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Lisäkerrosten rakentaminen olemassa olevien rakennusten ka-
toille paikallarakentaen on hidasta ja hankalaa. Paikallarakentaen 
tehdyt lisäkerrokset ovat kalliita ja siten taloudellisesti kannatta-
via yleensä vain kaupunkien keskustoissa. 

Esimerkkisuunnitelma rakennuksen korjaamisesta, joka 
pitää sisällään mm. vaipan korjauksen, uudet parvekkeet, 
lisäkerroksen ja hissien rakentamisen. Kuva: Jarkko Niskanen 
ja Annina Ruuhilahti, Tampereen teknillinen yliopisto. 
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kehittämiseksi
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Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT, useita kaupunkeja 
ja rakennusalan yrityksiä sekä yhteistyökumppanina ympäristöministeriö. 
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kerrostalojen korjausratkaisujen tutkimiseen sekä erityisesti lähiökerrostalojen 
lisäkerrosten rakentamisratkaisujen ideointiin ja niiden suunnittelu- ja raken-
tamisratkaisujen kehittämiseen. Samalla tutkimushankkeessa on tutkittu kor-
jausrakentamisen toimintamallien kehittämisen mahdollisuuksia, keskittyen 
vuorovaikutteisen suunnittelun mahdollisuuksiin ja projektin toteuttamiseen 
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Hankkeen keskeisenä päätavoitteena on ollut ke-
hittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudel-
linen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen 
korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten raken-
tamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa on hyö-
dynnetty uusien palomääräysten antamaa mahdol-
lisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Samalla 
KLIKK-tutkimushankkeessa on pyritty tutkimaan 
ja kehittämään taloyhtiöiden käyttöön uudenlaisia 
käytänteitä korjausrakennushankkeiden läpivien-
tiin. Käyttäjälähtöisyys merkitsee isännöitsijöiden 
ja taloyhtiöiden kannalta sitä, että hankkeen toteu-
tussuunnittelu, kustannusarviot ja toteutus on saa-
tavissa luotettavasti yhdeltä toimijataholta ja että ne 
perustuvat yhdessä etukäteen laaditulle ja sovitulle 
hankekuvaukselle. 

Korjaushankkeet ovat rakennusten isännöitsijöi-
den, taloyhtiöiden ja asukkaiden kannalta kohtuutto-
man työläitä ja hankalia. On vaikeaa löytää toimijoita, 
jotka ovat kykeneviä tai halukkaita ottamaan tehtä-
väkseen lähiökerrostalon korjaustyön ja usein hank-
keeseen joudutaan hakemaan ja kytkemään useampia 
urakoitsijoita, joiden toiminnan yhteensovittaminen 
on erittäin vaikeaa. 

Käytännön toteutuksissa kerrostalojen peruskor-
jaukset ovat hitaita, kalliita, likaavia ja asumista häi-
ritseviä, koska korjausrakennushankkeissa toimitaan 
maassamme yleensä uudisrakentamisen toiminta-
malleja soveltaen. Asuinkerrostalojen korjaamisessa 
käytetään uudisrakentamisen menetelmiä ja työ teh-
dään pitkälti paikan päällä, mistä häiriintyvät niin 
asukkaat kuin myös lähiympäristö ja paikallisyhteisö. 
Lähiöidemme yhä kasvavaa korjausvelkaa ja lähitule-
vaisuuden olemassa olevalle rakennuskannalle tuomaa 
energiatehokkuuden parantamisvelvoitetta ei ole kui-
tenkaan mahdollista kohdata ilman teollisen rakenta-
misen mukanaan tuomaa rakentamisen tehostamista.

KLIKK-tutkimushankkeen eri osiossa kehitettiin 
erilaisia ratkaisuja lähiökortteleiden täydennysraken-
tamiseen sekä lähiökerrostalojen lisäkerrosten raken-
tamiseen tilaelementtejä hyödyntäen, rakennusten 
ulkovaipan – erityisesti ulkoseinien – energiatehok-
kaaseen korjaamiseen sekä julkisivujen uusimiseen eri 
materiaaliratkaisuin, parvekejärjestelmien rakentami-
seen sekä hissien asentamisratkaisuihin. 

1960-1980-lukujen lähiökerrostaloissa runko kes-
tää helposti uusien palomääräysten mahdollistaman 
lisäkerroksen rakentamisen kevytrakenteisena ja asuk-
kaille aiheutuvan häiriön minimoimiseksi on kerrok-
set järkevää rakentaa tilaelementeistä. Tilaelementtien 

Rakennuksen teknisen korjaamisen yhteydessä on syytä 
paneutua myös rakennuksen laadulliseen korjaamiseen, joka 
parantaa asuttavuutta. 
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suunnittelulle ja rakentamiselle antaa haastetta kui-
tenkin se, että yläpohjalaattoja ei yleensä voi kuor-
mittaa, vaan kuormat pitää kohdistaa alapuolisille, 
tavallisesti harvassa oleville kantaville seinille tai pila-
reille. Toisaalta uuden rakennusalan lisäämiseksi voi 
olla tavoiteltavaa tehdä ylin kerros alla olevia kerroksia 
laajempana. Erityistä tarkastelua vaativat myös ole-
massa olevat roilot ja katolle nousevat tuuletusput-
kistot. Haasteena ovat lisäksi olleet palomääräykset, 
jotka ovat sallineet yhden puurakenteisen lisäkerrok-
sen rakentamisen, mutta eivät kahta ilman erityisjär-
jestelyjä. Taloudelliset seikat ja lähiöiden lisä- ja täy-
dennysrakentamisen tavoitteet puoltaisivat kuitenkin 
usein kahden lisäkerroksen rakentamista, mihin tässä 
tutkimuksessa on nyt kehitetty ratkaisuperiaatteet. 

Korjaukset vaativat paitsi rahaa, myös osaamista. 
Lähiötalojen yksilökohtaiset tarpeet sekä teknisten 
ratkaisujen että arkkitehtuurin ja ympäristön aset-
tamien reunaehtojen puolesta ovat kuitenkin niin 
vaihtelevat, että yleispätevää korjausratkaisua lä-
hiötaloille ei ole mahdollista kehittää. Siksi tämän 
KLIKK-tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kehit-
tää teollinen korjausrakentamiskonsepti, jossa ”all in-
clusive” periaatteella kohdekohtaisesti voidaan toimit-
tajia integroivan toimintamallin puitteissa räätälöidä 
korjausratkaisut ja toteuttaa ne verkostoliiketoimin-
nan pohjalta. Onnistuneesti valituin korjausmenetel-
min voidaan myös rakennusten korjausaikaa lyhentää 
ja sen myötä vähentää asukkaille korjaustyöstä aiheu-
tuvaa työmaan aikaista asumishäiriötä.

Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu myös sosiaalinen 
ja kulttuurinen kestävyys. Ryetbon hoitokodin lisäkerros 
Værløsessa Tansakassa on tuonut alueelle lisää asukkaita ja 
parantanut rakennuksen arkkitehtuuria.

Zürichissä tehdasrakennus on muutettu asuinrakennuksesi, sitä 
on myös jatkettu ja korotettu lisäkerroksin. 

