pogłębiają te skojarzenia. Zaopatrzenie w żywność, możliwość wytchnienia i podziwiania krajobrazu stanowiły tu odpowiedź na podstawowe ludzkie potrzeby
– fizyczne i duchowe. Śladów układu przestrzennego ogrodów
można dziś szukać w siatce dróg i ścieżek Jazdowa, a przypomina
o nich także żyzność tutejszej gleby.
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↑
Budynki
dawnego Szpitala
Ujazdowskiego z xix
wieku. Z lewej dawny
pawilon dla chorych na
tyfus (obecnie oddział
dzienny szpitala
psychiatrycznego,
ul. Jazdów 5).
Z prawej budynek
dla pracowników
szpitala i ich rodzin
(obecnie przedszkole,
ul. Jazdów 10a/10b).

Ogrody stały się również istotnym elementem założenia kompozycyjnego Osi Stanisławowskiej (koniec xviii w.). I chociaż
na historycznych mapach Warszawy widać stopniowe zagęszczanie zabudowy, to terapeutyczno-ogrodowy charakter tego
miejsca pozostał właściwie niezmienny. Można także spojrzeć na ten obszar jak na rodzaj enklawy na szczególnych prawach. W okresie ii wojny światowej teren Szpitala Ujazdowskiego był jedynym miejscem w Warszawie, gdzie żołnierze
mogli nosić mundury Wojska Polskiego. Nazywano go wtedy
Rzeczpospolitą Ujazdowską.

→
Dawny pawilon
szpitalny, ul. Jazdów 8a,
wybudowany przed
1896 rokiem,
po ii wojnie światowej
pełnił funkcję łaźni
miejskiej; od 2000 roku
niszczeje.
Wszystkie pozostałe po
Szpitalu Ujazdowskim
budynki znajdują się
w rejestrze zabytków.
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zanim powstało osiedle

←
Projekt założenia
ogrodowo-urbanistycznego na
Osi Stanisławowskiej
z roku 1780. Oryginał
znajduje się w Tekach
Ciołka w zbiorach
Narodowego Instytutu
Dziedzictwa.

←
Fragment tzw. planu
Lindleya z 1897 roku.
Na wschód od parku
Ujazdowskiego
zabudowania
pawilonowe
szpitala oraz Zamek
Ujazdowski.
Na południe od nich
kompleks parkowy
Łazienek Królewskich.

b o s i m i e s z kan i a p r ac own i c z e

Historia osiedla Jazdów w kształcie, w jakim znamy je dziś, zaczyna się w roku 1945 i ściśle wiąże się z odbudową miasta. Po
ii wojnie światowej skala strat materialnych Warszawy była
ogromna, szacunki mówią o ponad 60% zniszczonej zabudowy.
Decyzją polityczną 14 lutego 1945 roku powołano do życia specjalną jednostkę – Biuro Odbudowy Stolicy (jako kontynuację
powstałego niecały miesiąc wcześniej Biura Organizacji Odbudowy m.st. Warszawy). Na początku swojej działalności bos zatrudniał blisko półtora tysiąca osób – architektów, urbanistów,
inżynierów. Jednym z miejsc, które udostępniono im na biura,
były pawilony Szpitala Ujazdowskiego. Konieczne było również
zorganizowanie mieszkań dla większości pracowników. Skorzystano z prefabrykowanych domów przywiezionych w częściach
ze Związku Radzieckiego (patrz skąd domki fińskie w warszawie, s. 43). Drewniane domy, w pięciu typach *, wybudowano
w trzech lokalizacjach, w tym dwóch znajdujących się po północnej stronie xviii-wiecznego założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej: na Dolnym i Górnym Ujazdowie. Ostatnie z osiedli
powstało na Polu Mokotowskim.
Okoliczności budowy i decyzję o lokalizacji tak opisuje w swoich
dziennikach ówczesny zastępca kierownika bos-u Józef Sigalin:

* Na podstawie
notatki służbowej
o „ilości
i rozmieszczeniu
domków fińskich”
z 8 października
1945 roku, obecnie
w zbiorach bos-u
w Archiwum
Państwowym
w Warszawie.

W kwietniu i maju 1945 roku nadszedł do Warszawy transport
pięciuset domków fińskich przekazanych Warszawie przez zsrr.
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Gorączkowe dyskusje w bos nad lokalizacją tego osiedla; bo czas
naglił, bo trzeba było je przewozić na plac budowy i budować
fundamenty pod montaż drewnianych ich konstrukcji. Założenie
– prowizoryczność osiedla. Wniosek – teren niezabudowany, i to
o takim w przyszłości przeznaczeniu, aby likwidacja prowizorycznego osiedla nie podlegała dyskusji. I jeszcze jedna przesłanka: Osiedle miało być przeznaczone przede wszystkim dla ludzi
odbudowujących Warszawę, a więc blisko największego wówczas
placu budowy – Śródmieścia. Nie znaleźliśmy tak wielkiego obszaru odpowiadającego wszystkim warunkom. Wyznaczyliśmy
trzy tereny: Górny Ujazdów – przyszła rozbudowa parku Ujazdowskiego i otoczenia alei Na Skarpie, Szwoleżerów – przyszły
Park Kultury i rozbudowa Łazienek ku Wiśle, Wawelska – przyszły park Mokotowski. Na pierwszy ogień poszła budowa osiedla
na Górnym Ujazdowie, 25 czerwca 1945 roku rozpoczął się montaż pierwszych domków na gotowych już fundamentach.
31 lipca 1945 do kierownictwa bos-u nadszedł krótki meldunek:
„Donoszę, że na dzień 1 sierpnia br. zostanie ukończona budowa
osiedla Ujazdów Górny, składającego się z 90 domków fińskich”.
[...]
[D]o kierownika bos-u [przychodzili] interesanci z miasta i oficjalni przedstawiciele władz radzieckich z zapytaniami, dokąd
transportować „finskije domiki”. „Dokąd” – to jeszcze nic, gorzej,
gdy pytali „jak”. Olaf i Zygmunt szykowali pierwsze „lokalizacje”, wśród nich Ujazdów. Przybyły właśnie z oflagu Janek Bogusławski rozpoczął pierwszy projekt osiedla domków fińskich na
Górnym Ujazdowie [...].

bos i mieszkania pracownicze

Józef Sigalin,
Warszawa 1944–1980.
Z archiwum architekta,
t. 1, Warszawa 1986,
s. 130–131, 157.
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↑
Plan z 1958 roku
przedstawia trzy
osiedla pracownicze
bos-u: Dolny
(1) i Górny (2)
Ujazdów oraz − na
południowym
zachodzie − Pole
Mokotowskie (3).

n a g ó r n ym u j a z d ow i e

W 1945 roku nastąpiło wyostrzenie i w symbolicznym sensie
podsumowanie sielskiej tożsamości tej części Górnego Ujazdowa
– wśród ruin i pozostałości zabudowy szpitala wojskowego wyrosły pierwsze w powojennej historii miasta kolonie mieszkaniowe
o charakterze raczej wiejskim niż wielkomiejskim. W szybko
montowanych domach, w zamierzeniu tymczasowych, zamieszkali pracownicy Biura Odbudowy Stolicy wraz z rodzinami.
Szczególnie wielu było wśród nich architektów, m.in. tak znaczące postaci jak Piotr Biegański, Jerzy Hryniewiecki, Stanisław
Jankowski „Agaton”, Jan Knothe, Wacław Ostrowski czy Halina
i Zygmunt Skibniewscy.
Jazdowskie osiedle domków fińskich rozciągało się od ulicy
Pięknej aż po Zamek Ujazdowski. Można powiedzieć, że była to
samodzielna jednostka urbanistyczna, na której terenie – lub
w bezpośrednim sąsiedztwie – znajdowały się studnia, łaźnia
publiczna, przedszkole, szkoła podstawowa, świetlica, kapliczka,
sklep spożywczy oraz kiosk.
Założenie urbanistyczne autorstwa architekta Jana Bogusławskiego charakteryzowało się ciekawym, oryginalnym układem
gniazdowym – większość budynków osiedla skupiona była
w grona ze wspólnymi wewnętrznymi ogródkami. Tworzyły one
większe kolonie w ramach siatki ulic. Gniazdowe układy przestrzenne z pewnością sprzyjały budowie międzysąsiedzkich więzi i zwiększały poczucie bezpieczeństwa. Tak powstały krajobraz
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→
Odbiór drewnianych
prefabrykowanych
elementów do budowy
domów. Warszawa,
1945 rok.

→
Montaż domu typu
„Metsäkoto” („Typ 2”)
na Jazdowie.

→
Domki typu
„Metsäkoto” wzdłuż
dzisiejszej ulicy Jazdów,
niedługo po montażu.
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na górnym ujazdowie

był podobny do skandynawskiego pierwowzoru. O ile jednak
w Finlandii masowo produkowane domki stawiano na indywidualnych działkach, o tyle w Warszawie układ urbanistyczny zakładał wspólne użytkowanie przestrzeni.
Architekci i urbaniści związani z bos-em, wychowani w duchu
stylu międzynarodowego, postulującego głębokie przemiany
w urbanistyce – między innymi odrzucenie xix-wiecznego sposobu kształtowania miasta na rzecz egalitarnej zabudowy blokowej – w osiedlu, na którym zamieszkali, mogli odnaleźć rodzaj
manifestacji wyznawanego przez siebie modernistycznego racjonalizmu. Kolonie domków są realizacją funkcjonalistycznej idei
zabudowy ekstensywnej, racjonalnie usytuowanej w stosunku
do stron świata i otoczonej zielenią.

↓
Artykuł z „Życia
Warszawy” z 9 maja
1945 roku.

→→
Fragment zdjęcia
lotniczego Warszawy
z 1945 roku. Trwa
budowa osiedla bos-u.

na górnym ujazdowie
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na górnym ujazdowie

←
Plan Górnego
Ujazdowa z 1948 roku
z podziałem na kolonie
(różowe linie) pokazuje
charakterystyczną
gniazdową kompozycję
domków. Całe osiedle
znajdowało się
wówczas pod adresem
Górnośląska 45.

na górnym ujazdowie
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↑
Informacja o pierwszym postawionym w Warszawie domku fińskim
znalazła się wśród najważniejszych wiadomości w pierwszym
numerze tygodnika „Przekrój” z 15 kwietnia 1945 roku.
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na górnym ujazdowie

↑
Artykuł w tygodniku
„Stolica” z 8 grudnia
1946 roku.

z an i k an i e i n ar a s tan i e

* Z decyzji dot.
rozbudowy domku
na okres do końca
1965 roku. Prezydium
Dzielnicowej Rady
Narodowej, 1958.
Cyt. za: A. J. Filip
i in., Osiedle
Jazdów. Wytyczne
konserwatorskie...,
Warszawa 2018, s. 27.
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Budowę domków fińskich oficjalnie zakończono 1 sierpnia 1945
roku – rok po wybuchu powstania warszawskiego. Osiedle wzniesiono w zaledwie kilka miesięcy (Józef Sigalin zapisuje w swoich dziennikach, że drewniane elementy przybyły do Warszawy
w kwietniu i maju 1945 roku; archiwalne dokumenty bos-u mówią
o początku marca, co zresztą potwierdzałyby drukowane w prasie
już w kwietniu zdjęcia pierwszych pojedynczych domków).
Obszar, na którym powstały kolonie, był pobojowiskiem. Do fundamentów domów używano gruzu ze zniszczonej Warszawy,
a sam teren po budowie przypominał błotniste pole. Domki za
to – proste, ale nowe, z solidnego materiału – nawet bez wyposażonych łazienek w ówczesnych realiach były luksusem. Mając
w świadomości tymczasowość osiedla, nowi mieszkańcy początkowo nie ingerowali w materię samych budynków. Skupiali się
na terenie wokół, zakładając przydomowe ogródki dostarczające
im żywności.
W kolejnych latach decyzję o wyburzeniu osiedla i zastąpieniu
go „trwałą” zabudową odkładano na później. Ciągłe poczucie
tymczasowości nie zachęcało jednak mieszkańców do większych
inwestycji. Architekt dzielnicowy wydawał jedynie warunkowe
zgody na prace budowlane, traktując je „jako tymczasowe rozbudowy na okres do końca 1965 roku, które po tym terminie mają
zostać rozebrane na każde żądanie władz budowlanych” *. Jakiekolwiek naprawy i ingerencje były więc raczej skromne.

Przez lata nieremontowane, drewniane domki ulegały powolnej
degradacji. To z kolei jeszcze mocniej przemawiało za ich zburzeniem i nieinwestowaniem w nie. Powstało błędne koło. Dopiero
ewentualne zmiany lokatorów oraz dostosowywanie mieszkań
do potrzeb dorastających dzieci były okazją do modernizacji.
Każdy przeprowadzał je jednak na własną rękę i w inny sposób.
Wraz z kolejnymi pokoleniami mieszkańców pojawiały się również niewielkie rozbudowy.
←
„Domki fińskie
na Ujazdowie
w początkach roku
1945 były bezcennym
skarbem w zniszczonej
Warszawie. Niedługo
ustąpią śmiałym
budowlom miasta
nowoczesnego”.
Wycinek prasowy
z tygodnika „Stolica”
z 30 czerwca 1963 roku.

Z trzech warszawskich osiedli domków fińskich do dziś przetrwało tylko jedno. Jako pierwsze na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – pod budowę osiedla Szwoleżerów
autorstwa zespołu architektki Haliny Skibniewskiej – rozebrano
domki na Dolnym Ujazdowie. Niedługo później, w 1976 roku, zlikwidowano te na Polu Mokotowskim, pozostawiając jedynie dwa
(oba typu „Somakoto ii” *; dziś znajdują się w stanie ruiny).
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* Patrz warszawskie
modele, s. 85.

27

↑
Po lewej: rodzina na tle
domu typu „Metsäkoto”,
ok. roku 1976. Po prawej:
wnętrze domku typu
„Päiväkoto”, Jazdów 3/5
(numerację jazdowskich
domków podajemy dalej
w wersji skróconej –
np. domek 3/5).
O obu typach
domów piszemy
więcej w rozdziałach
warszawskie modele
(s. 81) i portrety
jazdowskich domków
(s. 86).

* T. Bernatowicz,
U. Wicińska, Rejon
ulic Aleje Ujazdowskie
– Piękna – Myśliwiecka –
Agrykola w Warszawie.
Studium historyczno-urbanistyczne
z wytycznymi
konserwatorskimi,
Warszawa 1990,
w archiwum mwkz.
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Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte obfitowały w koncepcje zagospodarowania terenu Górnego Ujazdowa, ale tylko kilka z nich
doczekało się realizacji. W 1967 roku na wydzielonej działce, zajmowanej dotąd przez ponad dwadzieścia domków, rozpoczęła
się budowa ambasady Francji. Jednak najważniejszą inwestycją,
bezpowrotnie zmieniającą otoczenie, była powstała w latach
1971–1974 droga szybkiego ruchu – Trasa Łazienkowska. Prócz
domków pod jej budowę wyburzono kilka xix-wiecznych pawilonów Szpitala Ujazdowskiego – z jego dawnych zabudowań
zostało wówczas sześć pawilonów. Trasa jak wąwóz podzieliła
nie tylko teren Ujazdowa, ale też skarpę warszawską. Jej powstaniu towarzyszyła jeszcze jedna zmiana: bezimienna ulica między
domami zyskała nazwę Jazdów, a wzdłuż niej wyznaczono działki o nowej numeracji, powierzchnią pokrywające się z dotychczasowymi koloniami. Pozostawiono jedynie numery domków.
Dotąd używano adresu Górnośląska 45 z oznaczeniem kolonii
i konkretnego budynku – w wyniku zmiany w miejscu numeru kolonii pojawił się numer działki. Jest on obecnie pierwszą
liczbą adresu, a numer domu drugą, np. dawna Górnośląska 45
kolonia v dom 6 ma teraz adres Jazdów 3/6.
W 1990 roku osiedle liczyło czterdzieści dwa domy. Na zlecenie
ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków powstały dla obszaru Jazdowa wytyczne konserwatorskie. Ich autorzy
dostrzegli potrzebę zachowania i ochrony domków fińskich *.
Postulowali też integrację terenów rozdzielonych przez Trasę
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Łazienkowską i przywrócenie, do pewnego stopnia, ciągów komunikacyjnych ulicy Jazdów i dzisiejszej ulicy Lennona poprzez
przerzucenie nad arterią kilku szerokich kładek.

W 2002 roku rozebrano tzw. i kolonię wraz z dawnym pawilonem psychiatrycznym Szpitala Ujazdowskiego (Jazdów 12),
a w ich miejscu powstał gmach ambasady niemieckiej. Według
świadectw mieszkańców demontowane konstrukcje nie trafiały
jednak na wysypisko: elementy wykorzystano wtórnie przy rozbudowach pozostałych domów, a często też odkupywano je z zamiarem odtworzenia w nowych lokalizacjach, zwykle już jako
domki letniskowe *.
W archiwum dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zachowały się podania mieszkańców Jazdowa o nowe lokale komunalne.
Konieczność zamiany motywowano złym stanem technicznym
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↑
Plan Ujazdowa
z 1963 roku
z projektowaną
Trasą Łazienkowską
oraz lokalizacją dwóch
osiedli bos-u (Górny
i Dolny Ujazdów).

* Por. J. S. Majewski,
Magiczne osiedle
fińskich domków. Czy
przetrwa?, „Gazeta
Wyborcza”, 10.12.2011.
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→→
Rozbiórka odsłaniająca
modułową konstrukcję
domu, 1974 rok.
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domków, brakiem centralnego ogrzewania i niewielkim metrażem. Jedni z osiedla się wyprowadzali, na innych wiejska enklawa działała jak magnes. Nie odstraszał ich brak pewności co do
losów osiedla ani wysiłek, z jakim wiązała się opieka nad budynkami i otaczającą je zielenią. Możliwość życia w centrum wielkiego miasta i jednocześnie wrażenie przebywania poza nim były
nieosiągalne nigdzie indziej w Śródmieściu. Podobnie jak w realiach wiejskich, zima bywała na osiedlu trudna, przede wszystkim ze względu na konieczność samodzielnego ogrzewania, ale
latem – gdy rozkwitały ogrody, drzewa pokrywały się liśćmi,
a rośliny owocowały – życie tutaj było niemal jak z bajki.
Status enklawy w środku miasta i sprzyjający zawiązywaniu
się relacji sąsiedzkich układ urbanistyczny wpłynęły na specyfikę osiedla. Wielu mieszkańców do dziś wspomina wzajemną
pomoc sąsiedzką: doglądanie domów podczas urlopów, rozpalanie w piecu czy kominku przed powrotem z ferii zimowych,
wspólną opiekę nad dziećmi czy pomoc „jazdowskich” architektów i inżynierów przy remontach i rozbudowach budynków. To
między innymi ta wyjątkowość Jazdowa przyciągnęła nowych
mieszkańców, wśród nich często aktorów, muzyków i naukowców. Na liście dawnych lokatorów znajdziemy aktorkę Barbarę
Wrzesińską, poetę Jonasza Koftę, aktora Jana Pietrzaka, pisarkę
Marię Czubaszek i muzyka Wojciecha Karolaka, a także scenografa Krzysztofa Baumillera czy chirurga Janusza Wałaszewskiego.
Od grudnia 2013 roku stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
zbiera historie mieszkańców osiedla w ramach inicjatywy „Domki fińskie – pamięć osobista, historia, współczesność” na stronie
domkifinskie.etnograficzna.pl.

zanikanie i narastanie

zanikanie i narastanie

31

Wspomnienia
wieloletniej
mieszkanki osiedla,
pani Wandy Hoppe

***
W marcu 2013 roku grupę studentek asp inwentaryzujących kilka jazdowskich domów zagadnęła jedna z mieszkanek osiedla.
Była to dziewięćdziesięciojednoletnia wówczas Wanda Hoppe, lokatorka domu pod numerem 5a/3. Pani Wanda okazała się osobą
o doskonałej pamięci i podzieliła się ciekawymi wspomnieniami.
Zaprosiła na herbatę i ciastka.

→
Ogród przy domku 7/14.
Lata 80.

Opowiadała o wrześniu 1945 roku, o domku, do którego razem
z mężem, inżynierem budowlanym, i małym dzieckiem otrzymała wtedy przydział. Kiedy się tu wprowadzała, była zachwycona nowością, świeżością materiałów, czystością. Domki – jak
wspominała – oddano do użytku puste. Ludzie urządzali je, na
ile pozwalała sytuacja w powojennej Warszawie; w wielu z nich
pierwszym wyposażeniem były pozostawione w okolicy meble
ze Szpitala Ujazdowskiego. W domkach nie było łazienek, na
początku wszyscy korzystali z jednej drewnianej balii, krążącej z rąk do rąk. Teren wokół był zdewastowany, pełny gruzów
i pozostałości po budowie. Każdy z mieszkańców porządkował
go po swojemu. Z czasem domki były modernizowane, ulepszane według potrzeb konkretnej rodziny. Domek 5a/3 pozostał
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w zupełnie niezmienionym kształcie. Pani Wanda opowiadała
również o powojennych problemach z zaopatrzeniem w żywność i zakładanych przez mieszkańców Jazdowa przydomowych
ogródkach, o tym, jak smaczne i zdrowe były rosnące tam warzywa. Z ogromną radością wspominała lata spędzone na osiedlu.
Przekazała także receptę na długie życie: należy dużo pracować
w ogrodzie, codziennie wypić kieliszek przyzwoitej wódki na
serce i czasami się przegłodzić. Można też zajadać się rogalikami
z ciasta francuskiego, opiekować kotem i dokarmiać ptaki.

Pani Wanda mieszkała na Jazdowie prawie siedemdziesiąt lat,
w roku 2013 szykowała się do wyprowadzki do lokalu zastępczego.
Obecnie domem pod numerem 5a/3 opiekuje się organizacja pozarządowa. Sąsiedzi nadal nazywają go „domkiem pani Wandy”.
***

↓
Domek pani Wandy,
1990 rok.

k o n i e c tym c z a s owo ś c i

↓
Rozbiórka domku 10/3
w grudniu 2012 roku.
W wyniku decyzji
o likwidacji osiedla
wyburzono wówczas
cztery budynki.

Do enklawy w centrum miasta dotarło jednak widmo presji inwestycyjnej, przez dziesięciolecia odkładane w czasie. Powstawał
coraz większy dysonans – z jednej strony małe drewniane domy,
mieszkańcy pielęgnujący swoje ogródki, a z drugiej sąsiedztwo
Sejmu, ministerstw, ambasad i perspektywa budowy kolejnych
prestiżowych obiektów na intratnych gruntach.

Po latach braku jednoznacznych decyzji ze strony władz miasta
padła w końcu deklaracja likwidacji „tak zwanego osiedla Jazdów”
do końca 2013 roku. Powoływano się na konieczność uporządkowania terenu. Wartość domków została zredukowana do kosztu
ich rozbiórki i transportu.
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W wyniku presji administracyjnej z osiedla wyprowadziło się
szesnaście rodzin, rozebrano również cztery domki. W 2012 roku
nastąpił jednak zasadniczy przełom: doszło do protestu. Moment
ten stanowi cezurę w dziejach osiedla.
Istotną rolę odegrała wówczas samoorganizacja mieszkańców,
którzy stanowczo nie chcieli się z osiedla wyprowadzać. Działali
jako osoby indywidualne, a także razem – jako Stowarzyszenie
Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów * – nie tylko w obronie
własnego miejsca do życia, ale również na rzecz wyjątkowego
obszaru, który bez zrośniętych z nim ludzi utraciłby swoją tożsamość. Przeciwko rozbiórce wystąpił ówczesny ambasador Finlandii w Polsce Jari Vilén. Przekonywał, jak wyjątkową pamiątką
powojennej odbudowy Warszawy jest osiedle. Wokół Jazdowa
zaczęła się gromadzić coraz liczniejsza społeczność osób wrażliwych na piękno, świadomych wartości drewnianej architektury,
poszukujących miejsca dla pożytecznych społecznie i kulturowo
inicjatyw (co zresztą odpowiadało jednej z koncepcji urbanistycznych okolicy: opracowanie profesora Andrzeja Kicińskiego wraz
z zespołem z 1995 roku zakładało dla górnego obszaru skarpy warszawskiej utrzymanie parkowego charakteru z dopuszczeniem
jedynie pawilonowej zabudowy na cele kulturalno-społeczne**).
Zaistniała tu wymarzona przez urbanistów i socjologów spójność
społeczna i terytorialna.
W lutym 2013 roku, dzięki staraniom ambasadora Finlandii, zawiązana została polsko-fińska grupa robocza pracująca nad projektem zachowania kilku domków. Ponieważ kolejne opuszczone
domki niszczały dewastowane i rozkradane, podczas kwietniowego spotkania grupy zaproponowano jednorazowe udostępnienie ich w trakcie Nocy Muzeów 2013. Do współpracy zaproszone
zostały organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Pozytywny odbiór i duże zainteresowanie zwiedzających przyspieszyły dalsze działania – powstanie inicjatywy Otwarty
Jazdów. Użyczenie organizacjom trzeciego sektora i warszawiakom lokali mieszkalnych na Jazdowie (de facto pustostanów)
w celu realizowania oddolnych społecznych inicjatyw sprawiło,
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* Osiedle nie miało
swojej prostej
identyfikującej
nazwy.
Funkcjonowało jako
osiedle domków
fińskich na Górnym
Ujazdowie, przy
czym raz używano
formy Ujazdów,
innym razem
Jazdów. Mieszkańcy
mówili o sobie, że
są z Ujazdowa
(ewentualnie
z Jazdowa). Używana
obecnie nazwa
„osiedle Jazdów”
pochodzi z okresu,
gdy mieszkańcy
zaczęli bronić
swoich domów przed
ostateczną likwidacją,
czyli mniej więcej
z 2011 roku.
** Por. Studium
zagospodarowania
Jazdowa w Warszawie
(opr. Andrzej
Kiciński z zespołem),
„Krajobraz
Warszawski” 1995,
nr 16, s. iv–xvi.
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↓
Domek 3/18
po wyprowadzce
lokatorów był
niszczejącym
pustostanem.
W 2015 roku
wyremontowano go
ze środków budżetu
obywatelskiego, obecnie
mieści się tu Rotacyjny
Dom Kultury.

że osiedle zaczęło pełnić istotną funkcję otwartej, publicznej
przestrzeni pozwalającej na integrację mieszkańców miasta. Pokłosiem tego sukcesu i mobilizacji warszawiaków były pierwsze
zorganizowane w stolicy na wniosek obywateli konsultacje społeczne. Dotyczyły przyszłości Jazdowa, opowiedziano się w nich
za pozostawieniem domków i przeznaczeniem części z nich na
cele społeczne, kulturalne i edukacyjne, a także za utrzymaniem
funkcji mieszkalnej w niemal połowie budynków.

↑
Domek 3/6 typu
„Päiväkoto”: po lewej
widok z początku lat
90. Po prawej stan
obecny z rozbudowami
dokonanymi przez
mieszkańców.

Przez kolejne lata Jazdów umocnił swoją pozycję na warszawskiej mapie kultury. Rozpisano konkursy, w wyniku których
wyłoniono obecnych gospodarzy domków. Organizacje pozarządowe prowadzą tu dziś działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i ekologiczne. Odbywają się różnego rodzaju wydarzenia,
m.in. warsztaty, pokazy filmowe, wykłady czy koncerty na żywo.
Otwarty Jazdów można określić obecnie mianem największego
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←
Kolejne etapy
zanikania osiedla.
Najwięcej domków
rozebrano w związku
z budową Trasy
Łazienkowskiej
(1971–1974)
oraz ambasad Francji
(1967–1971) i Niemiec
(2005–2007).

Rok 1945 – 90 domków.

Rok 1974 – 56 domków.

Rok 1990 – 42 domki.

Rok 2005 – 32 domki.

Rok 2012 – 31 domków.

Rok 2019 – 27 domków.
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oddolnego centrum kultury i edukacji w Polsce. W statystykach
prowadzonych przez tutejsze inicjatywy pozarządowe w 2017
roku widnieje 1400 wydarzeń, w których udział wzięło 36 000
osób, ale już w 2018 roku odbyło się ponad 2500 wydarzeń,
a osiedle odwiedziło ponad 63 000 gości.
Pod koniec 2019 roku osiedle Jazdów liczy dwadzieścia siedem
domków fińskich – sześć wciąż zamieszkanych, osiemnaście
użytkowanych przez łącznie dwadzieścia pięć inicjatyw pozarządowych i dwa miejskie domy kultury, jeden domek czeka na odbudowę po pożarze z 2017 roku (organizowana jest na
ten cel społecznościowa zbiórka), a dwa stoją puste. Znajdują
się tu także ogrody społecznościowe i łąki kwietne, a pośrodku osiedla w ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano Skwer
Dialogu Społecznego.
→
Domki udostępnione
organizacjom
pozarządowym
w większości
funkcjonują dzięki
pracy wolontariuszek
i wolontariuszy,
dbających o materię
budynków i ich
otoczenie. Po lewej
czyszczenie rynien
w domku 3/6,
po prawej prace
ogrodowe przy
domku 3/12.

p r z y w r ac an i e i n adawan i e warto ś c i

W czasie gdy w pierwszej dekadzie xxi wieku polityka urzędników miejskich prowadziła do ostatecznej rozbiórki domków
fińskich i gdy toczono dyskusje na temat sensowności pozostawienia takiej drewnianej zabudowy w Warszawie, pojawiało się
wiele głosów o jej bezwartościowości, estetyce nieprzystającej
do miasta. Domki porównywano do zniszczonych, substandardowych baraków, a całe osiedle – do wsi, której istnienie w obszarze
śródmiejskim jest niegodne stolicy. Wypowiadali się w ten sposób zarówno przedstawiciele administracji, jak i niektórzy architekci i urbaniści. Obecność tego typu zabudowy uznawana była
za powód do wstydu (nie tylko na Jazdowie), ale jednocześnie plany rozbiórek miały podłoże ekonomiczne – uwolnienie cennych
gruntów w centrum stolicy pod inwestycje. Argument „wstydu”
wydawał się nośny na tyle, by uzasadnić burzenie i zaplanować
nowe inwestycje w miejsce czegoś, czemu odebrano wcześniej
wartość. Domki traktowano wyłącznie w kategoriach kłopotliwego odpadu – możliwych do odzyskania przez wykonawcę rozbiórki resztek drewna.
W grudniu 2012 roku, w momencie powstrzymania dalszego wyburzania, osiedle Jazdów rozpoczęło nowy etap swojego życia.
To, co dotychczas było deprecjonowane, stało się ciekawe i wartościowe. Miejsce zaczęło opowiadać swoją historię, o której dotychczas mało kto słyszał albo nie chciał słyszeć. Nazwa osiedle
Jazdów może być już używana bez cudzysłowu czy też określenia
„tak zwane”.
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Losy trzech osiedli prefabrykowanych drewnianych domków kojarzą się z kolejnymi etapami ich stopniowego znikania. Gdyby
domki fińskie rozebrano do końca, ich historia zamknęłaby się
we wspomnieniach i skąpych materiałach ikonograficznych porozrzucanych w różnych wydawnictwach i ginących archiwach
rodzinnych.
Gdyby nie przedłużający się stan tymczasowości – przez lata
służący mieszkańcom – i wahania nad docelowym zagospodarowaniem tego fragmentu warszawskiego krajobrazu, prawdopodobnie nie przetrwałyby tu ani domki fińskie, ani pozostałości
Szpitala Ujazdowskiego. Uratowane przed rozbiórką osiedle ukazuje ciekawą, oryginalną ideę urbanistyczną, interesującą nawet
w porównaniu z rozwiązaniami spotykanymi w Finlandii.
Wiele osób dostrzegło unikatowe piękno tego obszaru. Część
opracowań projektowych okolicznych inwestycji zakładała pozostawienie tego wyjątkowego osiedla – np. zwycięski projekt
Muzeum Historii Polski z 2009 roku, na które rozpisano konkurs (ostatecznie w 2014 roku zmieniono lokalizację inwestycji).
Nawet jeśli w niektórych projektach nie przewidywano ocalenia
wszystkich domków fińskich, proponowano przynajmniej zachowanie skali, zielonego charakteru tego obszaru i nadanie mu
funkcji społeczno-kulturalnej (np. jak w opracowaniu profesora
Kicińskiego). Zmianę funkcji – na administracyjną z usługami
towarzyszącymi – przewidywały jednakże zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalonego w 2006 roku. Studium to ulega zmianom,
między innymi pod wpływem bardziej szczegółowych prac
planistycznych uwzględniających partycypację społeczną, dającą nadzieję na utrzymanie organicznego rozwoju osiedla Jazdów, bez rozbiórek i nagłych decyzji podyktowanych doraźnymi
celami politycznymi i ekonomicznymi. Wpisanie w 2017 roku
całego zespołu urbanistycznego osiedla Jazdów oraz trzech najlepiej zachowanych historycznych domków fińskich * do gminnej ewidencji zabytków pozwoliło na instytucjonalną i prawną
ochronę tego miejsca.

* Są to domki
o numerach 5a/3,
8/1 (obydwa typu
„Metsäkoto”)
oraz 10/8
(„Päiväkoto”).
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przy wracanie i nadawanie wartości

←
„Otwarte śniadanie”
w ogrodzie domku 3/6.

Znajdujemy się dziś zatem – szczęśliwie – w sytuacji pozostawienia tego, co tu przetrwało. Kolejnym krokiem powinna być mądra konserwacja, przejście od poczucia tymczasowości do etapu
trwałego, właściwe utrzymanie, rozwój oraz ochrona przed gentryfikacją tego obszaru **. Wydaje się, że najważniejszy jest teraz
wielowymiarowy, rozpoczęty już proces kontynuacji misji, którą to wyjątkowe miejsce pełniło i nadal pełni dla miasta (mimo
że w zmieniającym się zakresie). Od osiedla odbudowujących
Warszawę do żywego centrum społeczno-kulturalnego i edukacyjnego, z którego mogą płynąć impulsy dla czynienia miasta
bardziej otwartym, ekologicznym, atrakcyjnym i wprowadzającym zasady zrównoważonego rozwoju. Przypominające ekstensywnie zabudowaną małymi domkami fińskimi, jakby wyjętą
z przestrzennego, czasowego, kulturowego kontekstu wieś, osiedle Jazdów ma szansę przekazania miastu wielu wartości, które
może nieść ze sobą współczesna mała społeczność – już nie wiejska – idealistyczna, a jednocześnie realna, znacząca.

** Jako zagrożenie
gentryfikacją
postrzegamy
zastąpienie oddolnego,
partycypacyjnego
modelu działania
formułą zarządzania
centralnego, co
może być jednym
ze skutków
kompleksowej
i odgórnie
przeprowadzonej
modernizacji.
Niebezpieczna jest
także likwidacja
lokali mieszkalnych
i przeznaczenie
wszystkich domków
na działalność
organizacji
pozarządowych.
Przyczyni się to do
homogenizacji funkcji
obszaru.

z finlandii do polski

s kąd d o m k i f i ń s k i e w war s z aw i e

Na drewnianych elementach, które przywieziono do Warszawy
koleją – na bocznice dworców Zachodniego i Wileńskiego – nadal
można dziś znaleźć oryginalne stemple zarówno fińskie z kilku
zakładów przetwórstwa drzewnego, jak i rosyjskie z napisem
РЕПАРАЦИЯ (reparacja). Modułowe budynki stanowiły część wojennych świadczeń Finlandii na rzecz zsrr. W 1941 roku Finlandia wystąpiła przeciwko Związkowi Radzieckiemu, pozwalając
atakującym go hitlerowskim wojskom przejść przez swoje terytorium. Trzy i pół roku później ustalenia konferencji jałtańskiej
zobowiązały ją do płacenia reparacji.
Domki nie przyjechały bezpośrednio z Finlandii, ale z zsrr.
Stalin w styczniu 1945 roku „podarował” je Polsce. Bardzo szybko
jednak zapomniano o radzieckim darczyńcy i do dziś kojarzone
są właśnie z Finlandią. Na tyle mocno, że „fińskimi” nazywa się
często drewniane domy wykonane w podobnej technologii, ale
importowane z innych krajów bądź produkowane w Polsce.
W latach pięćdziesiątych na warszawskich Jelonkach, przy okazji
innego „daru”: wznoszenia Pałacu Kultury i Nauki, zbudowano
jeszcze jedno prefabrykowane drewniane osiedle – Przyjaźń.
Domki fińskie zachowały się nie tylko w stolicy. W ramach wymiany handlowej z Finlandią pojawiły się także m.in. w Gdańsku,
Poznaniu i na Śląsku.
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b u dyn k i z g otow yc h e l e m e n tów

* M. Rozbicka,
Osiedle Boernerowo
w Warszawie –
dzieje budowy,
stan zachowania,
sugestie w zakresie
zasad ochrony
konserwatorskiej,
„Ochrona Zabytków”
54/3 (214), s. 276–291.