Lähiöiden lisä- ja täydennysrakentaminen

Lähiökerrostalojen peruskorjaaminen ja tekninen uudistaminen sekä yhdys-
kuntarakenteen tiivistäminen lähiöissä tapahtuvan täydennysrakentamisen 
myötä ovat jo tavoitteita itsessään, mutta ne voivat myös toimia keinoina lähi-
öiden kokonaisvaltaisempaan uudistamiseen. Niinpä täydennysrakentamisen 
avulla voidaan puuttua myös lähiöiden ongelmakohtiin, niin toiminnallisiin, 
sosiaalisiin, ekologisiin kuin kaupunkikuvallisiinkin.

Korjaustoimenpiteiden yhteydessä yhdeksi kustannusten rahoittamisen vaih-
toehdoksi on muodostunut lisärakentaminen. Kun korjauksen yhteydessä ra-
kennetaan lisää myytäviä tai vuokrattavia kerrosneliömetrejä taloyhtiölle, voi-
daan korjaustoimenpiteiden kuluja kattaa lisärakentamisesta saatavilla tuloilla. 
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Kaupunkien keskusta-alueilla, missä asuntojen neliöhinnat ovat korkeimpia, 
voi taloyhtiö jopa tehdä voittoa lisärakentamisen avulla. Lähiöissä maltillisella 
lisärakentamisella tuskin katetaan kaikkia taloyhtiön peruskorjauskuluja, mutta 
siitä voi kuitenkin olla merkittävää taloudellista apua, ja lisärakentaminen voi 
muodostua avaintekijäksi sille, että taloyhtiö uskaltaa ryhtyä mittaviinkin kor-
jaustoimenpiteisiin ilman pelkoa liiallisesta velkaantumisesta.

KLIKK-hankkeessa on tutkittu ja testattu mallia, jossa lähiötä tarkastellaan 
kokonaisuutena ja lähiöön laaditaan sen kehittämistavoitteiden mukainen ke-
vennetty kaava. Tällaisessa kaavassa rakennusoikeuden määrät annetaan liuku-
vina, samoin kerroskorkeudet määritellään joustavasti ja rakennusoikeuksien 
paikat esitetään vain ohjeellisesti. Näitä ei ole tarvetta – toisin kuin uutta raken-
tamatonta aluetta kaavoitettaessa – osoittaa kaavassa tarkkaan olemassa olevalla 
alueella, jossa on jo rakennukset ja niissä asukkaat. Rakennustalous sekä alueen 
asukkaiden tarpeet ja toiveet ohjaavat alueen lisä- ja täydennysrakentamista pa-
remmin kuin kaavoittajan ajatukset. Kuitenkin rakentamiselle on kevennetyssä 
kaavoituksessakin annattava raja-arvot, jotta naapureiden oikeudet ja tasapuo-
linen kohtelu turvataan. Tulevalle rakentamiselle on siis kaavassa annettava 
riittävällä – mutta ei liiallisella – tarkkuudella reunaehdot:

 – kuinka lähelle olemassa olevia rakennuksia, teitä yms. saa rakentaa

 – kuinka korkealle saa rakentaa

 – kuinka paljon enintään saa rakentaa

 – mistä rakennuksia ei saa esimerkiksi kaupunkikuvan vuoksi poistaa

Ajatuksena ja tavoitteena on se, että kaava mahdollistaa siinä vahvistettujen 
reunaehtojen puitteissa rakennus- tai tonttikohtaisesti monen laisia ratkaisuja 
ja toteutustapoja lisä- ja täydennysrakentamiselle tulevien vuosikymmenten 
kuluessa.

Tavanomaista tehokkaammin rakennetuissa lähiöissä sekä kaupunkien 
keskustojen läheisyydessä voi autopaikkojen osoittaminen muodostua ongel-
malliseksi ja itse asiassa kortteliin sijoitettavien autopaikkojen määrä ohjaa 

Lisä- ja täydennysrakentamisen 
edellyttämän pysäköinnin on-
nistunut sijoittaminen edellyttää 
huolellista suunnittelua hank-
keen alusta alkaen. Maankäytön 
tehostamisesta huolimatta 
alueen vehreys ja ilmavuus on 
onnistuttu säilyttämään. 

Vanhat rakennukset 
harmaalla, uudet val-
koisella. Kuva: Sara 
Pietilä, Oulun 
yliopisto.
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lisärakentamista. Rakentamisen tehokkuuden ja autopaikkojen määrän vuo-
rovaikutteista suhdetta tarkasteltiin KLIKK-hankkeessa erityisesti Joensuun 
kaupungin 4. kaupunginosan korttelissa 41. Tarkastelu osoitti, että lisä- ja täy-
dennysrakentamisen suunnittelu on syytä aloittaa autopaikkojen suunnitte-
lusta, eli tarkastella, kuinka monta lisäautopaikkaa tontille tai kortteliin taikka 
suurkortteliin voidaan luontevasti ja asuinympäristöä heikentämättä sijoittaa. 
Näin osoitettavien lisäautopaikkojen määrä antaa sitten autopaikkavaatimuksen 
kautta luvun rakennettavalle lisäkerrosalalle.

Lähiökerrostalon asukkaat tietävät oman rakennuksensa ja sen ympäristön 
parhaat ja säilytettävät piirteet, mutta myös sen, mitkä asiat erityisesti kaipai-
sivat korjaamista tai kohentamista. Asukkaiden tai asuntojen omistajien osal-
listuminen suunnitteluun on korjaushankkeen onnistumisen kannalta avain-
asemassa ja on tae asukkaiden motivaatiolle.  Lähiökerrostalon korjaamisen 
suunnittelua ei olekaan perusteltua tai edes järkevää tehdä hyödyntämättä vuo-
rovaikutteista suunnittelua. Suunnitelmien toteutettavuuden varmistamiseksi 
ja kustannusten hallitsemiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että suunnitteluun 
osallistuisivat heti lähtötietojen testausvaiheen jälkeen myös tulevat urakoitsijat 
ja elementtitoimittajat.  
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Joensuussa korttelin 41. raken-
tamismahdollisuuksien ja tehok-
kuuden tarkastelussa on otettu 
huomioon pysäköintipaikkojen 
tarve. Vaikka kevennetyssä 
kaavoituksessa rakennusoikeus 
annetaan liukuvana, sanelee 
pysäköintipaikkojen sijoittelun 
mahdollisuus käytännössä ylä-
rajan.

Osa uusista autopaikoista 
on sijoitettu kadulle, minkä 
osayleiskaava sallii.

Suunnitelma korttelin toimin-
tojen kokoamisesta yhteen 
tehostaa sisäpihan käyttöä. 
Laajan pysäköintikentän 
sijaan autopaikat on koottu 
pienemmiksi ryhmiksi, mikä 
mahdollistaa vehreän oleskelu-
ympäristön. Kuva: Toni Pallari, 
Oulun yliopisto.

Pysäköintikatu voidaan toteut-
taa käyttäjän ehdoin siten, että 
autopaikkojen maksimointi ei 
ole suunnittelua ohjaava tavoite. 
Kadunvarteen sijoittuva täyden-
nysrakentaminen ja kerrosta-
lojen arkkitehtonisen laadun 
parantaminen eheyttävät haja-
naista aluetta. Kuva: Veli-Pekka 
Ranta, Oulun yliopisto.