→
Robotnicze osiedle
mieszkaniowe Puu-Käpylä (Drewniana
Käpylä) wybudowane
w technologii
szkieletowej
w latach 1920–1925
zaprojektowali Martti
Välikangas i Akseli
Toivanen. Jego forma,
oparta na koncepcji
miasta ogrodu,
może dziś służyć
za wzór architektury
zrównoważonej.
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Drewniane budownictwo oparte na rozwiązaniach systemowych, zakładających przede wszystkim prefabrykację i bardziej
oszczędne konstrukcje, zaczęło się rozwijać w Europie i w Ameryce Północnej w okresie międzywojennym jako odpowiedź na
kryzys gospodarczy i powszechny deficyt mieszkaniowy. Dotyczyło to także Polski, czego świadectwem jest warszawskie osiedle Boernerowo wzniesione w latach 1931–1933 *.
W Finlandii osiedla drewnianych prefabrykowanych domów
zaczęły powstawać już w pierwszej połowie lat dwudziestych
xx wieku. Rozwijano wówczas technologię konstrukcji szkieletowej. Interesującym przykładem z tego okresu jest wzorowane
na idei miasta ogrodu helsińskie osiedle Puu-Käpylä.

Żeby je wznieść, zorganizowano na miejscu tartak produkujący
elementy do montażu domów. Wielu jego pracowników zamieszkało później na Käpyli, a kiedy budowa się skończyła, teren po
tymczasowym „zakładzie prefabrykacji” stał się wielofunkcyjnym centralnym placem osiedlowym z boiskiem. Puu-Käpylä
cieszy się dziś ogromnym zainteresowaniem między innymi
architektów i urbanistów poszukujących sprawdzonych modelowych rozwiązań przyjaznego środowiska mieszkaniowego.

Dalszy rozwój prefabrykacji w Finlandii doprowadził tuż przed
ii wojną światową do wdrożenia innowacyjnej technologii panelowej. Umożliwiała ona składanie ścian z gotowych elementów zawierających wszystkie potrzebne warstwy (deskowanie,
ocieplenie i wykończenie), a nie – jak wcześniej – konstruowanie
samego szkieletu. Zakładała nieskomplikowany montaż ze stosunkowo niewielkich, łatwych w transporcie modułowych części. Projekty pozwalały na prefabrykację przy jeszcze bardziej
racjonalnym, oszczędnym, jak najpełniejszym wykorzystaniu
drewna. Fabryki gospodarowały surowcem tak, aby wszystkie
wyroby, a także odpady produkcyjne (np. wióry, trociny) mogły
być użyte. Towarzyszące projektom opisy i rysunki stanowiły instrukcję zrozumiałą nawet dla nieprofesjonalnych wykonawców,

budynki z gotowych elementów

↑
Budowa domu
w technologii
panelowej
(z modułowych
drewnianych
prefabrykatów) –
tańszej i prostszej
w montażu niż
stosowana wcześniej
konstrukcja
szkieletowa.
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→
Produkcja
prefabrykatów
w zakładach Puutalo
Oy. Fotografie
zamieszczone
w katalogu z 1943 roku
przeznaczonego
na rynek niemiecki.
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budynki z gotowych elementów

także przyszłych mieszkańców samodzielnie montujących i wykańczających swoje domy. Prefabrykaty były na tyle lekkie, że
trzy osoby mogły wznieść prostą konstrukcję w bardzo krótkim
czasie, w stanie surowym nawet w dwa tygodnie. Wkład własnej
pracy przyszłych lokatorów w wykańczanie i późniejszą rozbudowę był jednym z ważnych założeń projektowych.
Uprzemysłowienie budownictwa miało za zadanie zapewnić
dużą liczbę tanich indywidualnych mieszkań o wysokim – jak
na trudne czasy kryzysu i wojny – podstawowym standardzie.
Typizacja dotyczyła zarówno projektów architektonicznych
(projekty gotowe), elementów budowlanych, jak i kwestii wykonawczych. Nurt ten rozwijał się równolegle z pomysłami na
uprzemysłowione budownictwo wielorodzinne z zastosowaniem bardziej „solidnych” materiałów (cegły, żelbetu, stali), które w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu były jednak zbyt drogie,
szczególnie w Skandynawii.

o d b u d owa f i n l an d i i

Działania związane z odbudową kraju ze zniszczeń wojennych
zaczęły się w Finlandii w roku 1940 (jeszcze w czasie wojny zimowej). Stowarzyszenie Fińskich Architektów (safa) wyłoniło wtedy komitet odbudowy, którego przewodniczącym został
Alvar Aalto. Z jego inicjatywy w 1942 roku powołano Biuro Odbudowy – specjalną, finansowaną przez państwo jednostkę safa,
do której przekierowano zmobilizowanych wcześniej do wojska
architektów. Jednym z głównych celów było szybkie i możliwie
tanie zapewnienie mieszkań weteranom oraz przesiedleńcom
(w tym półmilionowej grupie uchodźców z Karelii zajętej przez
zsrr w wyniku wojny zimowej), a osiągnięto to dzięki racjonalizacji i standaryzacji budownictwa.
Aalto już w 1941 roku, na łamach czasopisma „Arkkitehti”, przedstawiał odbudowę Finlandii jako ciekawe pole do eksperymentu. Związany z doświadczeniem wojennym model budownictwa
interwencyjnego mógł posłużyć również innym krajom za
wzorzec pierwszej pomocy budowlanej porównywalnej z działalnością Czerwonego Krzyża. Aalto podkreślał, że od tego
modelu należy jednak jak najprędzej przejść do stanu normalnego, z uniknięciem tymczasowości. Krytykował projekty typowe
o sztywnym charakterze. Z jednej strony potępiał ideę stawiania
obiektów zastępczych, prowizorycznych, np. mieszkalnych baraków, a z drugiej – budowania wszystkiego od razu jako struktur skończonych, zamkniętych. Proponował stopniowy rozwój,
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zmienność w czasie, podejście addytywne, zakładające dobudowywanie do pierwotnej bryły następnych kubatur. Popierał
tworzenie systemu domów rosnących i traktowanie rozbudowy
budynku jako organicznego procesu. W jego wizji projektowanie
architektury zaczyna się od wnętrza – od centrum, komórki pierwotnej, gdzie znajduje się palenisko i komin, elementy podstawowe, wokół których skupione są inne pomieszczenia.
←
Domy na osiedlu
Pirkkola w Helsinkach
projektowane
były w Finlandii
(autorzy projektów
to m.in. Alvar Aalto,
Aalto & Kokko,
Lauri Pajamies),
a prefabrykaty do ich
budowy wykonano
w Szwecji.

←
Wnętrze
rozbudowanego salonu.

o d b u d o wa f i n l a n d i i
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Przyjęta przez Finów koncepcja taniego drewnianego budownictwa była zgodna z poglądami Alvara Aalto. Nawiązywała również
do fińskiej tradycji, w której centrum domu pełniące podstawowe funkcje wywodzi się z archetypu głównej (i niekiedy jedynej)
izby wiejskiej chaty (fiń. tupa). Zakładała umożliwienie zamieszkania w podstawowym schronieniu (embryo shelter, komórce
pierwotnej), a następnie – w miarę rosnących potrzeb – dodawanie kolejnych kubatur. Rozbudowy były konieczne szczególnie
w przypadku powiększających się rodzin, ale ograniczone małą
powierzchnią działek i skromnymi środkami finansowymi: pieniądze na budowę domów pochodziły przede wszystkim z pożyczek. Po jakimś czasie wielu mieszkańców brało następny kredyt
– na rozbudowę, wykończenie i modernizację.
→
Studium prototypów
domów bazujących
na modelu komórki
pierwotnej (embryo
shelter) wraz
z systemem rozbudów –
badania Alvara Aalto
na mit z 1940 roku.

Fińskie domki z prefabrykatów są ciekawym zjawiskiem nie
tylko z punktu widzenia polityki czy ekonomii. Mogą nas także
interesować ze względów społeczno-kulturowych. Adresowane
były do modelowych, tradycyjnych rodzin, których życie nie
koncentrowało się już wówczas wokół gospodarstwa wiejskiego. Proste, logiczne projekty były wyrazem troski o spełnienie
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podstawowych potrzeb mieszkańców w sposób, który można
nazwać nowoczesnym. Prefabrykowane budynki stanowiły
z jednej strony modernistyczną manifestację racjonalizmu, funkcjonalizmu, dążenia do industrialnej masowości, z drugiej zaś
nawiązywały do tradycji domu wiejskiego. Projekty obejmowały
nie tylko domy jednorodzinne, ale i całe zespoły urbanistyczne
– bogate, różnorodne środowisko mieszkaniowe, spójne z lokalnymi warunkami krajobrazowymi. Udawało się to szczególnie
w przypadku osiedli przyfabrycznych, np. dla pracowników zakładów przetwórstwa drzewnego. Domy były otoczone ogrodami,
co wpisywało się w ideę samozaopatrzenia w żywność – istotną
w czasie kryzysu ekonomicznego, wojny i tuż po wojnie. Umożliwiały także współtworzenie krajobrazu o charakterze spokojnym i łagodnym. Pozwalały na kultywowanie takich aspektów życia jak radość z codziennego kontaktu z przyrodą. Było
to więc połączenie idei życia higienicznego z realizacją istoty
architektury rodzimej.
←
Dom z drewnianych
prefabrykatów
na osiedlu
przyzakładowym
w Kauttui.
Charakterystyczny
detal ganku.

o d b u d o wa f i n l a n d i i
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***
Alvar Aalto był w latach 1935–1945 jednym z pionierów typizacji i standaryzacji w fińskim budownictwie, dążył do uzyskania
prostych, lecz ciekawych rozwiązań technologicznych i architektonicznych. W roku 1937 odwiedził usa, gdzie mógł obserwować rozwój budownictwa drewnianego. Dzięki grantowi Alfred
J. Bemis Foundation Aalto objął jesienią 1940 roku stanowisko
profesora wizytującego w Massachusetts Institute of Technology,
gdzie rozwijał swoje studia nad m.in. drewnianą prefabrykacją,
typologią domów i ich usytuowania względem stron świata.
Aalto od połowy lat trzydziestych współpracował z firmą A. Ahlström Oy. Dla niej projektował kompleks mieszkaniowy przy
zakładach celulozowych w Kauttui, a także osiedle i rozbudowę
zakładu w Varkaus. Był też autorem projektów pierwszych modeli produkowanych tam prefabrykowanych domów wykorzystujących nowatorską wówczas technologię drewnianej ściany
warstwowej. Wiele pomysłów z tego okresu – rozwiązań zarówno formalnych, jak i technologicznych – widać w późniejszych
pracach innych architektów. Wpływ Aalto na odbudowę Finlandii, rozwój drewnianej architektury i standaryzację w budownictwie wiązał się nie tylko z jego zawodową i naukową aktywnością
oraz działalnością w komitecie odbudowy, ale także wyborem na
przewodniczącego safa w 1943 roku.
→
Alvar Aalto
(1898–1976). Zdjęcie
ok. roku 1945.

***
52

o d b u d o wa f i n l a n d i i

Intensywny rozwój prefabrykowanego budownictwa drewnianego trwał w Finlandii aż do 1952 roku – igrzyska olimpijskie w Helsinkach przyjmowane są jako cezura, koniec okresu
powojennej odbudowy.
W 1947 roku Biuro Odbudowy zmieniło nazwę na Instytut Standaryzacji, a w latach siedemdziesiątych zostało przekształcone
w samodzielne biuro normalizacji budowlanej (Rakennustieto),
które także współcześnie wyznacza standardy budownictwa
w całej Finlandii. Efekty jego pracy widoczne są w krajobrazie
tego kraju do dziś.

↑
Domy produkcji
A. Ahlström Oy
w systemie aa
na osiedlu
Varkaudenmäki
w Kauttui. Część
z nich zaprojektował
Alvar Aalto, inne
są modyfikacjami
autorstwa architektów
związanych z jego
biurem. Jedną
z typowych cech
domów było wysunięcie
połaci dachowej
tworzące ganek
wejściowy.

p u u tal o oy

Firma, której nazwę można przetłumaczyć jako „Dom Drewniany sp. z o.o.”, założona została po wojnie zimowej, w 1940 roku.
Pełniła funkcję organizacji parasolowej prowadzącej marketing,
sprzedaż i biuro projektowe dla dwudziestu jeden fińskich zakładów przetwórstwa drzewnego, produkujących zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na eksport. Pierwszym jej zadaniem była
organizacja budowy prefabrykowanych „domów szwedzkich”
– szwedzkiego daru dla Finów po wojnie zimowej – projektowanych w Finlandii, lecz produkowanych w Szwecji.
→
Okładka katalogu
z ofertą konsorcjum
Puutalo Oy z 1943 roku.
→→
Lista i lokalizacje
zakładów produkujących
prefabrykaty domów
drewnianych
zamieszczone w katalogu
z 1940 roku. Znaki
firmowe kilku z nich
można znaleźć na
elementach domków
fińskich osiedla Jazdów.
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Architektami pracującymi dla Puutalo Oy byli od początku Jorma Järvi, Erik Lindroos, a w latach 1943–1945 także Toivo Jäntti.
Szacuje się, że w ciągu dziesięciu pierwszych lat w ich biurze powstało ponad tysiąc projektów domów typowych. Każdy zawierał
tabele i rysunki z ponumerowanymi elementami oraz schematy
złożeniowe. Uwagę zwracają ilustrowane instrukcje montażu.
Część produkcji konsorcjum stanowiły szkoły i hale fabryczne,
a w czasie wojny także budynki wojskowe. Projekty publikowano w broszurach firmy, dziś znajdujących się w zbiorach Muzeum Fińskiej Architektury (Arkkitehtuurimuseo) w Helsinkach
oraz Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (elka) w Mikkeli.
Puutalo Oy prowadziła sprzedaż wysyłkową. Część katalogów
zawierała, poza kontaktem telefonicznym, zaadresowaną kartę
pocztową. Wysyłając ją, można było zamówić wybrany model
budynku, a także uzyskać poradę, który typ byłby najbardziej
dopasowany do konkretnej działki. Po wojnie firma eksportowała m.in. do Holandii, Francji, Danii oraz do zsrr i Polski.
W archiwach zachowały się broszury również w innych językach: angielskim, niemieckim czy hiszpańskim. Produkcję domów pod szyldem konsorcjum Puutalo Oy zakończono w latach
osiemdziesiątych xx wieku.

←←
Fragment
dokumentacji
projektowej modelu
„Päiväkoto” oznaczonej
datą 15 marca 1945
roku, podpisanej przez
Jormę Järviego, szefa
biura projektowego
Puutalo Oy w latach
1940–1949.

←
Oryginalne stemple
na elementach
zdemontowanych
podczas remontów
jazdowskich domków.
Widoczne są cztery
typy oznaczeń: podpisy
fabryk produkujących
części (Oulu, Rauma,
Kause, Repola, Parke),
numery konkretnych
elementów budynków
(2-2-2, 2-6-8, 1-3-5),
numery partii
(„kolli ’43”)
oraz rosyjski napis
РЕПАРАЦИЯ

(reparacja).

p u u ta lo oy
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Oryginalne rysunki
instruktażowe
montażu domów
Puutalo Oy z lat 40.
Obecnie w zbiorach
archiwalnych
Suomen
Elinkeinoelämän
Keskusarkisto (elka).

→
Zamocowanie
podwaliny na
betonowym cokole.

→
Układanie legarów
podłogowych.

→
Ustawianie paneli
ścian zewnętrznych.

←
Osadzanie nadproża
okna trójmodułowego.

←
Montaż oczepu
spinającego panele
ścian zewnętrznych.

←
Ustawianie paneli
ścian działowych.

→
Składanie panelu
stanowiącego ramę
drzwi wewnętrznych.

→
Składanie wiązara
dachowego.

→
Osadzanie
wiązara dachowego
na ścianach.

←
Montaż ścian
poddasza użytkowego
(opcjonalne).

←
Osadzanie okien.

←
Wykładanie
przestrzeni
między legarami
impregnowaną tekturą
przed wypełnieniem
termoizolacją z wiórów
drzewnych.
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↑
Zestawienia
zwymiarowanych
elementów domu
wraz z ich numeracją
montażową dla „Typu 3”
(model „Päiväkoto”) –
broszura w języku
rosyjskim.
←←
Schemat montażu
domu „Typ 2”
(model „Metsäkoto”)
na podstawie
numeracji elementów.
→→
Instrukcja mocowania
tekturowych tapet
stanowiących
wykończenie wnętrz
(w języku polskim).

p u u ta lo oy

63

c e c h y d o m k ów f i ń s k i c h

Architektura domów typowych pozwala wyodrębnić pewne
wspólne cechy charakterystyczne.
Racjonalizm projektu:
• funkcjonalistyczne rozplanowanie pomieszczeń i rozwiązania detalu;
• prostota konstrukcji i łatwość montażu;
• zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych;
• niski koszt budowy.
Plan domu zorganizowany wokół trzonu kominowego:
• umożliwienie komunikacji amfiladowej (poruszanie się we
wnętrzu „wokół komina”);
• lokalizacja komina umożliwiająca jego wykorzystanie do
różnych funkcji (podłączenie pieców, kuchni, wentylacji)
i dostęp ze wszystkich stron.
Wariantowość sytuowania domu w terenie:
• wskazanie zakresu orientacji, w jakich budynek mógł być
ustawiony na działce;
• rozplanowanie pomieszczeń względem stron świata;
• zlokalizowana zwykle w narożniku strefa wejścia z gankiem
umożliwiającym wytyczenie dojścia do budynku z trzech
lub czterech kierunków.

65

Charakterystyczny, oszczędnie stosowany detal:
• ganek przekryty wysuniętą połacią dachową, akcentujący
strefę wejścia (zwykle przy narożniku);
• słupki i zastrzały ganków (słupki o przekroju kołowym, zastrzały prostokątne z wyobleniem);
• wątek deskowania elewacji;
• powtarzalność detalu wynikająca z masowej produkcji elementów (np. okucia, łączenia).
Warunki bioklimatyczne:
• możliwość strefowania temperaturowego wnętrza (od ganku do miejsca najcieplejszego – kuchni);
• pomieszczenia pomocnicze jako bufory termiczne (korytarz, sanitariat, spiżarka: szafa narożna lub przy ścianie
północnej, przedsionek jako łapacz wiatru).
Prosta bryła nawiązująca do archetypu domu wiejskiego:
• dom parterowy na planie prostokąta o proporcjach tradycyjnej chaty;
• wyraźny podział elewacji na trzy pasy: cokół, ściany i dach;
• dach dwuspadowy z okapami, z kominem przy kalenicy.
Racjonalne doświetlenie wnętrz:
• oszczędne stosowanie okien;
• funkcjonalistyczne rozwiązania stolarki okiennej i drzwiowej (np. szerokie okna, okna narożne, modularne podziały,
przeszklenia w drzwiach wejściowych).
Tradycyjne, naturalne materiały na elewacji i w detalu:
• deskowanie elewacji – pionowe (ukazujące układ szalowanych paneli, pozwalające na ociekanie wody bez konieczności montowania specjalnych okapników) lub poziome;
• proste drewniane schody i podesty zewnętrzne;
• dachówka ceramiczna (przewidziane w projekcie, nie zawsze realizowane).
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cechy domków fińskich

Innowacje konstrukcyjne:
• deskowania na pióro i wpust sprzyjające sztywności konstrukcyjnej;
• deski podłogowe z łukowym wyżłobieniem od spodu, przeciwdziałającym wypaczaniu;
• modułowość konstrukcji;
• warstwowa konstrukcja ściany zewnętrznej.
Możliwości rozbudowy:
• zabudowa ganku (często spotykana w Finlandii: poszerzenie strefy wejścia, schody do piwnicy);
• dobudowa dodatkowych pomieszczeń (np. łazienka, pokój);
•
adaptacje poddasza nieużytkowego poprzez wprowadzanie
lukarn, a nawet jednokondygnacyjne nadbudowy.

Przykłady
rozbudowy domów
typu „Metsäkoto”
w Jyväskyli
z zachowaniem cech
charakterystycznych
oryginalnej frontowej
elewacji szczytowej:
ganku wejściowego
i szerokiego okna.

→
Dom rozbudowany
o część wyższą
z poddaszem
użytkowym
(niewidoczną
od strony frontowej
elewacji szczytowej).

→
Dom o około
dwukrotnie
powiększonej
powierzchni, bez
wyodrębnienia
oryginalnej bryły.
W całym zespole przy
okazji rozbudowy
i wykończenia domy
oszalowano poziomo.

u n i k atowo ś ć
j a z d o wa

s kan dy n aw s ka e n k l awa

Historia warszawskich domków fińskich wpisuje się w pierwotny pomysł tworzenia modelu pierwszej pomocy budowlanej oraz
w poglądy Alvara Aalto na kształtowanie krajobrazu mieszkaniowego. Osiedle Jazdów w dużej mierze realizuje ideę bogatego,
różnorodnego środowiska, spójnego z lokalnym krajobrazem.
Również doświadczenia warszawskiego Biura Odbudowy Stolicy warto porównać z działaniami fińskiego komitetu, a później
Biura Odbudowy safa. Domki firmy Puutalo Oy, mimo swojej
funkcjonalnej i technologicznej prostoty, mogą być dziś postrzegane jako architektoniczny ewenement: zaistniały jako „interwencyjne” – w odpowiedzi na nagłą potrzebę mieszkaniową – ale
groziło im zniknięcie, między innymi z powodu braku szacunku
dla drewnianych konstrukcji, uważanych w późniejszym okresie
za substandardowe. Zagrożenie to zostało zażegnane w Finlandii
już kilka dekad temu, a w Warszawie dopiero niedawno.
Jazdowskie domki uznaje się czasem za rodzaj architektonicznego cytatu zapożyczonego dla Górnego Ujazdowa z licznej grupy projektów Puutalo Oy. Nie można ich już jednak traktować
jedynie jako wyjętych z obcego kontekstu, ponieważ krajobraz,
który tu współtworzą, stał się pod wieloma względami podobny do tego, jaki spotykamy w kraju ich pochodzenia. Widoczne
są zbliżone proporcje pomiędzy zabudową a zielenią, podobne
podejście do rozbudów, ogrodzeń w postaci żywopłotów i innych charakterystycznych form w otoczeniu, będących efektem
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kilkudziesięcioletniego zamieszkiwania domków. Może to oznaczać, że tego typu architektura sama w dużym stopniu determinuje wygląd otoczenia. Ważnymi czynnikami są tu chociażby
skala, formy nawiązujące do archetypu domu, naturalny materiał – drewno – a także rozwiązania detalu.

↑
Przykłady
przebudowanych
domów typu
„Metsäkoto”
w Warszawie
i w Tampere.
Rozbudowy,
modyfikacje i zmiany
wykończenia widoczne
są w Finlandii
w niemal wszystkich
budynkach.

Domki fińskie na osiedlu Jazdów utrzymane są w stanie zbliżonym do pierwotnego, a kilka – w niemal reliktowym. Ich losy
nie pozwoliły na logicznie zaplanowane rozbudowy, racjonalną
modernizację techniczną, ocieplenie czy estetyczne wykończenie. Paradoksalnie to właśnie niepewnościom co do przyszłości
osiedla, technicznemu zapóźnieniu i trudnościom w utrzymaniu domków zawdzięczamy w dużej mierze ich przetrwanie
w postaci zbliżonej do oryginalnej. Zachowane do dzisiaj na
jednym obszarze dwadzieścia siedem domków, w dwóch typach
zaprojektowanych niemal osiemdziesiąt lat temu, czyni z Jazdowa miejsce szczególne – nawet w porównaniu z podobnymi
osiedlami w Finlandii.

o c h r o n a k o n s e rwato r s ka

Osiedle domków fińskich na Jazdowie znajduje się na terenie
wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych pod numerami c-40 i c-48 decyzjami z 17 grudnia 1968 i 30 czerwca 1971 roku
z uwagi na ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, średniowiecznego i z epoki brązu. Nakłada to obowiązek uzyskania
zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(mwkz) na prowadzenie wszelkich prac ziemnych.
Pierwszy postulat objęcia domków fińskich ochroną konserwatorską pojawił się w roku 1990 wraz z opracowaniem wytycznych na zlecenie mwkz autorstwa Tadeusza Bernatowicza
i Urszuli Wicińskiej. Swojej realizacji doczekał dopiero 28 kwietnia 2017 roku, gdy do gminnej ewidencji zabytków włączono cały
układ urbanistyczny osiedla Jazdów (id sro34340, zarządzenie
nr 795/2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w ewidencji zabytków m.st. Warszawy).
17 kwietnia 2018 roku w ewidencji znalazły się także dwa drewniane budynki: domek fiński przy ul. Jazdów 5a/3 (model „Metsäkoto”, id sro34715) oraz domek fiński przy ul. Jazdów 10/8
(model „Päiväkoto”, id sro34731, zarządzenie nr 624/2018),
a 28 maja 2019 roku również domek fiński przy ul. Jazdów 8/1
(model „Metsäkoto”, id sro34723, zarządzenie nr 896/2019).
Niezależnie od kompetencji ustawowej konserwatora wojewódzkiego – na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z 14 maja 2018 roku (nr 754/2018) Biuro Stołecznego
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Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy (bskz) zobowiązane jest do opiniowania prac budowlanych w budynkach będących własnością m.st. Warszawy i znajdujących się
w gminnej ewidencji lub rejestrze zabytków. Oznacza to, że planując prace w takich obiektach, przed uruchomieniem procedury administracyjnej należy wystąpić o opinię bskz. Regulacje
dotyczące Jazdowa znalazły się także w opracowaniu przygotowanym w listopadzie 2018 roku przez Ewę Kalnoj-Ziajkowską,
Artura Jerzego Filipa i Krzysztofa Hermana. Są to szczegółowe
wytyczne konserwatorskie powstałe w ramach projektowanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
parku Ujazdowskiego.
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ochrona konserwatorska

domek typu

„ päiväkoto ”
↑
Mapa obszaru
i obiektów ujętych
w rejestrze i gminnej
ewidencji zabytków
(gez). Osiedle Jazdów
znajduje się na terenie
podlegającym ochronie
archeologicznej.

domek typu

„ metsäkoto ”
budynek
w rejestrze
zabytków
nieistniejące
domki fińskie
domki w gez
granica
obszaru
w gez

krajobraz

* Tworzenie
zrównoważonych
miast i społeczności
to jedenasty
punkt celów
zrównoważonego
rozwoju onz,
przyjętych rezolucją
z 2015 roku. Jego
założeniem jest
„uczynić miasta
i osiedla ludzkie
bezpiecznymi,
stabilnymi,
zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi
włączeniu
społecznemu”.
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Jazdów jest częścią ciągu najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo miejsc w Warszawie położonych na koronie skarpy. Ma jednak swoją odrębną tożsamość i współcześnie może być inspiracją
dla transformacji miast zgodnie z postulatami zrównoważonego
rozwoju *.
• Krajobraz o charakterze parkowo-ogrodowym powinien tu
dominować nad zabudową, tak jak obecnie. Przy ewentualnych zmianach czy uzupełnieniach należy zachować i podkreślać gniazdową kompozycję – sytuowanie budynków wokół przestrzeni wspólnej sprzyja interakcjom, zwiększa też
poczucie bezpieczeństwa i kameralności.
• Mała architektura powinna być estetyczna, spójna z istniejącymi obiektami, harmonijna z krajobrazem naturalnym,
a jednocześnie przyjazna dla człowieka i środowiska (rozwiązania możliwie jak najbardziej naturalne, z zastosowaniem niskoprzetworzonych materiałów o małym śladzie
węglowym).
• Powierzchnia biologicznie czynna powinna być jak największa, zagospodarowana przyrodniczo jako siedlisko żywych
organizmów, środowisko niwelujące miejską wyspę ciepła
i neutralizujące zanieczyszczenia. Nawierzchnie utwardzone należy ograniczać do niezbędnego minimum.
• Różnorodny, nie zawsze uporządkowany charakter roślinności powinien być zachowany (starodrzew wymieszany

•

•

•

•

•

z roślinnością z lat powojennych – drzewami i krzewami posadzonymi przez mieszkańców).
Presja samochodu powinna być tu ograniczona, docelowo
wyeliminowana, a ulica Jazdów – zamieniona w deptak. Należy kłaść nacisk na dostępność osiedla z komunikacji miejskiej i roweru.
Hałas związany z sąsiedztwem Trasy Łazienkowskiej można
tłumić np. przez dodatkowe nasadzenia czy ściany z paneli
słonecznych, stanowiących również osłonę dźwiękową.
Oświetlenie osiedla powinno być kameralne, ograniczane do
niezbędnego minimum, aby nie wytwarzać niepotrzebnego
zanieczyszczenia światłem.
Gospodarowanie na obszarze osiedla powinno mieć charakter cyrkularny – kompostowanie, obieg materii organicznej,
retencja i recyrkulacja wody, lokalne zaopatrzenie w energię,
ale także przekazywanie niewykorzystanych materiałów remontowych gospodarzom pozostałych domków itp.
Proces opracowania dokumentów planistycznych, decyzje
dotyczące kształtowania krajobrazu i ustalenia dotyczące
prac budowlanych powinny być efektem partycypacji społecznej – włączającej zarówno gospodarzy, mieszkańców, jak
i innych użytkowników.

krajobraz

Na s. 78, od lewej
od góry:
1. Weranda domku 3/6.
2. Skwer Dialogu
Społecznego.
3. Szklarnia przy
domku 3/12.
4. Słupek z nazwami
alejek.
5. Szyld nad wejściem
do domku 3/12.
6. Instalacja
architektoniczna przy
wejściu do ogrodu
domku 3/6.
Na s. 79, od lewej
od góry:
7. Oczko wodne
w ogrodzie domku 3/6.
8. Zamieszkały
domek 3/19.
9. Pasieka przed
domkiem 3/8.
10. Domek na kółkach
przy domku 3/9.
11. Zamieszkały
domek 5a/8.
12. Altana w ogrodzie
społecznościowym.
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krajobraz

od fundamentu
po dach

war s z aw s k i e m o d e l e

Domy osiedla Jazdów stanowią w warunkach polskich unikalne
przykłady popularnych rozwiązań budownictwa drewnianego
z Finlandii lat czterdziestych xx wieku. Realizowane były tu
pochodzące z oferty firmy Puutalo Oy modele wykonane w technologii „Talvi” (fiń. Zima). Są to „Metsäkoto” (fiń. Leśny dom),
przemianowany w radzieckiej broszurze na „Typ 2” (powstały
sześćdziesiąt cztery takie domy, do dziś przetrwało osiemnaście), oraz „Päiväkoto” (fiń. Słoneczny dom), popularnie określany jako „Typ 3” (spośród dwudziestu sześciu zachowało się
dziewięć). Domy, których pozostałości znajdują się przy ulicy
Leszowej na Polu Mokotowskim, można zidentyfikować jako typ
„Somakoto ii”, z tego samego katalogu Puutalo Oy.
Technologia „Talvi” przewidywała dwa warianty – budowę domu
parterowego albo domu z poddaszem użytkowym (dzięki podniesieniu dachu na ściankach kolankowych). Na Jazdowie powstały według tego systemu jednak tylko budynki parterowe.
Projekt wykonawczy dopuszczał kondygnację podziemną, ale
o ile w Finlandii niemal zawsze korzystano z tej możliwości,
o tyle w warszawskich domkach piwnice ograniczały się do małych podpodłogowych pomieszczeń technicznych.
Autorami obu projektów typowych jazdowskich domów byli architekci Jorma Järvi i Erik Lindroos. Nad rozwiązaniami technologicznymi pracowało również wielu innych specjalistów,
a ponieważ była to realizacja seryjna, z biegiem lat podlegała
udoskonaleniom.
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↑
Tłumaczona na język
rosyjski broszura
Puutalo Oy z „Typem 2”
(„Metsäkoto”).
→→
Detale konstrukcyjno-budowlane systemu
„Talvi” (Zima),
w którym wykonano
jazdowskie domki
fińskie.
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W przypadku tego rodzaju inwestycji trudno rozróżnić stan surowy od wykończeniowego. Dom z modułowych prefabrykatów
z gotowymi podstawowymi ustrojami budowlanymi nadawał
się już do zamieszkania, a później – zwykle – był wykańczany
np. poprzez docieplenie i oszalowanie. Niekiedy wtórne ingerencje – obłożenie materiałami niezgodnymi z pierwotnie stosowaną technologią – powodowały korozję biologiczną i inne zjawiska
prowadzące do powolnej destrukcji szczególnie delikatnej materii, jaką jest drewno. W obiektach wzniesionych według projektu

warszawskie modele
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→→
Strona z modelem
„Somakoto ii”
w katalogu Puutalo
Oy z 1943 roku.
Dwa domki tego
typu są ostatnimi
pozostałościami osiedla
na Polu Mokotowskim.
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można było utrzymać w miarę komfortową temperaturę, ale pod
warunkiem wydatnego zużycia przede wszystkim paliw stałych
(węgla, koksu, drewna). Przewidziany przez architektów współczynnik przenikania ciepła dla ścian był jak na tamte realia niski (wynosił 0,51 W/m2K); z czasem wymagania stawały się coraz
bardziej rygorystyczne. Dążenia mieszkańców do ocieplenia domów są zrozumiałe i usprawiedliwione, ale stosowane w większości przypadków rozwiązania nie były spójne z charakterem
tego rodzaju drewnianej architektury.
Do dziś w Finlandii można znaleźć przykłady realizacji projektów drewnianych domków z tego samego okresu co osiedle Jazdów – rzadko w stanie niezmienionym. Domy mają późniejsze
okładziny (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Wykonywanie nowych szalówek elewacyjnych (w układzie pionowym
lub poziomym), remonty podłóg i dachów wiązały się najczęściej
z dodawaniem kolejnych warstw izolacyjnych.

warszawskie modele

p o rt r e ty j a z d ow s k i c h d o m ków

→→
Strona z modelem
„Metsäkoto” w katalogu
Puutalo Oy z 1943 roku.
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Typ „Metsäkoto” (występujący w radzieckiej broszurze z 1945
roku jako „Typ 2” – dwa pokoje z kuchnią i łazienką) miał 52 m2
powierzchni użytkowej; był przeznaczony dla czteroosobowej
rodziny, ale mogło w nim zamieszkać także pięć osób. Należał
do najpopularniejszych modeli oferowanych przez Puutalo Oy.
Domy „Metsäkoto” na osiedlu Jazdów złożono według projektu
z 1943 roku.
W wersji podstawowej dom ten miał drzwi wejściowe z lewej
strony elewacji szczytowej, którą można traktować jako frontową. Projekt realizowano również (takie przykłady można spotkać
w Finlandii) jako lustrzane odbicie. Jednostronne doświetlenie
pomieszczeń sugerowało możliwość rozbudowy poprzez dodanie
kubatur tam, gdzie nie było okien. Charakterystyczne elementy to
szerokie („nowoczesne”) okno w ścianie frontowej z możliwością
podnoszenia skrzydła środkowego oraz otwarty ganek w narożniku, co pozwala sytuować główne wejście zarówno w elewacji
szczytowej, jak i bocznej.
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Inwentaryzacje
architektoniczne
„Typu 2” („Metsäkoto”)
zrealizowanego
na Jazdowie

elewacja boczna

elewacja boczna

rzut
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portrety jazdowskich domków

elewacja frontowa

elewacja tylna

przekrój

portrety jazdowskich domków
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Schematy
zróżnicowania
rozbudów
jazdowskich domków
typu „Metsäkoto”

→
Domek 3/20.
→→
Domek 7/30.

→
Domek 3/12.
→→
Domek 3/17.

→
Domek 3/18.
→→
Domek 8/2.
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portrety jazdowskich domków

←
Domek 3/20
rozbudowany od strony
tylnej elewacji.

←
Domek 3/11
z zaadaptowanym
poddaszem,
po rozbudowie ponad
dwukrotnie większy.

←
Domek 10/4
rozbudowany z obu
bocznych elewacji,
z podniesioną
częściowo kalenicą
i zaadaptowanym
poddaszem.

→
Domek typu
„Metsäkoto” w fińskim
Tampere bez rozbudów,
z wymienionymi
oknami, wykończony
pionowym
szalowaniem.

→
Domek
z zabudowanym
gankiem
i zmodyfikowanymi
oknami, wykończony
pionowym
szalowaniem.

→
Domek z częściowo
zabudowanym
gankiem, wykończony
poziomym
szalowaniem.

←
Domek 3/17
w stanie zbliżonym
do pierwotnego,
z zachowanymi
oryginalnymi oknami
i bez istotnych
rozbudów.

←
Domek 5a/1
z zabudowanym
gankiem.

←
Domek 5a/8
z dobudowanym
tarasem, rampą
oraz zaadaptowanym
poddaszem.

→→
Strona z modelem
„Päiväkoto” w katalogu
Puutalo Oy z 1943 roku.

Typ „Päiväkoto” („Typ 3” – trzy pokoje z kuchnią i łazienką) miał
59,3 m2 powierzchni użytkowej (szerszy o jeden moduł niż „Metsäkoto”); w wersji komfortowej przeznaczony był dla trzyosobowej rodziny, ale mogło w nim zamieszkiwać pięć, a nawet sześć
osób. Zaprojektowany został z myślą o jednej orientacji względem stron świata, z drzwiami wejściowymi od zachodu. Model
mniej popularny niż „Metsäkoto”.
Umieszczone na każdej ścianie okna ograniczają rozbudowę.
Możliwa jest jednak rearanżacja wnętrz, łącznie z usunięciem
ścian działowych, co pozwala na uzyskanie jednoprzestrzenności.
Popularne było też tworzenie amfilady poprzez wprowadzenie
przejścia w miejscu szafy w ścianie działowej. Do charakterystycznych elementów „Päiväkoto” należą nowoczesne okno narożne w pokoju dziennym (od strony południowo-zachodniej)
oraz zlokalizowany w narożniku podcień wejściowy z podporami
(zastrzałami) opartymi pod kątem o ścianę domku.