Tutkielma lähiökorttelin raken-
nusten laajentamismahdolli-
suuksista. Laajennusosat eivät 
varjosta olemassa olevia asunto-
ja ja ne parantavat pihojen suo-
jaisuutta. Kuva: Lotta Kindberg, 
Oulun yliopisto.
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osittainen purku kellarin laajennus kattolaajennus telakointi

kellarin avaus hissit lisä- 
rakentaminen

julkisivun 
kunnostus

terassit laajennus jatkaminenparasiitti

Yksittäisten rakennusten muutoskonseptit koostuvat useimmiten eri mahdollisuuksien yhdistämisestä, tavoitteena 
mm. tekninen parantaminen, esteettömyys, asumisviihtyisyyden parantaminen ja korjausten rahoittaminen. Kuva: Ida 
Lautanala, Aalto-yliopisto.

Kerrostalojen lisärakentamisen mahdollisuuden ovat moninaiset, samoin olemassa olevan rakennuskannan täydentämisen mallit. 
Rakennusta voidaan jatkaa, korottaa tai laajentaa syvyyssuunnassa rakentamalla esimerkiksi parvekkeista ja viherhuoneista koostuva 
vyöhyke asuntojen eteen. Usein laajennusvara löytyy rakennuksesta itsestään; käyttämätön maanpäällinen kellarikerros voidaan 
ottaa uuteen aktiiviseen käyttöön. Kuva: Veli-Pekka Ranta, Oulun yliopisto.

korvaaminenB1 reunan 
täydentäminen

B2 tiivistäminenB3 tonttikohtainen 
lisärakentaminen

B4 vajaakäyttö-
alueiden 
rakentaminen

B5

B Rakennetun ympäristön täydentämisen mallit, Korttelikohtainen + alueellinen taso

A1 parveke- 
vyöhykkeiden 
lisääminen

A2 tilan käyttö- 
tarkoituksen 
muutos

korottaminenA3 jatkaminenA4 uusi rakennus 
olemassa 
olevalle tontille

A5

A Lisärakentamismallit, Tonttikohtainen taso
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Kerrostalon vaipan teollinen 
korjaus

TES Energy Facade -menetelmä perustuu teolliseen 
puurakentamiseen sekä tietomallipohjaiseen suunnit-
telu- ja toteutusprosessiin. KLIKK-hankkeessa on tar-
kasteltu ja edelleen kehitetty menetelmää, koska TES 
on julkisivukorjausmenetelmä, joka mahdollistaa jat-
kuvan asumisen korjaustyön aikana. Hyödyntämällä 
teollista esivalmistusta ja elementtitekniikkaa työaika 
itse työmaalla lyhenee huomattavasti verrattuna ko-
konaisuudessaan paikalla suoritettavaan korjaustyö-
hön. Samalla nousee rakentamisen laatu: prosessi on 
hallitumpi, työt tehdään suurelta osin siisteissä sisäti-
loissa ja materiaalihukka vähenee. Elementit voidaan 
asentaa myös suoraan rakennuksen vanhan julkisi-
vun päälle, mikä eliminoi purkuvaiheen. Integroimalla 
uusi mahdollinen talotekniikka tai esimerkiksi iv-ka-
navointi itse julkisivuelementteihin, asuntojen sisä-
töiden määrä saadaan minimoitua esimerkiksi ilman-
vaihtojärjestelmän uusimisen yhteydessä. Asukasta 
hyödyttää myös asumisen laadun nousu: energiate-
hokkuuden parantuessa lämmityskustannukset piene-
nevät ja lämmöneristyksen lisääntyessä asunto on kor-
jauksen jälkeen vedottomampi ja lämpimämpi. Lisäksi 
paremmin eristetty ulkoseinä ja energiatehokkaat ik-
kunat suojaavat ulkoa tulevalta melulta. 

TES Energy Facade -menetelmä perustuu teolliseen puuraken-
tamiseen ja tietomallipohjaiseen suunnittelu- ja toteutuspro-
sessiin, jonka pohjaksi olemassa olevan rakennuksen julkisivut 
laserskannataan. Kuva: Frank Lattke, TUM.

Suunnitelma lähiökerrostalon korjaamiseksi ja lisäkerrosten rakentamiseksi.  
Kuva: Hanna-Kaisa Huhta ja Riikka Takalo, Oulun yliopisto.
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TES-menetelmässä käytetään puurunkoisia, esi-
valmisteisia ja suurikokoisia julkisivuelementtejä.  Ne 
koostuvat seuraavista rakennekerroksista: kokoonpu-
ristuva tasausvilla (jotta elementti asettuisi tiiviisti epä-
tasaista alustaa vasten), rakennuslevy (jäykiste), ilman-
sulku (tarvittaessa myös höyrynsulku), lämmöneriste 
ja itsekantava puurunko, tuulensuojalevy (jäykiste) ja 
ulkoverhous, joka on vapaasti valittavissa. Elementit 
voivat olla vaaka- tai pystysuuntaisia. Talotekniikka ja 
esimerkiksi aurinkosähkökennot tai aurinkokeräimet 
voidaan asentaa julkisivuelementteihin valmiiksi teh-
taalla. Elementeillä voidaan uusia olevan rakennuksen 
julkisivu joko osittain tai kokonaan, parantaa julkisi-
vun lämmöneristystä ja ilmatiiveyttä ja sitä kautta ra-
kennuksen energiatehokkuutta. 

Puumateriaalin käytöstä on hyötyä elementtipoh-
jaisessa rakentamisessa: puurunkoiset ratkaisut ovat 
kevyitä, lämmöneristyksen määrä on vapaasti valitta-
vissa ja tarpeita vastaava mitoitus, elementtikohtainen 
räätälöinti, on toteutettavissa.  Julkisivuosien kuten 
ikkunoiden, ovien ja julkisivuverhoilun integrointi ele-
mentteihin esivalmistusprosessin yhteydessä on mah-
dollista ja tarvittaessa elementeissä voi olla myös sisä-
puolinen verhoilu. 

Itse TES-elementtien runko voidaan toteuttaa ran-
karakenteisena tai esimerkiksi CLT-pohjaisena (Cross 
Laminated Timber) ratkaisuna. Rankarakenteisena 
elementit ovat keveitä ja edullisia valmistaa, kui-
tenkin KLIKK-hankkeessa havaittiin TES-
julkisivuelementtejä koskeva kehitystarve. Useiden 
lähiökerrostalojen ulkoseinissä ei ole kantavaa sisä-
kuorta, jonka varaan julkisivuelementit olisivat kiin-
nitettävissä. 1960-luvun tyypillisiä nauhaikkunajulki-
sivuja korjattaessa uusien julkisivuelementtien tulisi 
olla vaakasuuntaisia ja ne on voitava kiinnittää vain 
päistään olemassa oleviin kantaviin väliseiniin. Tämä 
edellyttää elementiltä itsekantavaa rakennetta, mikä 
saavutetaan kun runko tehdään CLT-levystä. Niinpä 
CLT-runkoa on järkevää käyttää silloin, kun elemen-
tit voidaan kiinnittää vain harvassa oleviin kantaviin 
seiniin tai pilareihin ja kun julkisivuverhous on pai-
nava, esim. tiililaattaverhous, keraamiset lankut tai 
luonnonkivi. 

TES – julkisivukorjauksen elementtien esivalmistusta Suomen 
Rakennustuote Oy:n tehtaalla. Kuva: Simon le Roux, Aalto-
yliopisto.

Uudet ilmanvaihdon tuloilmakanavat voidaan asentaa valmiiksi 
TES-elementteihin. Kuva: Paroc Oy Ab. 

TES-elementtiä nostetaan paikoilleen Riihimäen Peltosaaren 
korjauskohteessa. TES-julkisivukorjausmenetelmä mahdollistaa 
jatkuvan asumisen korjaustyön aikana. Kuva: Paroc Oy Ab.

Vanhan kerrostalon julkisivuelementin betonikuorta puretaan 
purkurobotin avulla. Kuva: Paroc Oy Ab.
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Vanha rakenne

Elementti

Rakennetaan paikalla

YP1: terassirakenne ylhäältä alas
Terassilaudoitus 28mm
Kannatus
Kumibitumikermi
Betonilaatta 80-100mm
Polyuretaanieriste 250mm
Vanha betonilaatta n. 200mm

Bitumikermikaistat liimataan vanhaan sisäkuoreen ja limitetään 
huolellisesti elementin höyrynsulkumuovin kanssa.

US1: ulkoa sisälle
Vaakapaneeli 28mm
Ristiinkoolaus ja tuuletusväli 44mm
Tuulensuojamineraalivilla 50mm
Tuulensuojakipsilevy 9mm
Runko ja mineraalivilla 200mm
Höyrynsulkumuovi
Havuvaneri 9mm
Pehmeä mineraalivillalevy 50mm
Ilmansulkukangas (asennus välittömästi 
vanhan ulkokuoren purkamisen jälkeen)
Vanhan ulkoseinän sisäkuori (tiili)

Palokatko- 
profiili

Palokatko- 
profiili

US2: kellarin seinä sisältä ulos
Vanha perusmuuri n. 350mm
Kumibitumikermi
Uritettu XPS eristelevy 150mm
Rappaus

Kuva: Toni Halunen ja Henri 
Vähäkangas, Oulun yliopisto.

Hyödyntämällä teollista esivalmis-
tusta ja elementtitekniikkaa voidaan 
työaikaa työmaalla lyhentää huomatta-
vasti verrattuna paikalla suoritettavaan 
korjaustyöhön. Kuvassa nostetaan ns. 
TES-julkisivuelementtiä paikoilleen. TES-
menetelmässä käytetään puurunkoisia, 
esivalmisteisia ja suurikokoisia element-
tejä, joiden ulkoverhous on vapaasti valit-
tavissa. Kuva: Anton Ambros.
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CLT:n (ristiinlaminoidun puu-
levyn) käyttö ulkoseinäele-
menttien sisäkuorena tekee 
elementeistä itsekantavia, 
mikä antaa mahdollisuuden 
käyttää elementtejä myös nau-
hajulkisivuissa ja julkisivujen 
verhouksissa raskaitakin mate-
riaaleja. Mittakaavassa 1:10. 
Kuva: Petri Pettersson, Oulun 
yliopisto. 

Keraaminen lankku, ns. tiililankku on yleisty-
mässä myös korjauskohteiden julkisivumateri-
aalina, Terrafasad Oy.

Tiililaattapintaisten verhouselementtien 
asennustyö korjauskohteessa, Stonel Oy.
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Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja 
pitkäaikaiskestävät ratkaisut

KLIKK-hankkeessa tehtiin ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalisen toimin-
nan laskennallista tarkastelua. Laskentatarkastelujen tavoitteena on ollut löytää 
lämpö- ja kosteusteknisesti toimivia puisia, CLT- ja TES-rakenteisia seinära-
kenneratkaisuja lähiökerrostalojen korjaus- ja täydennysrakentamista varten. 
Rakenteiden toimintaa tutkittiin TTY:llä kehitetyn rakenteiden kosteusteknisen 
toiminnan analysointimenetelmän mukaisesti, jolla voidaan tarkastella raken-
teiden kosteusriskejä nyky- ja tulevaisuuden ilmastossa.

Ulkoilman olosuhteina käytettiin nykyistä ja tulevaisuuden ilmastoa kuvaa-
via rakennusfysikaalisia testivuosia, jotka vastaavat noin 90 % kriittisyystasoa 
tarkasteltaessa homeen kasvua ja kosteuden kondensoitumista vaipparaken-
teiden sisällä. Laskennassa otettiin huomioon viistosateen, auringonsäteilyn, 
pitkäaaltoisen lämpösäteilyn sekä tuuletusraon ilmanvaihtuvuuden vaikutukset 
rakenteessa vallitseviin olosuhteisiin.

Rakenteesta riippuen lämpö- ja kosteustekniseltä toiminnaltaan hyväksyt-
täviä tuulensuojaratkaisuja olivat 50 mm paksuisen lisäeristyksen käyttäminen 
tuulensuojakipsilevyn ulkopuolella sekä jäykän 30 mm paksuisen tuulensuo-
japinnoitetun tuulensuojavillan käyttö kipsilevyn tilalla. Myös tuulensuoja-
kangas ja 50 mm lisäeriste yhdessä olivat toimiva rakenneratkaisu tietyissä 
rakenteissa.

Esivalmisteisen TES-elementin 
liittyminen olemassa olevaan 
betonirunkoon ja uuteen parvek-
keeseen. Mittakaava 1:10. Kuva: 
Ida Mustamaa, Oulun yliopisto.
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Julkisivuelementeissä ilman-/höyrynsulun vesihöyrynläpäisevyys tulee suun-
nitella vanhan rakenteen ominaisuuksien mukaan ja esimerkiksi vanhan beto-
nisisäkuoren tiivistämisestä tulee huolehtia. Vanhan rakenteen vesihöyrynvas-
tuksen ollessa riittävä, kuten esimerkiksi vanhalla betonikuorella, rakenteeseen 
asennetaan pelkkä vesihöyryä läpäisevä ilmansulkukerros. Jos vanhan raken-
teen vesihöyrynvastus ei ole riittävä, voidaan rakenteeseen asentaa höyryn-
sulku, jonka tarpeellisuus ja diffuusiovastus pitää tarkistaa tapauskohtaisesti. 
Rakenteen ilmatiiviydessä ja diffuusiotiiviydessä tulee ottaa huomioon mah-
dolliset betonielementtien halkeamat, elementtien saumat, ikkunoiden ja ovien 
liitokset sekä erilaisten läpivientien aukot tiiviyttä heikentävänä tekijänä. Nämä 
kohdat tulee tiivistää tarkasti esimerkiksi joustavalla tiivistysmassalla tai -vaah-
dolla ja tarvittaessa bitumikerminauhoilla. Tarvittaessa tiivistyksiä tulee paran-
taa vielä sisäpuolelta. Ilmansulun jatkokset julkisivuelementtien välillä tulee 
tehdä myös ilmatiiviiksi ja riittävistä limityksistä tulee huolehtia.

Ilmansulkukerros voidaan asentaa julkisivuelementtien tapauksessa van-
han betonisisäkuoren pintaan ennen uusien julkisivuelementtien asentamista. 
Ilmansulkupaperi on mahdollista asentaa myös elementissä olevan, lämmön-
eristeen sisäpuolisen jäykistevanerin ulko- tai sisäpintaan. Asennettaessa ilman-
sulkupaperi jäykistevanerin ulkopintaan se pysyy toisaalta paremmin suojassa 
mekaanisia vaurioita vastaan kuin jos se olisi kiinni vanhassa, epätasaisessa 
betonikuoressa. CLT-levyillä toteutetuissa julkisivu- ja tilaelementeissä ei tar-
vita erillistä ilman-/höyrynsulkukerrosta vaan rakenteessa itse CLT-levy muo-
dostaa ilmansulun.