→
Charakterystyczny
dla modelu „Päiväkoto”
podcień wejściowy
w domku 10/8
wpisanym do gminnej
ewidencji zabytków.
→→
Okno narożne
doświetlające główne
pomieszczenie
w domku 3/6.
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portrety jazdowskich domków
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Inwentaryzacje
architektoniczne
„Typu 3” („Päiväkoto”)
zrealizowanego
na Jazdowie

elewacja frontowa

elewacja tylna

rzut
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portrety jazdowskich domków

elewacja boczna

elewacja boczna

przekrój

portrety jazdowskich domków
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Schematy
zróżnicowania
rozbudów
jazdowskich domków
typu „Päiväkoto”
→
Domek 10/6.

→
Domek 3/5.

→
Domek 3/4.

→
Domek 3/6.
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portrety jazdowskich domków

←
Domek 10/5
z rozbudowanym
podcieniem
wejściowym
oraz zaadaptowanym
poddaszem.

←
Domek 7/14
rozbudowany na obu
elewacjach bocznych.

←
Domek 3/6
rozbudowany od frontu
o werandę wejściową
oraz pomieszczenie
na elewacji bocznej.

→
Domek typu
„Päiväkoto” w fińskim
mieście Jyväskylä
ze zmodyfikowaną
strefą wejściową,
pierwotnie
z poddaszem
użytkowym. Zwraca
uwagę brak wtórnego
szalowania; surowa
elewacja uwidacznia
panele konstrukcyjne.

→
Domek typu
„Päiväkoto” w Turku
z rozbudowaną strefą
wejściową
i zmodyfikowanym
dachem.

→
Domek typu
„Päiväkoto” w Jyväskyli
z rozbudowaną strefą
wejściową
i zmodyfikowanym
dachem, oszalowany
pionowo bez
zaznaczenia poziomego
podziału między
parterem a poddaszem.

←
Domek 10/6 na osiedlu
Jazdów z zachowanym
oryginalnym
podcieniem wejściowym
i wymienioną stolarką
okienną.

←
Domek 3/9
z nowym wyjściem
ewakuacyjnym
(do ogrodu) w formie
okna balkonowego.

←
Domek 3/8
z rozbudowaną
w podcieniu
wejściowym łazienką
oraz zadaszeniami
na elewacji bocznej.

r o z w i ą z an i a t e c h n i c z n e

↓
Z lewej: domek 3/19
z zabudowanym
gankiem wejściowym.
Z prawej: domek 10/5
z wymienioną stolarką
okienną, wtórnie
ocieplony i oszalowany.
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Drewniane budownictwo w Finlandii przeżywa dziś renesans,
a prefabrykowane konstrukcje z lat czterdziestych xx wieku stały się źródłem inspiracji. Nazywane przez niektórych „ostatnimi
zdrowymi domami”, zbudowane były z tzw. materiałów oddychających. Dzięki zastosowaniu wyłącznie produktów przemysłu
drzewnego i właściwej wentylacji miały zdolność naturalnego wysychania, co pozwoliło na ich długoletnie i komfortowe użytkowanie. Główne błędy przy renowacjach polegały na wprowadzaniu
rozwiązań technicznych niezgodnych z oryginalną technologią,
wykorzystaniu materiałów nieprzepuszczających wilgoci (jak
folie paroszczelne z tworzyw sztucznych czy farby polimerowe),
niedopasowanej do charakteru tych budynków izolacji (wełna
mineralna, styropian) czy używaniu klimatyzatorów. Błędów
tych nie wystrzegliśmy się też na rodzimym gruncie: nawet dziś
stosowane jest np. niewysuszone drewno niskiej jakości.

Warszawskie domki fińskie budowano jako mieszkania. Przekształcanie części z nich na lokale użytkowe powoduje, że niektóre
z zastosowanych rozwiązań stają się nieadekwatne do obowiązujących przepisów budowlanych. Konieczne jest zatem korzystanie
z nieszablonowych rozwiązań projektowych, a w ostateczności
występowanie o zgodę na odstępstwa. Poniższe opracowanie nie
jest gotowym opisem technicznym. Z racji wieloletnich zmian
i rozbudów, a także zróżnicowanych obecnie funkcji domków do
każdego przypadku należy podejść indywidualnie, wykonać przekrojowe analizy oraz oddzielne projekty architektoniczne. Otoczenia szczególną troską wymaga także sama materia, gdyż swoją
jakością przewyższa tę obecnie stosowaną.

Niniejsza część Przewodnika poświęcona jest kwestiom remontowo-budowlanym. Kolejne podrozdziały opisują wszystkie elementy domu. Określenie stanu istniejącego pozwala zrozumieć,
jak skonstruowana jest dana część budynku. Zalecenia dzielimy
na konieczne dla prawidłowej renowacji (co należy zrobić) oraz te,
które warto rozważyć, głównie z myślą o długofalowych efektach
(co można zrobić). Zaznaczamy także to, o czym należy pamiętać,
planując i wykonując prace budowlane.

↓
Z lewej: drewniane
schody w domku 5a/3
z dodaną wtórnie
balustradą. Z prawej:
wymiana deskowania
i poszycia dachowego
w domku 10/6.

ś c i an y f u n da m e n towe , c o kó ł
Fundamenty są murowane z cegły pełnej na warstwie gruzu z kamieniami. Głębokość fundamentowania to ok. 50 cm poniżej poziomu gruntu. Z powodu zbyt płytkiego fundamentowania oraz
położenia domków na skarpie ściany osiadają nieregularnie.

stan istniejący

co należy zrobić

•
•
•
•

co można zrobić

o czym należy
pamiętać

•

wypoziomować wierzch cokołu poprzez uniesienie drewnianej konstrukcji domu w miejscu, gdzie osiadł, i uzupełnienie
ubytków; odtworzyć izolację poziomą między ścianą fundamentową a drewnianą konstrukcją.

•

pozostawić lub przywrócić otwory wentylacyjne zapewniające cyrkulację powietrza w przestrzeni podpodłogowej;
zachować podcięcie cokołu w stosunku do elewacji;
usunąć elementy przylegające do ścian fundamentowych
(np. tarasy, nasypy) lub oddzielić je izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Należy zadbać o to, by zieleń nie znajdowała
się bezpośrednio na ścianach domów (np. pnącza opierać
o drewniany trejaż oddalony od elewacji, mocowany w sposób umożliwiający konserwację ściany); unikać nowych nasadzeń zbyt blisko fundamentów;
jeśli pod fundamentami znajdują się korzenie, ich ewentualne usunięcie należy skonsultować z dendrologiem.

•
•

•
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jeśli to konieczne, ustabilizować posadowienie, np. przez
podbicie fundamentów do głębokości 100 cm;
uzupełnić ubytki w ścianach fundamentowych i otynkować
cokół;
oddalić wylot rynien od ścian (np. przedłużonymi rurami
spustowymi), tak aby woda nie podmywała fundamentów;
jednocześnie z docieplaniem elewacji ściany fundamentowe
pokryć od zewnątrz warstwą polistyrenu ekstrudowanego
(xps; o grubości 5 cm) i otynkować tynkiem cienkowarstwowym przypominającym tynk tradycyjny (szary tynk cementowo-wapienny); uwaga: nie dotyczy to domów wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków.

ściany fundamentowe, cokół

←
Murowany cokół
oraz opaska z płyt
chodnikowych.
Przykład sposobu
odprowadzenia wody
od ściany domu.

↑
Odkrywka fundamentu
wykonana w trakcie
remontu domku 3/18.
Ściana murowana
miała uszkodzone
spoiny, a w wilgotną
glebę wrastały korzenie
drzew.

↑
Brak odprowadzenia
wody opadowej dalej
od podmurówki
skutkuje miejscowym
osiadaniem
fundamentów.

ściany fundamentowe, cokół
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piwnica
Domki są podpiwniczone na ok. 1/5 powierzchni zabudowy, pod
strefą wejściową, na głębokość ok. 80 cm poniżej poziomu gruntu.
Piwnice są przestrzeniami technicznymi z podłączeniami mediów
(woda, kanalizacja, czasem także energia elektryczna). Do każdej
z nich można wejść przez właz w podłodze przedsionka.
W niektórych domkach w piwnicach umieszczono termy elektryczne ogrzewające bieżącą wodę.

stan istniejący

co należy zrobić

•
•
•
•

•
co można zrobić

•
•
•

•
•

o czym należy
pamiętać

•

•
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usunąć gruz i zanieczyszczenia;
osuszyć, odgrzybić i zapewnić wentylację;
ocieplić rury wodociągowe;
przenieść termę elektryczną na poziom parteru – w nieogrzewanej piwnicy urządzenie szybko się wychładza i zużywa
więcej prądu;
pokryć dno piwnicy keramzytem (w celu regulacji wilgotności).
ze względu na ograniczoną powierzchnię użytkową domów
możliwa jest rozbudowa i pogłębienie piwnicy;
schody do rozbudowanej i pogłębionej piwnicy najlepiej lokalizować w dobudówkach poza pierwotnym obrysem budynku;
rozbudowa piwnicy wymaga opracowania szczegółowego
projektu budowlanego uwzględniającego zarówno ocieplenie
piwnicy, jak i pogłębienie ścian fundamentowych.
pozostawić lub wykonać otwory wentylacyjne;
do całej przestrzeni pod podłogą zapewnić dostęp bezpośrednio z piwnicy;
jeśli piwnica jest pozostawiona w pierwotnym stanie, nie
powinna służyć za magazyn, a jedynie jako pomieszczenie
techniczne – należy zapewnić w niej cyrkulację powietrza;
teren osiedla Jazdów jest zabytkiem archeologicznym i na
wszelkie prace ziemne należy uzyskać pozwolenie mwkz.
Może się to wiązać z koniecznością przeprowadzania badań
archeologicznych.

piwnica

TEKTURA IMPREGNOWANA
11/2”× 21/2”

1”× 21/2”
1”× 4”

DESKOWANIE 15 MM

3”× 4”

3”× 4”

USZCZELNIENIE

11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”

DESKOWANIE 23 MM

USZCZELNIENIE
2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

11/2”× 2”

TEKTURA
←
POWIETRZNA
ProjektPUSTKA
modelu
TEKTURA
„Metsäkoto”
z 1946
DESKOWANIE 23 MM
roku przewidywał
wykonanie ścian
fundamentowych
z betonu zbrojonego
i budowę użytkowej
kondygnacji
piwnicznej, w której
lokowano saunę
i pomieszczenia
gospodarcze. Wejście
DESKOWANIE 23 MM
do piwnicy często
TEKTURA IMPREGNOWANA
znajdowało się poza
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
obrysem domu.

PUSTKA POWIETRZNA

PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM

←
”× 3”
Detal przekroju
pionowego ściany
zewnętrznej
wraz z oknem
”× 2”
2”× 4”
doświetlającym
21/2”× 7”
piwnice. Rysunek
USZCZELNIENIE
z katalogu Puutalo Oy.
5

5

8

8

DESKOWANIE 28 MM
TEKTURA
IZOLACJA TERMICZNA

TEKTURA IMPREGNOWANA
PODBITKA Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA

DESKOWANIE 28 MM

MONTAŻ OKIEN
PIWNICZNYCH

TEKTURA
5

2”× 4”

8

”× 2”

USZCZELNIENIE
2”× 9”

TEKTURA IMPREGNOWANA

2”× 9”
1”× 8”
2”× 9”

IZOLACJA TERMICZNA

PODBITKA Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA 3”×3”
1”× 11/2”

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA IMPREGNOWANA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
PUSTKA POWIETRZNA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM

piwnica
2”× 4”
4”× 4”
DZIELONE
NA PÓŁ
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LISTWA MASK
ŁĄCZENIE P

p o d ł o ga part e ru
Deski podłogowe (o szerokości ok. 10 cm), łączone na pióro
i wpust, leżą na legarach (o wysokości ok. 22 cm) opartych na
fundamentach i podpartych ceglanymi murowanymi słupkami.
Dolne deskowanie między legarami pokryte jest tekturą impregnowaną. Przestrzeń między legarami w warszawskich domkach
fińskich z reguły wypełniano gruzem (w miejscu, gdzie powinna być warstwa ocieplenia). Pod podłogą znajduje się przestrzeń
(o wysokości ok. 50 cm) pozwalająca na przepływ powietrza –
istotny dla usuwania wilgoci, a zatem dla trwałości konstrukcji
oraz skuteczności izolacji.

stan istniejący

co należy zrobić

•
•
•
•

•

108

usunąć gruz i zanieczyszczenia spod podłogi;
osuszyć i odgrzybić przestrzeń podpodłogową, zapewnić
w niej wentylację;
w razie konieczności wykonać opryski w celu usunięcia
owadów drewnożernych (ksylofagów);
jeśli to możliwe, zachować i utrzymać w jak najlepszym stanie jak najwięcej oryginalnych elementów podłogi. Wskazane
jest – jeśli ich stan na to pozwala – wykorzystanie zdemontowanych oryginalnych desek i listew przypodłogowych,
a w razie konieczności wymiany wykonanie nowych według
pierwotnego wzoru (profilu) o tej samej szerokości i długości
desek; powtórzyć wzór listwy przypodłogowej;
podczas remontu podłogi wykonać warstwę izolacji termicznej między legarami: nową podbitkę z desek impregnowanych ułożyć na warstwie z płyty pilśniowej bitumowanej,
wyłożyć papierem impregnowanym, a następnie nadmuchać ocieplenie z wełny celulozowej, wykonać ślepą podłogę
i posadzkę z desek. Używać jak najdłuższych desek z drewna
rodzimego, o twardości przynajmniej średniej, szerokości
10 cm i grubości co najmniej 2 cm, łączonych na pióro i wpust.
Deski kłaść na długości całego pomieszczenia, w kierunku
zgodnym z oryginalnym wykonaniem;

podłoga parteru

DESKOWANIE
23 MM
DESKOWANIE
23 MM
TEKTURA
IMPREGNOWANA
TEKTURA
IMPREGNOWANA
PILŚNIOWA
MIĘKKA
PŁYTAPŁYTA
PILŚNIOWA
MIĘKKA
×2 ×2
PUSTKA
POWIETRZNA
PUSTKA
POWIETRZNA
PŁYTAPŁYTA
PILŚNIOWA
MIĘKKA
PILŚNIOWA
MIĘKKA
TEKTURA
TEKTURA
DESKOWANIE
23 MM
DESKOWANIE
23 MM

5

8

”× 3”
5
8 ”× 3”

2”× 3”

2”× 3”

2”× 4”

2”× 4”

2”× 5”

2”× 5”

DESKOWANIE
28 MM
DESKOWANIE
28 MM
TEKTURA
TEKTURA
5

2”× 4”
2”× 4”
21/2”× 7”
21/2”× 7”

8

”× 2”
5

8

”× 2”

IZOLACJA
TERMICZNA
IZOLACJA
TERMICZNA

2”× (11/4”×
2”4”)
× (11/4”× 4”)
3”× (7”, 8”,
3”×9”)
(7”, 8”, 9”)

TEKTURA
IMPREGNOWANA
TEKTURA
IMPREGNOWANA

USZCZELNIENIE
USZCZELNIENIE

PODBITKA Z DESEK 15 MM
PODBITKA Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA
LISTWA MONTAŻOWA

2”× (2”×9”)
2”× (2”×9”)
1”× 11/2” 1”× 11/2”

2” ×3” 2 ” × 3 ”

Ż OKIEN
ZNYCH
NTAŻ OKIEN
NICZNYCH
5

2”× 4”
2”× 4”
USZCZELNIENIE

8

”× 2”
5

8

”× 2”

TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA IMPREGNOWANA
PODBITKA Z DESEK 15 MM
Z DESEK
15 MM
LISTWAPODBITKA
MONTAŻOWA
3”×3”

USZCZELNIENIE
2”× 9”
2”× 9”2”× 9”
1”× 8”2”× 9”
2”× 9”1”× 8”
2”× 9”

DESKOWANIE 28 MM
DESKOWANIE 28 MM
TEKTURA
TEKTURA
IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA TERMICZNA

1”× 11/2”
1”× 11/2”

LISTWA MONTAŻOWA 3”×3”

DESKOWANIE 23 MM
DESKOWANIE
23 MM
TEKTURA
IMPREGNOWANA
TEKTURA IMPREGNOWANA
PŁYTA PILŚNIOWA
MIĘKKA × 2

PŁYTA
PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
PUSTKA
POWIETRZNA
PUSTKA POWIETRZNA
PŁYTA PILŚNIOWA
MIĘKKA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA
TEKTURA23 MM
DESKOWANIE
DESKOWANIE 23 MM
2”× 4”
4”× 4”2”× 4”

LISTWA MONTAŻOWA 11/2”×
LISTWA MONTAŻOW

LEGAR PODŁOGOWY 3”× ( 7”
LEGAR PODŁOGOW
↑
LISTWY 2 × (1”× 4”)
LISTWY 2 × (1”× 4”)
Przekrój pionowy
konstrukcji domku
LISTWA MONTAŻOWA 3”× 3
LISTWA MONTAŻOW
w systemie „Talvi”.
Widoczne detale:
łączenie podłogi
i ściany zewnętrznej
osadzonych
na podmurówce
oraz osadzenie ściany
LISTWA MASKUJĄCA działowej na łączeniu
ŁĄCZENIE
PANELI
LISTWA
MASKUJĄCA
legarów opartych
ŁĄCZENIE USZCZELNIENIE
PANELI
ŁĄCZENIA
USZCZELNIENIE ŁĄCZENIA
na murowanym
słupku.

DZIELONE
4”× 4”
NA PÓŁ
DZIELONE
NA PÓŁ

←
Konstrukcja
podłogi odsłonięta
podczas wymiany
uszkodzonych
legarów w domku 8/2.

podłoga parteru

109

co można zrobić

•

pozostawić zejście (właz) do piwnicy, także dla dostępu technicznego do przestrzeni wentylowanej pod podłogą.

•

przed ułożeniem nowej podłogi, po usunięciu wszystkich
zanieczyszczeń, warto pokryć grunt kilkucentymetrową warstwą keramzytu lub perlitu (poprawi to regulację
wilgotności);
jeśli to możliwe, wspomóc wentylowanie przestrzeni podpodłogowej otwarciem kanału wywiewnego w kominie
(patrz trzon kominowy, s. 133).

•
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podłoga parteru

↑
Deskowanie podłogi
i oryginalne listwy
przypodłogowe
w domku 8/2.

←
Legary podłogowe
wraz z deskowaniem
domykającym od spodu
przestrzeń na izolację
termiczną. Domek 8/2.
←
Zanieczyszczona
i zawilgocona
przestrzeń
podpodłogowa
domku 10/6. Istotne
jest jej oczyszczenie,
odgrzybienie
oraz udrożnienie
otworów
wentylacyjnych
zapewniających
osuszanie konstrukcji
podłogi.

podłoga parteru
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Ś c i an y z e w n ę t r z n e
Ściany zewnętrzne obu typów domków mają grubość 14 cm.
Składają się z pionowych prefabrykowanych paneli z drewna
iglastego o wysokości ok. 282,5 cm, w trzech różnych wymiarach:
pełnym, okiennym i drzwiowym, o szerokościach modularnych
odpowiednio 62,5 cm, 187,5 cm i 125 cm. Każdy panel wykonany jest z ramy obitej obustronnie deskami i ma izolację z płyt
z wełny drzewnej. Patrząc od zewnątrz, warstwowa konstrukcja
składa się z deskowania elewacyjnego (2,3 cm), tektury impregnowanej, dwóch płyt pilśniowych miękkich (każda po 1,3 cm),
szczeliny powietrznej (5,5 cm), jednej płyty pilśniowej miękkiej
(1,3 cm), tektury, a także deskowania wewnętrznego (2,3 cm). Panele obite są deskami pionowo, a w nadprożach szerszych okien
– pod kątem 45°. Osadzone są na belce podwalinowej położonej na
podmurówce na warstwie papy. Panele ustawiono na styk, połączono gwoździami, a od góry drewnianym wieńcem, na którym
oparte są wiązary dachowe.
Lico ścian zewnętrznych od środka domu wykańczane było tapetami celulozowymi (z grubej tektury z rolki), przybijanymi i malowanymi zwykle na biało. Instalacje prowadzono na wierzchniej
warstwie tapety i pozostawiano odkryte. W niezmienionym stanie tak wykończone ściany zachowały się tylko w kilku domkach.
Pierwotny projekt nie przewidywał dodatkowych wykończeń
ścian zewnętrznych – na elewacjach widoczny jest więc charakterystyczny układ paneli (wątek składający się z pięciu desek
szerokich – każda po 11,5 cm, jednej wąskiej na łączeniu – 5 cm,
oraz elementów narożnych – 13 cm). Większość domów pozostawiono bez ocieplenia i szalowania. Stan techniczny elewacji jest
zróżnicowany: korozja biologiczna widoczna jest szczególnie na
ścianach sanitariatów (zwłaszcza w domkach typu „Päiväkoto”),
pod oknami oraz przy ścianach fundamentowych.

stan istniejący
odpowiada jący
pierwotnemu
projektowi
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ściany zewnętrzne

IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA TERMICZNA

3”× (7”, 8”, 9”) 3”× (7”, 8”, 9”)

TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA IMPREGNOWANA

1”× 21/2”
1”× 4”
ACHU BEZ
3”× 4”
A PODDASZU

1”× 21/2”
1”× 4”

11/2”× 21/2”

11/2”× 21/2”

DESKOWANIE DESKOWANIE
15 MM
15 MM

3”× 4”

3/4”× 2”

3/4”× 2”

21/2”× 4”

21/2”× 4”

2”× 3”

2”× 3”

LNE)

3”× 4”
11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”

3”× 4”

←
Przekrój pionowy
TEKTURA IMPREGNOWANA
23 MM ściany
DESKOWANIE
23 MMzewnętrznej
DESKOWANIE 15 DESKOWANIE
MM
TEKTURA
TEKTURA
w systemie „Talvi”
PUSTKA POWIETRZNA
PUSTKA POWIETRZNA
pokazujący konstrukcję
TEKTURA
TEKTURA
DESKOWANIE DESKOWANIE
23 MM paneli
23 MMściennych wraz
ze sposobem osadzenia
2”× 3”
2”× 3”
okna.

USZCZELNIENIEUSZCZELNIENIE

11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”
1”× 21/2”
1”× 4”

11/2”× 21/2”

3”× 4”

USZCZELNIENIE

3”× 4”
11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”
2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

2”× (11/4”× 4”)

IZOLACJA TERMICZNA

3”× (7”, 8”, 9”)
3/4”× 2”
21/2”× 4”
2”× 3”

DESKOWANIE 23 MM
USZCZELNIENIEUSZCZELNIENIE

2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

TEKTURA
PUSTKA POWIETRZNA

11/2”× 2”

11/2”× 2”

2”× 3”

2”× 3”

TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM
2”× 3”

DESKOWANIE DESKOWANIE
23 MM
23 MM
TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA IMPREGNOWANA
PŁYTA PILŚNIOWA
× 2 MIĘKKA × 2
PŁYTAMIĘKKA
PILŚNIOWA
PUSTKA POWIETRZNA
PUSTKA POWIETRZNA

USZCZELNIENIE

PŁYTA PILŚNIOWA
PŁYTAMIĘKKA
PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA

2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

11/2”× 2”

5

8

”× 3”

5

8

TEKTURA

2”× 3”

DESKOWANIE DESKOWANIE
23 MM
23 MM

”× 3”

DESKOWANIE 23 MM

2”× 3”

2”× 3”

2”× 4”

2”× 4”

2”× 5”

2”× 5”

TEKTURA
IMPREGNOWANA
DESKOWANIE DESKOWANIE
28
MM
28 MM
TEKTURA
5

2”× 4”

2”× 4”

21/2”× 7”

21/2”× 7”

8

”× 2”

5

8

”× 2”

PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
TEKTURA

PUSTKA TERMICZNA
POWIETRZNA
IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA

2”× (11/4”× 4”) 2”× (11/4”× 4”)

PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA

3”× (7”, 8”, 9”) 3”× (7”, 8”, 9”)

TEKTURA
TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA
IMPREGNOWANA

USZCZELNIENIE USZCZELNIENIE

DESKOWANIE
2315
MM
PODBITKA Z DESEK
15 MM
PODBITKA
Z DESEK
MM
LISTWA MONTAŻOWA
LISTWA MONTAŻOWA

2”× (2”×9”)

2”× (2”×9”)

1”× 11/2”

1”× 11/2”

2”× 3”

5

8

”× 3”

DESKOWANIE 28 MM
TEKTURA
5

2”× 4”

8

21/2”× 7”

NONTAŻ OKIEN
WNICZNYCH

TEKTURA
DESKOWANIE
28 MMIMPREGNOWANA
DESKOWANIE
28 MM
TEKTURA PODBITKA
TEKTURAZ DESEK 15 MM

USZCZELNIENIE
5

2”× 4”

2”× 4”

8

”× 2”

5

8

”× 2”

USZCZELNIENIEUSZCZELNIENIE
2”× 9”
2”× 9”
2”× 9”

2”× 9”

1”× 8”
2”× 9”

1”× 8”
2”× 9”

IZOLACJA TERMICZNA

”× 2”

IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA
TERMICZNA
LISTWA
MONTAŻOWA

TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA IMPREGNOWANA
PODBITKA Z DESEK
15 MM
PODBITKA
Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA
3”×3”
LISTWA MONTAŻOWA
3”×3”
1”× 11/2”

1”× 11/2”

DESKOWANIE DESKOWANIE
23 MM
23 MM

↓
Przekroje poziome
2 ” ×3”
ściany zewnętrznej
w systemie „Talvi”:
łączenie ścian
prostopadłych
zakryte i wzmocnione
specjalnym elementem
narożnikowym
oraz miejsce typowego
połączenia dwóch
paneli ściennych.

2”× 4”
2”× 5”

2 ” ×3”

2”× (11/4”× 4”)
3”× (7”, 8”, 9”)

LISTWA MONTAŻOWA
11/2”× 3”
LISTWA MONTAŻOWA
11/2”× 3”
2”× (2”×9”)
LEGAR PODŁOGOWY
3”× ( 7”, 8”, 9”) 3”× ( 7”, 8”, 9”)
LEGAR
PODŁOGOWY
1”× 11/2”
LISTWY 2 × (1”×LISTWY
4”)
2 × (1”× 4”)

LISTWA MONTAŻOWA
3”× 3”
LISTWA MONTAŻOWA
3”× 3”

2 ” × 3”

TEKTURA IMPREGNOWANA
TEKTURA DESKOWANIE
IMPREGNOWANA
28 MM
PŁYTA PILŚNIOWA
× 2 MIĘKKA × 2
PŁYTAMIĘKKA
PILŚNIOWA
TEKTURA

NTAŻ OKIEN
NICZNYCH
5

2”× 4”

8

”× 2”

TEKTURA

USZCZELNIENIE
2”× 9”

2”× 4”
4”× 4”
DZIELONE
NA PÓŁ

1”
2”××8”
4”
2”× 9”
4”× 4”

LEGAR PODŁOGOWY 3”× ( 7”, 8”, 9”)

TEKTURA

DESKOWANIE DESKOWANIE
23 MM
MM
TEKTURA 23
IMPREGNOWANA

2”× 9”

LISTWA MONTAŻOWA 11/2”× 3”

PUSTKA POWIETRZNA
PUSTKA POWIETRZNA
IZOLACJA TERMICZNA
PŁYTA PILŚNIOWA
PŁYTAMIĘKKA
PILŚNIOWA MIĘKKA

PODBITKA Z DESEK 15 MM

LISTWY 2 × (1”× 4”)

LISTWA MASKUJĄCA
LISTWA MASKUJĄCA
ŁĄCZENIE PANELI
ŁĄCZENIE PANELI
USZCZELNIENIE USZCZELNIENIE
ŁĄCZENIA
ŁĄCZENIA

LISTWA MONTAŻOWA 3”×3”
1”× 11/2”

DZIELONE
NA PÓŁ

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA IMPREGNOWANA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
PUSTKA POWIETRZNA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM

LISTWA MASKUJĄCA
ŁĄCZENIE PANELI
USZCZELNIENIE ŁĄCZENIA

2”× 4”
4”× 4”
DZIELONE
NA PÓŁ

ściany zewnętrzne

113

LISTWA MONTAŻOWA 3”× 3”

stan istniejący

domku zmodyfiko wanego w trakcie
użytkowania

co należy zrobić

Ściany zewnętrzne były ocieplane od zewnątrz, a w niektórych
domkach także od wewnątrz. Używano do tego przede wszystkim płyt gipsowo-kartonowych, drewnopochodnych, styropianowych, wełny mineralnej i drewnianego szalowania. Stosowanie nieprzepuszczających pary wodnej materiałów oraz różnego
rodzaju zacieki w wielu przypadkach doprowadziły do korozji
biologicznej. Ma to negatywny wpływ na pozostałe elementy budynku, które ulegają większemu zawilgoceniu.
Na terenie osiedla Jazdów drewniane elewacje malowano przeważnie impregnatem i nasycano różnego rodzaju substancjami
impregnującymi. W niektórych przypadkach drewno pozostawione było procesowi naturalnego starzenia się.
•
•

* Wełna celulozowa
(drzewna) jest
materiałem
ekologicznym
zmniejszającym ślad
węglowy budynku.
Jej właściwości
pozwalają na
niestosowanie
folii paroi wiatroizolacyjnych.
Dzięki impregnacji
stanowi barierę
zapobiegającą
rozprzestrzenianiu
się ognia, chroni
przed wilgocią,
grzybami
i drobnoustrojami
oraz zagnieżdżaniem
się gryzoni.
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•

•

usunąć dodatkowe, późniejsze okładziny ścienne oraz oczyścić oryginalne deski paneli;
naprawić skorodowane elementy paneli, uzupełnić ubytki
i zaimpregnować (malować dwukrotnie impregnatem wodorozcieńczalnym). Impregnat trzeba dobrać tak, aby jednocześnie zapobiegał korozji biologicznej i stanowił ochronę
przeciwpożarową;
ocieplić ściany od zewnątrz – można to zrobić przy użyciu
płyt z wełny drzewnej (montowanych na listwach dystansowych, tak aby zachować szczelinę powietrzną między
nową warstwą a istniejącym licem) lub za pomocą bezpośredniego natrysku warstwy wełny celulozowej * (pomiędzy
nabitymi na elewację drewnianymi listwami lub teownikami). Materiały stosowane jako wiatroizolacja powinny mieć
wysoki stopień dyfuzji. Oszalować pionowo na listwach
deskami licowymi na pióro i wpust z drewna iglastego. Wymiary desek powinny być zbliżone do tych z pierwotnego
projektu (grubość 2,3 cm, szerokość 12 cm). Łącznie dodatkowe warstwy zewnętrzne ścian powinny mieć grubość
maks. 10 cm;
grubości poszczególnych warstw projektować tak, aby uzyskać prawidłowy współczynnik przenikania ciepła;

ściany zewnętrzne

←
Zestawienia
zwymiarowanych
elementów domu
„Typ 3” („Päiväkoto”)
wraz z ich numeracją
montażową (w języku
rosyjskim).

←
Fragment ściany
szczytowej domku 3/9
częściowo rozbieranej
przy wstawianiu
drzwi ewakuacyjnych.
Po zdjęciu
zewnętrznych
warstw ukazała się
konstrukcja i izolacja
paneli. Wtórna
izolacja styropianowa
powinna zostać
wymieniona, ponieważ
powoduje nadmierną
kondensację wilgoci.

↑
Przecięcie pionowe
ściany zewnętrznej
w systemie „Talvi”.
Widoczne warstwy
ściany oraz rygiel
usztywniający moduł.
Oryginalnie
na szalówce od strony
wnętrza naklejona
była tekturowa
tapeta stanowiąca
wykończenie ścian
w pomieszczeniach.

ściany zewnętrzne
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co można zrobić

o czym należy
pamiętać

•

docieplić budynek od wewnątrz, używając takich samych
materiałów jak na zewnątrz. Nie stosować folii paroizolacyjnej. Ścianę można wykończyć deskami lub malowanymi
płytami pilśniowymi.

•

jeśli elementy na ścianach mają szczególną wartość historyczną (np. naklejone stare gazety), należy je docelowo pozostawić
widoczne, stosując „okno prawdy”, czyli wykadrowany, niezasłonięty nowym wykończeniem fragment ściany. W razie
możliwości zachować oryginalne tapety.

•

pionowemu szalowaniu elewacji oraz jednolitej ciemnobrązowej kolorystyce – z możliwością różnych odcieni – domki
na osiedlu Jazdów zawdzięczają swój oryginalny charakter
i wyraz architektoniczny. Aby mieć pewność co do ostatecznego efektu malowania, po ustaleniu kolorystyki należy
w mało widocznym miejscu wykonać próbki (farba inaczej
wchłaniana jest przez deski w różnym wieku, z różnych gatunków drewna, różnie uprzednio malowane; zdarza się, że
farby o takiej samej nazwie mają inne odcienie);
zieleń nie powinna się znajdować bezpośrednio na ścianach
domów (patrz ściany fundamentowe, cokół, s. 104);
jednoczesne ocieplenie budynku od zewnątrz i od wewnątrz
zapewnia największą efektywność izolacji;
ocieplenie zewnętrzne zwiększa powierzchnię zabudowy,
a ocieplenie od wewnątrz zmniejsza powierzchnię użytkową
domów.

•
•
•

domy w gminnej
ewidencji zabytków
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Ważne jest doprowadzenie elewacji do stanu ukazującego pierwotny charakterystyczny układ paneli. Deski należy konserwować
wodorozcieńczalnymi impregnatami do drewna w kolorze uzgodnionym pod względem konserwatorskim. Termoizolację wykonywać tylko od wewnątrz, z zastosowaniem materiałów takich jak
płyta z wełny drzewnej lub wełna celulozowa. Jeśli w domu w dobrym stanie zachowały się tekturowe tapety, warto je pozostawić.

ściany zewnętrzne

↑
Na oryginalnej ścianie
szczytowej domku
10/8 widoczny jest
rytmiczny wątek
pionowej szalówki
drewnianej ukazujący
układ paneli: pięć
szerokich desek
i jedna cieńsza.
Dla skutecznego
odprowadzenia wody
deskowanie szczytu
nachodzi na ścianę
parteru analogicznie
jak w przypadku
połączenia z cokołem.

ściany zewnętrzne
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ś c i an y we wn ę t r z n e
Ściany wewnętrzne – podobnie jak zewnętrzne – także wykonano z drewna w konstrukcji panelowej, są jednak cieńsze. Nie ma
w nich izolujących termicznie płyt pilśniowych. W zachowanych
w oryginalnej formie ścianach wbudowane są szafy.

stan istniejący

co należy zrobić

•
•

•

o czym należy
pamiętać

•

•

domy w gminnej
ewidencji zabytków

•
•
•
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usunąć dodatkowe, późniejsze okładziny ścienne oraz oczyścić oryginalne deski;
w razie potrzeby dodatkowego wykończenia zastosować płyty
z włókna drzewnego lub nową szalówkę drewnianą, z możliwością malowania. Nie używać płyt osb.
przy ewentualnych zmianach podziałów przestrzeni w miarę możliwości nie niszczyć oryginalnych ścian;
drewno, z którego wykonano ściany wewnętrzne, jest wysokiej jakości: w razie demontażu należy zachować deski do ponownego wykorzystania (do budowy nowej ściany czy przy
naprawach w innych domach);
część domków zyskała nadbudowy, co może wpływać na rozkład sił w konstrukcji. Jeśli zamierzamy przebudować wnętrze, musimy uzyskać opinię konstruktora.
należy zachować lub odtworzyć układ wnętrza zgodnie z typem domku (patrz portrety jazdowskich domków, s. 86);
zachowanych oryginalnych desek szalówki nie malować
farbą kryjącą;
zachować oryginalne tekturowe tapety lub odtworzyć je
w całym domu (w odcieniach bieli).

ściany wewnętrzne

PREGNOWANA
DESEK 15 MM
2”× (2”×9”)

NTAŻOWA

1”× 11/2”

2 ” ×3”

←
Detal przekroju
pionowego ukazujący
posadowienie panelu
ściany wewnętrznej
na belce podłogowej
(wzdłuż jednej z belek).

WANIE 28 MM

A

LISTWA MONTAŻOWA 11/2”× 3”

JA TERMICZNA
LEGAR PODŁOGOWY 3”× ( 7”, 8”, 9”)
LISTWY 2 × (1”× 4”)

MPREGNOWANA
Z DESEK 15 MM

LISTWA MONTAŻOWA 3”× 3”

ONTAŻOWA 3”×3”

23 MM
EGNOWANA
WA MIĘKKA × 2

ETRZNA

2”× (11/4”× 4”)

WA MIĘKKA

←
Rzuty domków
„Metsäkoto”
i „Päiväkoto”.
Ściany wewnętrzne
stanowią dodatkowe
usztywnienie
konstrukcji,
zintegrowane
są z wewnętrzną
stolarką i szafami.