Kantavien rakenteiden lämpö- 
ja kosteusteknistä toimintaa 
saadaan parannettua lisää-
mällä riittävä lämmönvastus 
rakenteen ulkopuolelle.

Vasemmalla ei hyväksyttävä 
ratkaisu, oikealla rakennusfy-
sikaalisesti toimivat vaihto-
ehdot. Kuva: Joonas Salonen, 
TTY.

Lämmöneristeen lisääminen 
kantavan rungon ulkopuo-
lelle parantaa myös CLT-
tilaelementtirakenteiden kos-
teusteknistä toimintaa.

Vasemmalla ei hyväksyttävä 
ratkaisu, oikealla rakennusfy-
sikaalisesti toimivat vaihto-
ehdot. Kuva: Joonas Salonen, 
TTY.
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Lähiökerrostalojen lisäkerrokset

Lähiökerrostalot soveltuvat useimmiten hyvin lisäkerrosrakentamiseen, sillä 
niissä ei yleensä ole ullakkokerrosta. 1960–1980-luvuilla rakennetut lähiö-
kerrostalot ovat usein myös tasakattoisia, mikä helpottaa lisäkerrosten ra-
kentamista niin rakennuksen ulkonäön kuin teknisen toteutuksen kannalta. 
Lähiökerrostalot soveltuvat myös rakenteensa puolesta hyvin lisäkerrosraken-
tamiseen. Niiden kantava runko kestää helposti uuden kevytrakenteisen lisä-
kerroksen kuormat, usein jopa useammankin lisäkerroksen. 

Lisäkerrokset on järkevää toteuttaa kevytrakenteisina eli teräs- tai puurun-
koisina. Vuonna 2011 voimaantulleiden palomääräysten mukaan lisäkerros on 
mahdollista toteuttaa puurakenteisena enintään seitsemänkerroksiseen taloon.

Lisäkerrokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia lähiökerros-
talojen arkkitehtuurin uudistamiselle. Vanha kantava beto-
nirunko kestää yleensä helposti kahden kevytrakenteisen 
lisäkerroksen rakentamisen. Kevytrakenteisuus edellyttää 
tavallisimmin teräs- tai puurungon käyttöä. Kuva: Lotta 
Kindberg, Oulun yliopisto.

Lisäkerrosten tilajärjestelyjä suunniteltaessa on jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa huomioitava vanhojen ilmanvaihtohormien, 
viemäreiden ja savuhormien sijainnit, mikäli niiden on tarkoi-
tus palvella myös uusia lisäkerroksia. Kuva: Tomi Tulamo, Smart 
TES-hanke, Aalto-yliopisto. 
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Lisäkerrosten pohjaratkaisua suunniteltaessa on yleensä varauduttava siihen, 
ettei yläpohjalaatta kestä lisäkerrosten kuormia vaan kuormat on vietävä ala-
puolisille kantaville seinille ja pilareille tai palkeille. Mikäli alapuoliset kantavat 
rakenteet eivät sijaitse tarkoituksenmukaisesti uutta huoneisto- ja huonejakoa 
ajatellen tai kantavat rakenteet ovat harvassa, voidaan olemassa olevan yläpoh-
jan päälle rakentaa siirtopalkisto, jonka päälle uudet kerrokset rakennetaan. 
Siirtopalkistojen vuoksi uudesta välipohjarakenteesta voi tulla korkea, mikä 
täytyy ottaa huomioon portaita jatkettaessa ja julkisivuja sommitellessa.

Huhtikuussa 2011 uudistetun rakennusmääräyskokoelman luvun E1 kohdan 
6.2.3. mukaan enintään 7-kerroksiseen P1-luokan asuinrakennukseen saa tehdä 
yhden asuinkäyttöön tarkoitetun lisäkerroksen eikä sitä tarvitse varustaa auto-
maattisella sammutuslaitteistolla. Mikäli tällaiseen rakennukseen haluttaisiin 

Enintään 7-kerroksiseen P1-luokan asuinkerrostaloon saa 
tehdä yhden puurakenteisen, asuinkäyttöön tarkoitetun 
lisäkerroksen eikä sitä tarvitse varustaa automaattisella 
sammutuslaitteistolla. Kuva: Petri Pettersson, Oulun yliopisto.

KLIKK-hankkeessa kehitetty ratkaisu, jossa P1-luokan 
asuinkerrostalon puurunkoisia lisäkerroksia on tarkasteltu P2-
luokan rakennuksena, ja ne sekä olemassa olevan rakennuksen 
ylin betonirunkoinen kerros on varustettu automaattisella 
sammutuslaitteistolla eli sprinklattu. P1 ja P2-luokkaisten 
rakennusosien välissä on REI-M 120 luokan vaakasuora 
palomuuri. Kuva: Petri Pettersson, Oulun yliopisto.

LVI-nousujen siirtoetäisyys 
riippuu välipohjan rakennetyy-
pistä ja sen korkeudesta sekä 
siirrettävän roilon tyypistä 
ja rakennusmateriaalista. 
Savuhormien siirto ei ole mah-
dollista. Kuva: Petri Pettersson, 
Oulun yliopisto. 
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rakentaa kaksi tai kolme lisäkerrosta, tulisi koko ra-
kennusta tarkastella P2-luokan rakennuksena, jolloin 
se olisi sprinklattava eli varustettava automaattisella 
sammutuslaitteistolla.

KLIKK-hankkeessa päädyttiin esittämään raken-
nuksen palotekniseksi ratkaisuksi sitä, että olemassa 
oleva rakennus ja uudet kaksi lisäkerrosta erotetaan 
toisistaan REI-M 120-luokan vaakasuoralla palomuu-
rilla ja että alapuolella olevat porrashuoneet nouse-
vat lisäkerroksiin ja että myös niiden seinät täyttä-
vät REI-M 120 palomuurivaatimuksen. Ratkaisussa 
uudet P2-luokkaiset lisäkerrokset varustettaisiin au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla ja samoin ole-
massa olevan rakennuksen ylin kerros, jotta siellä 
mahdollisesti syttyvä tulipalo ei pääsisi leviämään 
ikkunoiden kautta ylempiin kerroksiin. Olemassa 
olevan ylimmän kerroksen sprinklaus olisi helppoa 
toteuttaa, sillä putkistot voidaan kuljettaa vanhan ylä-
pohjan ja uuden lisäkerroksen välisessä tilassa ja ala-
puolisten tilojen kattoon joudutaan vain poraamaan 
reiät spriklersuuttimia varten, eikä muita asennuk-
sia asuntoihin tarvita. Palomuurissa olevia ovia tai 
muita lävistyksiä ei normaalisti saa puolittaa, mutta 
koska kolme ylintä kerrosta olisi tässä ratkaisussa 
sprinklattu, esitettiin ovien ja roilojen kohdalla teh-
täväksi minuuttiluokan puolitus.

Tutkittu palotekninen ratkaisu esitettiin sekä ym-
päristöministeriön paloasioiden asiantuntijalle että 
Suomen pelastuslaitosten yhteisen kumppanuus-
hankkeen kokouksessa 10.10.2013 pelastuslaitosten 
riskienhallintapäälliköille tai johtaville palotarkasta-
jille. Molemmat tahot pitivät ratkaisua mahdollisena ja 
E1 määräysten hengen mukaisena ja pelastuslaitosten 
päälliköt toivoivat ratkaisun ottamista mukaan raken-
tamismääräyskokoelman lukuun E1. 