MICZNA

23 MM
EGNOWANA

3”× (7”, 8”, 9”)

LISTWA MASKUJĄCA
ŁĄCZENIE PANELI

15 MM

USZCZELNIENIE ŁĄCZENIA

3/4”× 2”

21/2”× 4”
2”× 3”

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA
PUSTKA POWIETRZNA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM
2”× 3”

2”× 3”

23 MM
GNOWANA

WA MIĘKKA × 2

TRZNA

WA MIĘKKA

←
Przekrój pionowy ściany
wewnętrznej w systemie
„Talvi” ukazujący
posadowienie przegrody
na połączeniu belek
podłogowych
(w poprzek tych belek)
oraz węzeł połączenia
tej ściany z pasem
dolnym wiązara
dachowego.

23 MM

2”× 3”
2”× 4”
2”× 5”

28 MM

ICZNA

2”× (11/4”× 4”)
3”× (7”, 8”, 9”)

GNOWANA

SEK 15 MM
2”× (2”×9”)

ŻOWA

1”× 11/2”

2” ×3”

NIE 28 MM

ERMICZNA

ściany wewnętrzne

LISTWA MONTAŻOWA 11/2”× 3”

LEGAR PODŁOGOWY 3”× ( 7”, 8”, 9”)

EGNOWANA

LISTWY 2 × (1”× 4”)

ESEK 15 MM
AŻOWA 3”×3”

LISTWA MONTAŻOWA 3”× 3”
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s u f i t i s t ro p
Konstrukcję stropu stanowią pasy dolne wiązarów dachowych
o wysokości 22 cm. Od spodu strop jest szalowany deskami. Pierwotnie ułożono na nich warstwę polepy wiórowo-cementowej
lub gruzobeton. Warstwa ta stanowi wierzch podłogi strychu
nieużytkowego.

stan istniejący

co należy zrobić

•

•

•

•

co można zrobić

o czym należy
pamiętać

•

zachować oryginalny wygląd desek sufitowych lub pomalować je na jasny kolor, używając transparentnej farby, najlepiej wodorozcieńczalnej.

•

wysokość pomieszczeń użytkowych po remoncie powinna docelowo wynosić min. 250 cm;
w przypadku adaptacji poddasza usunąć warstwę wiórowo-cementową (patrz dach, s. 124).

•

domy w gminnej
ewidencji zabytków
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usunąć dodatkowe, późniejsze okładziny sufitowe, np. płyty
styropianowe, gipsowo-kartonowe, drewnopochodne, oraz
oczyścić oryginalne deski np. z farb, resztek klejów;
zachować oryginalne drewniane listwy podsufitowe o charakterystycznym przekroju lub wykonać nowe według pierwotnego wzoru (profilu);
sprawdzić stan techniczny warstwy polepy. Jeśli konieczne
jest jej usunięcie, można zastąpić ją warstwą nowej izolacji
termicznej. Izolację termiczną można wykonać na polepie,
jeśli jest ona w dobrym stanie. Decyzję o ewentualnym usunięciu lub pozostawieniu należy podjąć po uzgodnieniach
z konstruktorem;
do izolacji termicznej używać wełny celulozowej (grubości
co najmniej 30 cm). Aby zachować dostęp do okien szczytowych i komina, zamontować drewniany trap techniczny mocowany do dźwigarów konstrukcyjnych dachu.

•
•

zachować lub odtworzyć drewniane wykończenie sufitu;
zachować wypełnienie wiórowo-cementowe i pokryć je warstwą wełny celulozowej (grubości 30 cm).

sufit i strop

←
Poddasze nieużytkowe
w domku 3/9.
Nadmuchiwanie
warstwy wełny
celulozowej na strop
nad parterem.

←
Deskowanie sufitu
w domku 7/30.

sufit i strop
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dac h
Oryginalną konstrukcję stanowią wiązary, z których każdy składa się z belki (pas dolny), krokwi i krzyżulców tworzących charakterystyczny kształt litery w. Wiele domków fińskich przeszło
jednak adaptację strychu i przebudowę konstrukcji dachu, zyskując lukarny lub nadbudowy. Obecnie część domków ma miejscami podwyższone kalenice, jeden jest nadbudowany po obwodzie, a w niektórych wstawiono okna dachowe.

stan istniejący

co należy zrobić

* Deski (o szerokości
11,5 cm i grubości
23 mm) na pióro
i wpust układane
na zakładkę
pozwalają uzyskać
równą powierzchnię
połaci dachowej.

•

•

•

•

•
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w przypadku domu z zachowanym oryginalnym kształtem
dachu i nieużytkowym strychem – jeśli jest taka konieczność – wymienić poszycie dachowe. Używać desek na pióro
i wpust, zgodnych z pierwotnym projektem *. Strop nad parterem docieplić na warstwie wierzchniej sufitu lub polepy
(patrz sufit i strop, s. 120);
w razie konieczności ocieplenia połaci dachowych zastosować, zamiast deskowania, płyty z wełny drzewnej bitumowanej kładzione na pióro i wpust, co zapobiegnie mostkom
cieplnym. Izolację termiczną połaci dachowej i ścian szczytowych wykonać z wełny celulozowej. Podbitkę i wykończenie
ścian szczytowych wykonać z desek na pióro i wpust (takich
jak elewacyjne);
każdą zmianę konstrukcji poprzedzić szczegółową analizą
specjalisty. Jeśli opinia techniczna konstruktora wykaże taką
konieczność, uzupełnić lub wzmocnić elementy konstrukcji
dźwigarów dachowych;
w przypadku pokrycia z papy stosować podwójną warstwę
materiału (podkładową i nawierzchniową z posypką) kładzioną prostopadle do kalenicy; w celu zwiększenia trwałości pokrycia oraz poprawy estetyki zaleca się trójkątne
listwy na łączeniach pasm papy; możliwe jest również użycie elastycznej papy z ogniwami fotowoltaicznymi;
naprawić uszkodzone rynny i rury spustowe. W razie wymiany montować rynny o średnicy nie większej niż 100 mm
z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej
(niemalowanej).

dach

←
Detal przekroju
pionowego oparcia
wiązara dachowego
na ścianie zewnętrznej
w systemie „Talvi”.

POZIOM DACHU
Z POKOJEM NA PODDASZU
(OPCJONALNE)

21/2”× (5”, 6”, 7”, 8”)
2”×11/4”× 6”
7

8

3”× 6”

”× 4”

1”× 4”

DESKOWANIE
23 MM 1”× 3”

POZIOM DACHU BEZ
POKOJU NA PODDASZU
(OPCJONALNE)

IZOLACJA TERMICZNA
TEKTURA IMPREGNOWANA

1”× 21/2”
1”× 4”

11/2”× 21/2”

DESKOWANIE 15 MM

3/4”× 2”
21/2”× 4”
2”× 3”

3”× 4”

3”× 4”

USZCZELNIENIE

←
Więźba dachowa
odsłonięta podczas
wymiany stropu
w domku 3/5.

11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA
PUSTKA POWIETRZNA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM
2”× 3”

USZCZELNIENIE
2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

2”× 3”

11/2”× 2”

←
Dźwigary
dachowe
DESKOWANIE
23 MM
TEKTURA
IMPREGNOWANA
jednego
z czterech

PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2

domków fińskich
rozebranych
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
w 2012 roku.
TEKTURA
PUSTKA POWIETRZNA

DESKOWANIE 23 MM

2”× 3”
5

8

”× 3”

2”× 4”
2”× 5”

DESKOWANIE 28 MM
TEKTURA
5

2”× 4”
21/2”× 7”
USZCZELNIENIE

8

”× 2”

IZOLACJA TERMICZNA

TEKTURA IMPREGNOWANA
PODBITKA Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA

dach
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2” ×3”

co można zrobić

•

* Rozstaw dźwigarów
dachowych wynosi
125 cm; łącznie 6,25 m,
czyli ok. 70% długości
pierwotnej kalenicy.
** Szczegółową
lokalizację i skalę
rozbudów określa
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
(w 2019 roku
w przygotowaniu).

•
•

•

•

o czym należy
pamiętać

•

•

domy w gminnej
ewidencji zabytków
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w razie potrzeby adaptacji strychu dobudować lukarny o szerokości nie większej niż pięciokrotność odległości między
dźwigarami dachowymi * ; skrajne (szczytowe) części dachu
nie powinny być przebudowywane **. Wskazane jest jednak
zachowywanie w jak największym stopniu oryginalnych
wiązarów dachowych. Konstrukcja nadbudowy powinna
być drewniana, a szalówka podobna do elewacyjnej, w tym
samym kolorze;
okna dachowe o maks. szerokości ok. 100 cm montować między krokwiami, nie więcej niż dwa na połać;
jako poszycie dachu, alternatywnie do papy, stosować blachę
stalową ocynkowaną lub tytanowo-cynkową (pasy o szerokości ok. 50 cm układać prostopadle do kalenicy, łączyć na
rąbek stojący). Kolor blachy według wzornika: ncs s 8500-n.
Takie rozwiązanie ze względów konserwatorskich wymaga
zgody bskz oraz uzgodnienia z mwkz;
rozważyć zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na połaciach dachowych zwróconych możliwie jak najbardziej na
południe; w miarę rozwoju tej technologii ewentualnie wyposażyć całe dachy w instalacje do pozyskiwania energii słonecznej (np. wbudowane w pokrycie dachu).
istotny dla wyrazu architektonicznego osiedla jest kontrast
pomiędzy ciemnym kolorem dachu i elewacji a jasną obróbką blacharską;
w przypadku ocieplania ścian zewnętrznych należy zwiększyć okap dachowy po obrysie o grubości maks. 10 cm w celu
zachowania pierwotnych proporcji (najlepiej zrobić to przy
okazji remontu dachu);
remontując dach, należy pamiętać o odtworzeniu oryginalnych detali wykończenia – rynna, deska wiatrowa, obróbka
blacharska (takich jak zachowane w domku 5a/3).

Nie rozbudowywać dachu, nie wprowadzać lukarn ani okien
dachowych.

dach

←
Schemat kładzenia
papy – ilustracja
z fińskiego poradnika
remontowego
z 1957 roku.

←
Popularny w Finlandii
sposób krycia dachu
papą: z zastosowaniem
prostopadłych
do kalenicy trójkątnych
listew.

dach
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s to l ar ka d r z wi owa
Oryginalne skrzydła drzwi wejściowych są klepkowe, z przeszkleniem z podwójną szybą, zapewniającym dostęp światła naturalnego do przedsionka. W części domów drzwi wymieniono,
wstawiono także dodatkowe drzwi zewnętrzne pełne lub przeszklone. Oryginalne skrzydła drzwiowe wewnętrzne płycinowe
wykonane były z drewna litego (rama) oraz sklejki (płyciny).

stan istniejący

co należy zrobić

•
•
•
•

•

•

•
•

•

o czym należy
pamiętać

•
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zachować wszystkie oryginalne drzwi jako historyczne;
bezwzględnie zachować usytuowanie drzwi wejściowych
według oryginalnego projektu;
usunąć wszystkie drzwi inne niż drewniane;
w razie konieczności wymiany drzwi znajdujących się na
drodze ewakuacyjnej – nowe, szersze drzwi wykonać z drewna według oryginalnych wzorów: wejściowe klepkowe z przeszkleniem, a wewnętrzne płycinowe;
ewentualne nowe dodatkowe drzwi zewnętrzne w oryginalnej ścianie wykonać drewniane z pełnym przeszkleniem
(jak w typowych drzwiach balkonowych);
ewentualne drzwi w dobudówkach wykonać w sposób spójny z drewnianą elewacją, przy czym powinny one wyglądać
inaczej niż główne drzwi wejściowe;
szklenie drzwi wymienić na energooszczędne, z zachowaniem wymiarów nadświetla;
zachować oryginalne okucia (klamki, zawiasy) lub odtworzyć je w formie oryginalnej.
oryginalnych drzwi nie wolno wyrzucać ani niszczyć –
w przypadku konieczności wymiany należy znaleźć dla nich
ponowne zastosowanie;
nowe drzwi zewnętrzne powinny spełniać obowiązujące
standardy energetyczne, a oryginalne drzwi należy docieplić
od strony wewnętrznej, z zachowaniem ich charakteru i detalu, np. płytą z wełny drzewnej.

stol arka drzwiowa

Zachować lub odtworzyć w formie oryginalnej drzwi wejściowe
i wewnętrzne (również drzwi sanitariatów, szaf i spiżarki).

domy w gminnej
ewidencji zabytków

←←
Wykonane w 2019 roku
w ścianie szczytowej
domku 3/9 drzwi
jednoramowe
z podwójnym
szkleniem. Dobry
przykład utworzenia
wyjścia ewakuacyjnego
– drzwi zachowują
właściwe proporcje, nie
imitując historycznego
rozwiązania.

←
Przykładowe
zestawienie
katalogowe typowej
stolarki drzwiowej
oraz okiennej
stosowanej w domach
Puutalo Oy.

←
Oryginalne klepkowe
drzwi zewnętrzne
z przeszkleniem
w domku 8/1.
Zachowane w dobrym
stanie dzięki renowacji
(wykonanej w ramach
wolontariatu).

stol arka drzwiowa
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s to l ar k a o k i e n n a
Model „Metsäkoto” wyróżnia się frontowym oknem trójskrzydłowym pięciodzielnym, „Päiväkoto” natomiast – oknem narożnym.
Okna mają wysokość 124 cm, ich szerokości są wielokrotnością
podstawowego modułu 62,5 cm (dwu-, trzy- lub czterokrotnością).
W przedsionkach i łazienkach zastosowano okna o wymiarach
69 × 49 cm, na strychach 61,4 × 51,4 cm. Konstrukcja okien jest
jednoramowa, skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz,
a wewnętrzne do środka (w Polsce model ten znany jest jako tzw.
okna polskie).

stan istniejący

co należy zrobić

•
•
•

•
•
•

•

o czym należy
pamiętać

•
•

•
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w miarę możliwości zachować wszystkie oryginalne okna
wraz z okuciami (klamki, haczyki, zawiasy);
usunąć wszystkie okna inne niż drewniane;
stosować okna drewniane z co najmniej podwójnym szkleniem; wszystkie z wyjątkiem dachowych powinny być od
zewnątrz białe;
przy wymianie okien zachować oryginalne podziały oraz jak
najcieńsze profile;
w nieoryginalnych oknach zewnętrzne listwy wykończeniowe malować w kolorze elewacji;
kolor okien dachowych dobrać tak, aby był spójny z kolorystyką dachu; okna w lukarnach powinny być białe (patrz
dach, s. 124).
okna powinny być malowane specjalistycznymi lakierami
wodorozcieńczalnymi do stolarki zewnętrznej;
warto rozważyć zastosowanie okien trójszybowych, szczególnie od strony północnej;
warto zamówić w zakładzie stolarskim okna zbliżone do oryginalnych (tzw. okien polskich) z wewnętrznymi skrzydłami
dwuszybowymi i zewnętrznymi jednoszybowymi;
oryginalnych okien nie wolno wyrzucać ani niszczyć –
w przypadku konieczności wymiany należy przełożyć je do
domów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

stolarka okienna

DESKOWANIE
23 MM 1”× 3”

DACHU BEZ
NA PODDASZU

ALNE)

Przede wszystkim należy zachować i konserwować istniejące
okna. Stolarkę odtworzeniową wykonywać
jako kopie oryginaIZOLACJA TERMICZNA
TEKTURA IMPREGNOWANA
łów, o możliwie jak najmniejszej grubości,
z pakietem dwuszyDESKOWANIE 15 MM
11/2”× 21/2”
bowym.
1”× 21/2”

domy w gminnej
ewidencji zabytków

3/4”× 2”
21/2”× 4”

1”× 4”

2”× 3”

3”× 4”

3”× 4”

2”× (11/4”× 4”

3”× (7”, 8”, 9

USZCZELNIENIE

11/2”× 3”
2”× 6”
2”× 2”

USZCZELNIENIE
2”× 2”
2”× 6”
11/2”× 3”
3”× 4”

11/2”× 2”

←
Detal przekroju
typowego okna
jednoramowego
ze skrzydłami
zewnętrznymi
(otwieranymi
na zewnątrz)
oraz wewnętrznymi
(otwieranymi
do wnętrza).
W zależności
od miejsca
zamontowania
zawiasów skrzydła
mogły otwierać się
na boki lub do góry.

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA
PUSTKA POWIETRZNA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM
2”× 3”

2”× 3”

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA IMPREGNOWANA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA × 2
PUSTKA POWIETRZNA
PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
TEKTURA
DESKOWANIE 23 MM

←
Oryginalne okno
narożne w domku 3/5
obrośnięte bluszczem.
2”× 3”

5

8

”× 3”

2”× 4”
2”× 5”

DESKOWANIE 28 MM
TEKTURA
5

2”× 4”

8

”× 2”

IZOLACJA TERMICZNA

2”× (11/4”×

3”× (7”, 8”

21/2”× 7”

TEKTURA IMPREGNOWANA

USZCZELNIENIE

PODBITKA Z DESEK 15 MM

2”× (2”×9”

LISTWA MONTAŻOWA

1”× 11/2”

2 ” ×3”

DESKOWANIE 28 MM

ONTAŻ OKIEN
WNICZNYCH

TEKTURA
5

2”× 4”

8

”× 2”

USZCZELNIENIE
2”× 9”

LEGA

LISTW

TEKTURA IMPREGNOWANA

2”× 9”
1”× 8”
2”× 9”

LISTW

IZOLACJA TERMICZNA

PODBITKA Z DESEK 15 MM
LISTWA MONTAŻOWA 3”×3”

stolarka okienna

1”× 11/2”

DESKOWANIE 23 MM
TEKTURA IMPREGNOWANA
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LISTW

→
Oryginalne okno
na poddaszu,
domek 3/6.

↑
Widok wnętrza
z narożnym oknem
w domku 3/9.

↑
Charakterystyczną
cechą domku „Päiväkoto”
jest trójdzielne kątowe
okno południowo-zachodnie.

130

stolarka okienna

←
W domku 3/17 typu
„Metsäkoto” oba
skrzydła środkowej
części szerokiego,
pasmowego
przeszklenia
na elewacji szczytowej
można otworzyć
do góry (na zewnątrz
oraz do środka).

←
Frontowe pięciodzielne
okno w domku 8/1 typu
„Metsäkoto”.

←
Okno doświetlające
korytarz w domku
typu „Metsäkoto”.

stolarka okienna
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t r z o n k o m i n ow y
Trzon kominowy, składający się z komina i przylegających do niego ścian, nawiązuje do tradycyjnego układu wiejskich chat i znajduje się pośrodku domu. Podstawową jego funkcją była możliwość
przyłączenia urządzeń grzewczych (piece kaflowe, kuchnia węglowa itp.) ze wszystkich pomieszczeń. Dzięki temu, że paleniska
znajdowały się przy ścianach murowanych, zapewnione było
bezpieczeństwo pożarowe. Jednocześnie trzon kominowy stanowi masę akumulującą ciepło, co jest szczególnie ważne w domu
drewnianym, którego konstrukcja ma małą pojemność termiczną
(budynek szybko się nagrzewa i szybko wychładza). Trzon kominowy posadowiony jest na własnym fundamencie przylegającym
do piwnicy i powiązanym z obwodowymi ścianami fundamentowymi. Wielkość kanałów kominowych wynika z wymiarów cegły (przekrój kanału wynosi ok. 14 × 14 cm). Wyczystki kanałów
znajdują się w dolnej części ścian i zaopatrzone są w drzwiczki
metalowe. Kominy są tynkowane (tynki tradycyjne cementowo-wapienne). Mimo że w trakcie użytkowania w domkach wymieniane były urządzenia grzewcze i kuchnie, a sanitariaty uległy
przebudowie, udało się zachować istniejące trzony kominowe.
Kominy domków fińskich służyły przede wszystkim do odprowadzania spalin z pieców i kuchni opalanych paliwem stałym. Znajdują się w nich także kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej.
Murowane były z cegły pełnej wraz z fragmentami ścian wewnętrznych przylegających do kuchni, a w domkach „Metsäkoto”
również do łazienek. W domkach typu „Päiväkoto” łazienki wentylowane są oddzielnymi blaszanymi kanałami wychodzącymi
z połaci dachu.
Kanały w domkach są z reguły drożne. Część komina przechodząca przez przestrzeń poddasza nieużytkowego oraz ponad dachem nie została ocieplona, co zmniejsza efektywność urządzeń
grzewczych i wentylacji. Brak ocieplenia i zawilgocenie komina
zwiększają ryzyko osadzania kondensatu (widocznego również
na ścianie komina wewnątrz budynku).

stan istniejący
odpowiada jący
pierwotnemu
projektowi
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trzon kominowy

W kilku domkach kanały dymowe nadal używane są do odprowadzania spalin z wkładów kominkowych oraz pieców na pellety.
Często kanały kominowe były wydłużane dla poprawy ciągu za
pomocą nasadek z rur metalowych lub kamionkowych na czapce
kominowej.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

gruntownie oczyścić kanały kominowe;
zinwentaryzować komin * ;
zapewnić drożność i szczelność kanałów, kratek wentylacyjnych i wyczystek;
naprawić spoiny i tynki komina oraz ścian murowanych;
w przypadku instalowania systemu wentylacji mechanicznej wszystkie otwarcia kanałów kominowych zaopatrzyć
w szczelnie zamykane anemostaty, dzięki czemu wentylacja
grawitacyjna nie będzie zakłócać działania wentylacji mechanicznej;
część komina znajdującą się poza kubaturą ogrzewaną (w poddaszu nieużytkowym oraz na zewnątrz) ocieplić twardą wełną
mineralną (grubość izolacji termicznej to min. 10 cm) i otynkować na siatce z włókna szklanego.
jeden z kanałów warto pozostawić prewencyjnie jako dymowy. W przypadku podłączenia do kanału urządzenia grzewczego na paliwo stałe należy sprawdzić, czy przekrój kanału
odpowiada specyfikacji technicznej tego urządzenia, oraz
wprowadzić do kanału specjalny wkład kominowy ze stali
żaro- i kwasoodpornej;
umożliwić wlot powietrza z przestrzeni podpodłogowej do
jednego z istniejących kanałów kominowych, co poprawi jej
wentylowanie;
na czapce kominowej wykonać obróbkę blacharską, która
dodatkowo będzie zapobiegać zawilgoceniu.

trzon kominowy

stan istniejący

domku zmodyfiko wanego w trakcie
użytkowania

co należy zrobić

* Pomiar kanałów
oraz szkic komina powinny być wykonane
przez kominiarza.

co można zrobić
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Komin powinien być szczelny – zależy od tego bezpieczeństwo
użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe oraz sprawność urządzeń podłączonych do kanałów kominowych.

o czym należy
pamiętać

↑
Odnowiony komin
w domku 8/1 typu
„Metsäkoto”.

↑
Komin w domku 3/6
typu „Päiväkoto”.
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trzon kominowy

i n s tal ac j a e l e k t ryc z n a
Instalacje elektryczne w domkach fińskich na Jazdowie są zarówno jedno-, jak i trójfazowe; wykonywane były w różnych okresach
i w różnych technologiach. Część okablowania zamontowano pod
warstwami wtórnego wykończenia, a część na ścianach. Niektóre
z rozwiązań wymagają dostosowania do dzisiejszych standardów.
•
•

•

•

•

zlecić zaprojektowanie instalacji elektrycznej i odgromowej
uprawnionemu specjaliście;
wykonać instalację naścienną z zastosowaniem odpowiednio izolowanych kabli – to rozwiązanie jest bezpieczniejsze
i łatwiejsze w konserwacji niż prowadzenie instalacji w warstwach ściany; ze względów estetycznych unikać plastikowych korytek kablowych;
skrzynkę z bezpiecznikami głównymi oraz licznikiem zamontować w miejscu łatwo dostępnym, ale możliwie jak najmniej widocznym, najlepiej w narożniku ściany bocznej, nie
wyżej niż dolna krawędź okien;
wymienić zasilanie na trójfazowe wraz ze zwiększeniem
mocy przyłączeniowej dostosowanej do funkcji domku.
rozważyć przystosowanie instalacji do wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

stan istniejący

co należy zrobić

ważne
Należy montować
przeciwpożarowe
czujniki dymu
we wszystkich
pomieszczeniach.

co można zrobić

←
Instalacja elektryczna
poprowadzona
na wierzchu ściany
oraz charakterystyczny
ebonitowy włącznik.
Dom w Turku
odwiedzony podczas
wyjazdu studyjnego
do Finlandii w czerwcu
2019 roku.

instalacja elektryczna
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o g r z e wan i e
Pierwotnie domki ogrzewane były piecami kaflowymi (opalanymi
węglem, koksem, drewnem), źródłem ciepła była także kuchnia na
paliwo stałe (drewno). Niekorzystne w stosunku do zmieniających
się standardów energetycznych parametry wszystkich przegród
zewnętrznych powodowały ogromne zużycie opału oraz częste
niedogrzanie wnętrz, a latem przegrzewanie. Brak skutecznej
wentylacji przyczyniał się do dodatkowego zawilgocenia przegród
(ścian, podłogi, stropów), co zwiększało straty ciepła. Według materiałów archiwalnych współczynnik przenikania ciepła dla ścian
zewnętrznych domków fińskich budowanych w 1945 roku wynosił
ok. 0,5 W/m2 K. Obecnie, do końca 2020 roku, obowiązujący standard to 0,23 W/m2 K. Niższy współczynnik przenikania ciepła jest
związany z lepszymi właściwościami izolacyjnymi.

stan istniejący
odpowiada jący
pierwotnemu
projektowi

stan istniejący
domku zmodyfiko wanego w trakcie
użytkowania

co należy zrobić

Z biegiem lat wymieniono urządzenia grzewcze, a w części pieców kaflowych zamontowano grzałki elektryczne. Piece również
usuwano, w ich miejsce niekiedy instalowano kominki otwarte
o bardzo niskiej sprawności energetycznej, a w późniejszych latach kominki z zamkniętą komorą spalania. Są one bardziej efektywne i nadal stanowią główne ogrzewanie dla części domków.
Z czasem zdemontowano też kuchnie na paliwo stałe i zastąpiono
je kuchenkami gazowymi (na propan-butan) oraz elektrycznymi.
Popularnym źródłem ciepła niewymagającym spalania paliw stałych są na osiedlu grzejniki elektryczne. Jednakże przy słabej izolacyjności przegród i wentylacji grawitacyjnej (dużej infiltracji)
koszty ogrzewania elektrycznego okazują się bardzo wysokie
(pod względem finansowym i ekologicznym).
•

•
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docelowo wyłączyć z użytkowania źródła ciepła niespełniające warunków ochrony powietrza i przyczyniające się do
powstawania smogu;
stosować rozwiązania, które zminimalizują koszty zarówno
finansowe, jak i środowiskowe. Będzie to zgodne z ogólną tendencją rezygnacji z ogrzewania paliwami stałymi i gazowymi

ogrzewanie

•
•

•

•

•

•
•

na rzecz energooszczędnych urządzeń elektrycznych;
zachować piece kaflowe jako historyczne elementy wystroju;
można je modernizować, np. montując grzałki elektryczne;
pozostawić istniejące kominy – nie tylko ze względów ochrony konserwatorskiej, ale też jako możliwość awaryjnego
ogrzewania np. w przypadku przerw w dostawie prądu.
W razie konieczności korzystania ze źródeł ciepła na paliwa
stałe należy stosować takie urządzenia, które nie powodują
zanieczyszczenia ani atmosfery, ani powietrza wewnętrznego (np. piec z katalitycznym spalaniem lub piec na pellety);
ewentualne ogrzewanie powierzchniowe montować tylko na
ścianach trzonu kominowego.
stosować pompy ciepła – ich przewagą jest efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej. Wymagają one jednak
trudnych do ukrycia przewodów oraz zewnętrznego urządzenia technicznego o sporych wymiarach. Urządzenie to
nie może być montowane na elewacji, powinno być wkomponowane w krajobraz jako element małej architektury, z zaprojektowaną obudową, lub obsadzone zielenią;
zamontować grzejniki elektryczne. Grzejniki elektryczne
akumulacyjne, w przeciwieństwie do konwekcyjnych, potrzebują więcej czasu, aby ogrzać pomieszczenia, ale dzięki
akumulacji dłużej utrzymują ciepło. Są również ekonomiczne – o ile korzystamy z tańszej taryfy elektrycznej (np. w godzinach nocnych). Grzejniki konwekcyjne zajmują natomiast
mniej miejsca i są w stanie szybciej nagrzać pomieszczenie.
Nie powinien to być najtańszy grzejnik, ponieważ spirala
grzejna może w nim przypiekać kurz. Warto rozważyć zainstalowanie grzejników z funkcją zarówno akumulacyjną, jak
i konwekcyjną;
rozważyć ogrzewanie z zastosowaniem energii odnawialnej.
wykorzystywanie kupowanej z zewnątrz energii elektrycznej do ogrzewania jest bardzo drogie i nieekologiczne, należy zatem używać jej jak najmniej – nie poprzez radykalne

ogrzewanie

co można zrobić

o czym należy
pamiętać
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•

•

↓
Od lewej: piec kaflowy
w domku 7/30
zmodernizowany na
elektryczny, kominek
w domku 8/2 oraz piec
na pellet w domku 3/12.
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•

obniżanie temperatury we wnętrzach, ale zapobieganie
ucieczce ciepła. Dla efektywności ogrzewania ważna jest
w pierwszej kolejności poprawa termoizolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, podłogi, stropów);
kubaturę ogrzewaną domku warto podzielić na strefy użytkowania, w których można utrzymywać różne temperatury.
Poddasze nieużytkowe, piwnicę i przestrzeń podpodłogową,
werandy, przedsionki itp. traktować zaś jako bufory cieplne;
obliczając zapotrzebowanie na ciepło (i moc instalowanych
urządzeń), należy wziąć pod uwagę liczbę osób korzystających z pomieszczeń, ponieważ każda z nich stanowi dodatkowe źródło ciepła. Warto również dążyć do zatrzymania ciepła
ze znajdujących się w domku urządzeń (np. lodówki, termy
elektrycznej) oraz rur z ciepłą wodą. Urządzenia takie jak
terma nie powinny być umieszczane poza kubaturą ogrzewaną domku. Lodówka może stać w miejscu chłodniejszym,
w czasie pracy będzie bowiem dogrzewać pomieszczenie;
w przypadku korzystania z urządzeń z paleniskiem należy
zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pożarowe,
zwłaszcza na szczelność i drożność kanałów dymowych.

ogrzewanie

wo da i k an al i z ac j a
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne znajdują się w podpiwniczeniach. Rozprowadzenie instalacji i materiały, z jakich była ona
wykonana, ulegały modyfikacjom.
•

•

•
•
•
•

•

•

•

termę elektryczną montować na ścianie łazienki lub innego pomieszczenia izolowanego termicznie – w przeciwnym
razie urządzenie będzie się szybko wychładzać i zużywać
więcej prądu;
zawór wody do podlewania ogrodu umieścić tak, by nie zaburzał charakterystycznego wyglądu elewacji, w miejscu jak
najmniej widocznym (nie na froncie, możliwie nisko);
w piwnicy zamontować zawór odcinający w razie mrozu dopływ wody do instalacji ogrodowej;
wodę zbieraną z dachu retencjonować, budując np. ogrody
deszczowe lub zbiorniki na deszczówkę;
zapewnić odpowietrzenie kanalizacji.
rozważyć wykorzystanie wody szarej (odprowadzanej z umywalki i prysznica, nadającej się w ograniczonym stopniu do
powtórnego użycia); zastosowanie takiego systemu wymaga
oddzielnego projektu, uwzględniającego kwestie ekologiczne
i krajobrazowe;
monitorować zużycie wody wewnątrz oraz wody do podlewania ogrodu poprzez montaż wodomierza w widocznym
miejscu; do podlewania ogrodu najlepiej używać deszczówki;
zainstalować wodooszczędne spłuczki i inne rozwiązania
sprzyjające oszczędzaniu wody, np. perlatory, wodooszczędne słuchawki prysznicowe – z korzyścią dla ponoszonych
kosztów i środowiska;
rozważyć odzysk ciepła z wody szarej.

Instalacja wodna powinna być miedziana, rury w łazience i kuchni widoczne, w innych miejscach w otulinie izolacyjnej.

woda i kanalizacja

stan istniejący

co należy zrobić

co można zrobić

domy w gminnej
ewidencji zabytków
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we n tyl ac j a
Wentylacja pomieszczeń w domkach fińskich była naturalna
(grawitacyjna). Nawiew odbywał się poprzez nieszczelności
w oknach, drzwiach i przegrodach zewnętrznych (ścianach,
podłodze, stropach), a wywiew – kanałami kominowymi. Wentylacja zależała w dużej mierze od ciśnienia atmosferycznego, wiatru itp. Osobno wentylowane były piwnica, przestrzeń
podpodłogowa oraz strych nieużytkowy. W razie zawilgocenia
dość łatwo następowało osuszanie – dzięki cyrkulacji powietrza
w tych przestrzeniach, ale także otwartości przegród na dyfuzję
gazów. Konstrukcja paneli ściennych zapobiegała nadmiernemu
zawilgoceniu.

stan istniejący
odpowiada jący
pierwotnemu
projektowi

stan istniejący
domku zmodyfiko wanego w trakcie
użytkowania
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W wyniku przebudów i modyfikacji w wielu przypadkach
zamknięty został przepływ powietrza (np. zasłaniano kratki
wentylujące przestrzeń podpodłogową). W pomieszczeniach nieużytkowych pojawiła się wilgoć związana z brakiem ogrzewania
i osuszania.
Spełnić wymagania wentylacji pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami. Wentylację można wykonać na dwa sposoby:
• pierwsza metoda polega na wykorzystaniu wentylacji grawitacyjnej. W łazience i mniejszych pomieszczeniach zainstalować wspomaganie mechaniczne wentylacji na kanale
przyłączonym do komina. Po termomodernizacji domu
i wyeliminowaniu nieszczelności wprowadzić nawiew kontrolowany np. higrosterowalnymi nawiewnikami w oknach.
Zaleca się montaż urządzenia wspomagającego ciąg kanału
wentylacyjnego, szczególnie w domach z poddaszem użytkowym;
• drugi sposób to wprowadzenie w większych pomieszczeniach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (z użyciem rekuperatorów). Konieczna będzie wówczas regulacja
przepływu powietrza za pomocą anemostatów. Ważne jest

wentylacja

także dostosowanie takiego rozwiązania do ewentualnego
urządzenia z paleniskiem, tak by wykluczyć odwrócenie ciągu i ryzyko zadymienia i zaczadzenia.
•

•

•

•
•

powietrze wewnątrz budynków jest kilkakrotnie bardziej
zanieczyszczone pod względem mikrobiologicznym niż powietrze na zewnątrz. Poziom zanieczyszczenia zależy od
parametrów materiałów wykorzystanych do wykończenia
i wyposażenia wnętrz, a także od wilgotności, używanych
środków czystości (materiały i stosowane środki chemiczne
emitują np. lotne związki organiczne – voc; problemem są
też zarodniki pleśni itp.);
lepszą jakość powietrza uzyskamy, gdy wszystkie pomieszczenia będą regularnie użytkowane i wentylowane. Żaden
pokój nie powinien być zamkniętym magazynem – w takiej
przestrzeni może dochodzić do kumulacji wilgoci, korozji
biologicznej, rozwoju bakterii, grzybów, pleśni. Dobrze jest
zostawiać przewiew między pomieszczeniami – nie należy
na stałe zamykać drzwi, chyba że rozdzielają pokoje o różnej
temperaturze w sezonie grzewczym;
ważne jest pozostawienie przestrzeni podpodłogowej, piwnicznej i strychowej w czystości. Podłoga domku fińskiego
nie powinna być zakryta wykładzinami paroszczelnymi;
po sezonie zimowym dom warto przewietrzyć – kiedy pogoda (temperatura i wiatr) już na to pozwala;
uzyskanie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego (zdrowego mikroklimatu) w domkach fińskich wymaga dokładnie przygotowanych projektów renowacji i przeprowadzania
prac budowlanych ze szczególną starannością.

o czym należy
pamiętać
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s p i s b u dyn ków n a o s i e d lu j a z d ów
(stan na grudzień 2019 roku)
Domki mieszkańców:
3/11, 3/19, 5a/7, 5a/8, 10/1, 10/4
Domki inicjatyw społeczno-kulturalnych:
3/4
Jazzdów3przez4 (domek spalony)
3/5
Chata Numinosum
3/6
Otwarta Pracownia Jazdów
3/8
Miejskie Pszczoły
3/9
Solatorium wraz z ogrodem społecznościowym Motyka i Słońce
3/12
Państwomiasto
3/17
domek organizacji pozarządowej
3/18
Rotacyjny Dom Kultury (w strukturze Domu Kultury Śródmieście)
3/20
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
5a/1
Bullerbyn na Jazdowie
5a/3
Muzeum OdBudowy
5a/4
Domek Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej i Klimabloku
7/14
Ladom
7/30
Domek Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
8/1
Domek Filmowy i Fundacja Potwory
8/2
Osiem Przez Dwa
10/2
Przenośnia las (w strukturze Staromiejskiego Domu Kultury)
10/5
Sołectwo
10/8
Towarzystwo Polska-Finlandia
Pustostany:
część domku 3/11, 7/29, 10/6 z ogrodem społecznościowym Spółdzielni Krzak
Pawilony dawnego Szpitala Ujazdowskiego:
5
Oddział xv Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Samodzielnego
Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
8a
pustostan, budynek dawnej łaźni
10a
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
10b
Przedszkole nr 129 „Raj na Skarpie”
Przerywaną linią zaznaczono lokalizacje rozebranych domków.
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