Ratkaisu mahdollistaa toiminnallisen palomuurin 
osien välille. Näin vanha rakennus, jonka ylin kerros 
varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, 
säilyy P1-luokassa kiviaineisena kerrostalona, ja sen 
päälle tehdään lisäkerrokset P2-luokan puuraken-
nuksena. Korotetut porrashuoneet jatkuvat ylöspäin 
P1-luokassa lisäkerrosten sisällä ja porrashuoneissa 
tulee olla tehokas savunpoisto. Alapuolelta nousevat 
roilot ja lisäkerrosten kerrostaso-ovet puolitetaan EI 
60-luokkaisiksi.

Porrashuoneet jatkuvat P1-luokkaisina P2-luokkaisten 
lisäkerrosten sisällä, porrashuoneiden seinät ovat betoniset ja 
luokkaa REI-M 120. Poikkeuksellisesti roilot ja kerrostaso-ovet 
on sprinklauksen vuoksi voitu puolittaa luokkaan EI 60. Kuva: 
Petri Pettersson, Oulun yliopisto.
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Peruskorjauksen ja lisäker-
rosten rakentamisen yhtey-
dessä voidaan rakennuksen 
arkkitehtuuri uudistaa ja luoda 
rakennukselle asuntomarkki-
noilla uudentyyppistä houkutte-
levuutta. Rakennuksen vanhat 
kerrokset ja lisäkerrokset sulau-
tuvat yhdeksi eheäksi kokonai-
suudeksi. Kuva: Iida Räsänen ja 
Matti Lakkala, Oulun yliopisto. 

Lisäkerrosten rakentaminen tilaelementeistä on erittäin 
nopeaa eikä aiheuta asukkaille suurta häiriötä. Roilojen on 
uudessa asuinkerroksessa sijaittava lähellä vanhojen kerrosten 
pystynousuja. Kuva: Tomi Tulamo, Aalto-yliopisto.
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Parhaimmassa tapauk-
sessa rakennussuunnittelu 
ja tilaelementtisuunnittelu 
tukevat toisiaan. Julkisivujen 
porrastukset, kattoterassit ja 
parvekkeet syntyvät luonte-
vasti tilaelementtijaon myötä 
elementtejä porrastamalla.

Samassa tilaelementissä  
ei ääni- ja paloteknisistä 
syistä voi olla kahteen eri 
huoneistoon kuuluvia tilo-
ja. Myöskään vesieristystä 
ei voi luotettavasti jatkaa 
tilaelementistä toiseen, ts. 
kunkin märkätilan on sijait-
tava yhden elementin sisällä. 
Kuva: Petri Pettersson, Oulun 
yliopisto.

Tyypillisen lähiökerrostalon kantava 
betonirunko, As Oy Koskipyykönen. 
Mikäli tilaelementit tukeutuvat vanhoihin 
kantaviin seinälinjoihin, sitoo alapuo-
listen kantavien rakenteiden sijainti ja 
suunta uusien kerrosten pohjaratkaisu-
jen suunnittelua ja voi johtaa ylisuuriin 
tilaelementteihin. 

Lisäkerrosten rakentaminen tilaelementtejä 
hyödyntäen

Tilaelementit ovat rakennuselementtejä, joissa on mukana seinä-, lattia- ja kat-
torakenteet. Osa sivuseinistä voi puuttua osittain tai kokonaan. Elementti muo-
dostaa itsessään tai yhdessä muiden kanssa tilakokonaisuuden tai toiminnalli-
sen kokonaisuuden.

Rakennuksen korottamista tai laajentamista tilaelementein puoltavat nopeus 
ja asukkaille aiheutuvan häiriön minimoiminen. Koska tilaelementtien esival-
mistusaste on korkea ja ne rakennetaan säältä suojassa tehdasolosuhteissa, ovat 
ne mittatarkkoja ja työmaa-aika lyhenee merkittävästi.

Asuntoja ja elementtijakoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että sa-
massa tilaelementissä ei ääni- ja paloteknisistä syistä voi olla kahteen eri huo-
neistoon kuuluvia tiloja. Myöskään vesieristystä ei voi jatkaa tilaelementistä 
toiseen ts. kunkin märkätilan on sijaittava yhden elementin sisällä. 

Tilaelementtijakoa säätelevät asuntosuunnittelun ohella myös elementtien 
äärimitat, joita rajoittavat tuotantotekniikka sekä elementtien kuljetus ja nos-
taminen. Eli mitä suurempia tilaelementit ovat, sitä järeämpiä niiden rakentei-
den tulee kasvavan painon vuoksi olla ja edelleen, sitä järeämpää nostokalus-
toa työmaalle tarvitaan. Nämä nostavat toteutuksen hintaa, jota nostaa myös 
suurten tilaelementtien vaatima erikoiskuljetus. Erikoiskuljetukseen joudu-
taan, mikäli kuorman leveys on yli 4,5 m, pituus yli 13,5 m tai korkeus yli 4 m. 
Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla taloudellista käyttää ylisuuria elementtejä, 
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varsinkin mikäli rakennuspaikka on lähellä elementtitehdasta ja paikkakunnalla 
on saatavissa sopivaa nostokalustoa. Tilaelementtien koot puolestaan vaikutta-
vat rakenne- ja LVI-suunnitteluun sekä rakennustyömaan ja asennusvaiheen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tilaelementit voidaan toteuttaa rankarunkoisina tai CLT-runkoisina (Cross 
Laminated Timber). Tarkoituksen mukainen runkorakenne valitaan kunkin 
suunnittelukohteen erityispiirteiden mukaan. Tilaelementit asennetaan tapaus-
kohtaisesti joko valmiin palopermannon tai vanhan yläpohjarakenteen päälle 
tehtävän teräspalkiston päälle. Tilaelementtien suuntaukseen ja sijoittamiseen 
vaikuttaa alapuolisten kantavien rakenteiden sijainti. Lisäkerrosten tilaelement-
tien suunnittelusta ja rakentamisesta tekee haastavaa se, ettei vanhaa yläpohjaa 
yleensä voi kuormittaa, vaan kuormat on kohdistettava alapuolisille, usein har-
vassa sijaitseville kantaville seinille tai pilareille.

Teräspalkiston päälle asentaminen on alapuolisten kantavien rakenteiden 
vuoksi usein helpoimmin toteutettava ratkaisu. Vanhan yläpohjan päälle tehtävä 
teräspalkisto siirtää ja tasaa ylhäältä tulevat tilaelementtien kuormat vanhoille 
rakenteille. Palkisto on järkevintä toteuttaa teräsrakenteisena, ettei sen korkeus 
kasva kovin suureksi, mikä puolestaan vaikeuttaisi portaiden toteuttamista ja 

Tilaelementtien kuljetuksissa 
joudutaan käyttämään eri-
tyiskuljetusta, jos elementtien 
leveys ylittää 4,5 metriä, pituus 
13,5 metriä ja korkeus 4 metriä. 
Tapauskohtaisesti voi ylisuurten 
elementtien käyttäminen olla 
järkevää, jos rakennuspaikka 
on lähellä elementtitehdasta ja 
sopiva nostokalusto on paik-
kakunnalla saatavissa. As Oy 
Koskipyykösen kantava runko ja 
sen varaan tuettujen tilaele-
menttien mitat.
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julkisivujen sommittelemista. Vaihtopalkisto vapauttaa tilaelementtien suun-
nittelua, toimii asennustilana LVI-tekniikalle ja helpottaa terassirakenteiden 
tekoa. Palkkien välissä on myös mahdollista siirtää alapuolisista kerroksista 
nousevien kanavistojen ja viemäreiden paikkoja. Lisäksi tilaelementeille saa-
daan tasainen asennusalusta, sillä vanhat yläpohjan permannot saattavat olla 
hyvinkin epätasaisia.

CLT-runkoisen tilaelementin kantavat rakenteet ovat CLT-levyä (Cross 
Laminated Timber). CLT-levyn nykyinen vakiokorkeus seinärakenteessa on 
2,95 m, jolla päästään n. 2,6 metrin huonekorkeuteen. CLT-runkoisten tilaele-
menttien etu on niiden itsekantava rakenne, joka mahdollistaa elementin ulot-
tamisen noin kaksi metriä alapuolisen ulkoseinälinjan ylitse. CLT-runkoisiin 
tilaelementteihin on myös mahdollista tehdä kulmaikkunoita, mikäli tilaele-
mentit eivät ole ulokkeena. Tilaelementeillä tehtävän huoneiston rakennuskus-
tannuksiin vaikuttaa se, kuinka monta elementtiä sen rakentamiseen käytetään. 

Tilaelementin tarkoituksenmu-
kainen runkorakenne valitaan 
suunnittelukohteen mukaan. 
Puusta rakennettaessa ranka-
runko sallii joustavasti poikke-
avan suuret huonekorkeudet ja 
vinokatteet. Rankarunkoinen, 
vinokatteinen tilaelementti, 
mittakaava 1:50. Kuva: Petri 
Pettersson, Oulun yliopisto. 

CLT-levyt ovat ristiinlaminoi-
tuja/liimattuja puisia lautale-
vyjä. Kuva: Stora Enso.
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Rakennuttajalle taloudellisin huoneisto on rakennettu mahdollisimman suurista 
ja vähälukuisista tilaelementeistä. Näin valmistus- ja kuljetuskustannukset huo-
neneliömetriä kohden pysyvät mahdollisimman pieninä. 

Jos tilaelementit asennetaan suoraan yläpohjan holvin tai palopermannon 
päälle, tilaelementtien lattiasta kannattaa tehdä palkkirakenteinen, vaikka ti-
laelementin runko olisikin seinien ja katon osalta CLT-levyä. Palkkirakenne 
mahdollistaa LVI-tekniikan kuljettamisen lattian alla. Teräspalkiston päälle 
asennettaessa tilaelementin lattiarakenne kannattaa toteuttaa CLT-levystä.

Yksityiskohta 1:10 rankara-
kenteisesta tilaelementistä, joka 
on asennettu kuormia välittä-
vän teräksisen arinapalkiston 
varaan. Tilaelementin lattian 
betoninen pintalaatta estää 
palon leviämisen alakautta huo-
neistosta toiseen. Kuva: Petri 
Pettersson, Oulun yliopisto.  

Tilaelementtien esivalmistus-
aste on korkea ja ne rakenne-
taan säältä suojassa tehdas-
oloissa. Niiden rakentamiseen 
ei liity kosteusongelmia, mikä 
takaa rakentamisen laadukkuu-
den. Ne ovat myös erittäin mit-
tatarkkoja.  Kuva: Stora Enso. 
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Tilaelementtijakoa säätelevät asuntosuunnittelun ohella ele-
menttien äärimitat, joita rajoittavat tuotantotekniikka, kuljetus 
sekä niiden nostaminen. Edullisinta on käyttää normaalien 
maantiekuljetusten äärimittojen puitteissa mahdollisimman suu-
ria elementtejä. Kirkkokatu 18. tilaelementtikaavio. Kuva: Petri 
Pettersson, Oulun yliopisto. 

Vanhat asuntopohjat eivät sanele uusien asuntojen mitoitusta 
ja pohjien suunnittelua, jos käytetään alapuolisten kantavien 
rakenteiden päälle asennettavaa teräspalkistoa, joka siirtää ja 
tasaa ylhäältä tulevat tilaelementtien kuormat vanhalle run-
golle. Palkkitila toimii samalla tarvittaessa vanhojen kanavisto-
jen ja viemäreiden siirtoreittinä. Kuva: Petri Pettersson, Oulun 
yliopisto.
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Kuormien vuoksi CLT-runko on suositeltava, 
kun lisäkerroksia on enemmän kuin yksi. Koy 
Kirkkokatu 18. Koskikadun siiven lisäkerros-
ten leikkaus 1:50. Kuva: Petri Pettersson, 
Oulun yliopisto.

CLT-runkoisten tilaelement-
tien valmistusta Stora Enson 
tehtaalla. Kuva: Stora Enso. 
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Työpiirustusote Koskikadun  
1. lisäkerroksen päädystä. 
Mittakaava 1:50. Kuva: Petri 
Pettersson, Oulun yliopisto.

CLT-TILAELEMENTIT – SUUNNITTELUTIEDOT

• Suositeltavat sisämitat max. 4,2 – 4,5 x 12 x 2,95 m 
(kantava rakenne: seinä CLT 100, katto CLT 80).

• Huonekorkeus vakio n. 2,6 m (CLT-levyn vakiokorkeus 
2,95 m).

• Huoneistojen välinen seinä 280 mm, huoneiston 
sisällä 200 mm (CLT 100).

• Vähintään toisen päädyn tulee olla levy. Levymäisen 
päädyn aukottaminen mahdollista.

• Tilaelementin uloke yli vanhan julkisivun max 
2 m (max. 1/3-uloke, aukotukset pieniä, toimii 
seinämäisenä palkkina).

• Maksimiaukotukset moduulissa:

• aukko kattoon saakka ilman vahvistusta 1,5 m

• aukko kattoon saakka teräsvahvisteisena 3 m

• aukon leveys 3-5 m, ylä- tai alapuolelle palkki 
min. 300 mm, kantavat pielet min. 600 mm tai 
teräspilarit

• kulmaikkunan ylä- ja alapuolelle seinän korkeus 
min. 600 mm, ei sallittua ulokkeena olevissa 
tilaelementeissä

• Kattorakenne omina elementteinä. Vesikattoa 
kantavilla rakenteilla tehdään kattomuoto.
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Hissien ja portaiden ratkaisut

Hissittömät talot ovat rakennuskantamme suuri ongelma. Hissin tarve tulee 
vastaan kerrostalon elinkaaren jossakin vaiheessa, jos talolla on tavoitteena 
olla hyvä asuintalo myös tulevaisuudessa. Toisaalta lisäkerrosten rakentaminen 
edellyttää hissin rakentamista, mikäli kerrosten lukumäärä nousee yli kolmen.

Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen on useimmiten rakennuskustan-
nuksiltaan edullisin ratkaisu, koska lisärakenteiden määrä on tällöin vähäi-
sin. Ongelmalliseksi ratkaisun tekee kuitenkin tilan puute. Joissakin vanhoissa 
porrashuoneissa on jo valmiina valokuilu, johon hissi on mahdollista asentaa. 
Yleensä porrassyöksyjä joudutaan kaventamaan tai muuttamaan portaan mallia 
tilan saamiseksi hissille.

Rakennuksen rungon ulkopuo-
lelle sijoitettu uusi hissi voidaan 
toteuttaa mitoitukseltaan väl-
jänä, eikä se kavenna olemassa 
olevia porrassyöksyjä. Uudet 
keveät lasiseinäiset hissitornit 
ja lisäkerrokset tarjoavat myös 
mahdollisuuden rakennuksen 
arkkitehtuurin uudistamiselle. 
Kuva: Iida Räsänen ja Matti 
Lakkala, Oulun yliopisto.

Pohjaote 1:200, 4. eli 
ensimmäinen lisäkerros. Kuva: 
Iida Räsänen ja Matti Lakkala, 
Oulun yliopisto.
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Rakennusrungon ulkopuolelle sijoitettu hissi ei 
kavenna porraskäytävää tai porrassyöksyjä ja hissi-
kuilun vaatimat ylä- ja alatilat ovat helpoimmin to-
teutettavissa. Rakennusrungon ulkopuolelle voidaan 
useimmiten sijoittaa myös suurempi hissi kuin run-
gon sisään, mikä parantaa hissin käytettävyyttä. Jos 
kaksivartisessa portaassa sisäänkäynnin ja ensimmäi-
sen asuinkerroksen välissä on tasoero, voidaan sijoit-
taa läpikuljettava hissi toisen porrassyöksyn paikalle 
ja uudet portaat rakennuksen ulkopuolelle. Jos puo-
lestaan kerrostasanne on ulkoseinää vasten, kannat-
taa useimmin sijoittaa pelkkä hissi rakennusrungon 
ulkopuolelle. 

Rakennusrungon ulkopuolelle rakentaminen vas-
taa uudisrakentamista. Kaavalliset kysymykset, kuten 
rakennusalan ylitys, kiinteistörajat, asemakaava yms. 
täytyy huomioida rakennusluvan yhteydessä. Uusi his-
sikuilu muuttaa rakennuksen ulkonäköä, ja rakennus-
luvassa joudutaan ottamaan kantaa ulkopuolisen osan 
vaikutuksesta kaupunkikuvaan. 

Hissikuilu on mahdollista toteuttaa paikalla raken-
tamalla tai elementtirakenteisena. Umpiseinäinen his-
sikuilu voidaan tehdä betonista tai CLT-runkoisista 
tilaelementeistä. Hissikuilu voi olla myös teräsrunkoi-
nen ja sen seinät voivat olla esimerkiksi lasia tai teräs-
verkkoa. Hissityypiksi on usein tarkoituksenmukaista 
valita konehuoneeton hissi, koska olemassa olevien 
porrashuoneiden yhteydessä ei yleensä ole ylimää-
räistä tilaa hissin konehuoneelle.

Hissin rakentamisen yhteydessä voidaan muutostyöt kohdistaa porrashuoneeseen myös siten, että hissi sijoitetaan vanhan rungon 
sisäpuolelle, puretun porrassyöksyn paikalle, ja uusi elementtirakenteinen porrastorni asennetaan rakennusrungon ulkopuolelle. 
Kuva: Veli-Pekka Ranta, Oulun yliopisto.

Puretun portaan tilalle sijoitettu uusi hissi voidaan rakentaa 
mitoiltaan väljänä. Uusi porras työntyy vanhan rakennusrungon 
ulkopuolelle. 

Hissin rakentaminen mahdollistaa 
elinkaariasumisen. Parhaimmillaan uusi 
hissi istuu vanhaan rakennukseen sitä 
kunnioittaen tai tuo myönteisen lisän 
rakennuksen arkkitehtuuriin. Kuvassa 
hissi on tuuletusparvekkeen paikalla.
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Hissi edistää esteettömyyttä, mutta 
on myös edellytys lisäkerrosten 
rakentamiselle.

Uuden hissin sijoittaminen por-
rashuoneeseen on useimmiten 
edullisin ratkaisu, koska lisära-
kenteiden määrä on vähäisin. 
Vanhat porrashuoneet ovat har-
voin mitoitukseltaan riittävän 
väljiä hissin asentamiseksi, joten 
porrassyöksyjä joudutaan usein 
kaventamaan tai uusimaan ne.  
Vanha porras on purettu ja 
korvattu niukasti mitoitetulla 
kierreportaalla, jolloin hissille 
on löytynyt tila. Kuva: Simo 
Rasmussen ja Saara Koskinen, 
Oulun yliopisto.
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Hissin suunnittelu vaatii huolellisen valmistelun, jonka aikana pys-
tytään kartoittamaan eri sijoitusvaihtoehtojen edut ja heikkoudet, 
mm. kustannusvaikutus, hissin mitoitus ja portaiden käytettävyys. 
Asunto-osakeyhtiöissä hissin sijoittaminen asuntovyöhykkeelle on 
harvoin mahdollista. Erityisesti 1950- ja 1960-lukujen kerrostaloissa 
on usein ns. puolen kerroksen ongelma eli sisäänkäyntitaso on puoli 
kerrosta asuntoja alempana. Jo muutaman askelman nousu voi muo-
dostua esteeksi erityisesti vanhenevan väestön kokona asumiselle. 
Hissiratkaisun yhteydessä puolen kerroksen ongelma tulisi poistaa. 
Puolen kerroksen ongelma voidaan ratkaista rakentamalla hissi ja por-
ras vanhan rakennusmassan ulkopuolelle. Jos porrashuone on väljä, 
voidaan ongelma poistaa käyttämällä läpikuljettavaa hissiä. Kuva: 
Lotta Kindberg, Oulun yliopisto.

Olemassa olevat asunnot on 
säilytetty ja porraskäytävästä 
on esitetty siltamainen yhteys 
uudisosaan, jossa sijaitseva hissi 
palvelee myös vanhan puolen 
asukkaita. Näin hissikustannuk-
set jakautuvat suurelle neliö-
määrälle. Kuva: Ida Lautanala, 
Aalto-yliopisto.
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Hissit ja uudet portaat on sijoitettu mitoi-
tukseltaan väljähköinä vanhan rakennusrun-
gon ulkopuolelle. Rakennuksen lisäkerroksen 
pohjapiirustus. Kuva: Toni Halunen ja Henri 
Vähäkangas, Oulun yliopisto. 

Usein portaan mitoitus on niin niukka, että jäl-
kiasennushissiä ei pystytä sijoittamaan porras-
syöksyjen keskelle. Olemassa olevan rakennuk-
sen pohjapiirustus. 

Kuvassa hissi on entisen 
porrassyöksyn paikalla ja uusi 
porras on rakennusrungon 
ulkopuolella. 
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Porrashuoneen mitoitukseen 
on saatu väljyyttä purkamalla 
porras ja rakentamalla uusi por-
ras toisen porrassyöksyn tilalle, 
hissi on sijoitettu rakennusrun-
gon ulkopuolelle. Kuva: Petteri 
Rintamäki, Oulun yliopisto. 

As Oy Porvoonportissa uudet elementtirakenteiset, teräsrun-
koiset hissikuilut ja niiden edustasanteet ovat rakennusrungon 
ulkopuolella ja hissikuilut on valmiiksi ulotettu jatkumaan myö-
hemmin rakennettavaan lisäkerrokseen. Alkuperäiset kaksivarti-
set portaat on korvattu kierreportailla. Rakennusvaiheen häiriö 
on asukkaille lyhytkestoinen, jos käytetään esivalmistettuja 
rakennusosia. Kuvat: Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki.
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Parvekkeiden ratkaisut

Energiateknisistä ja rakennustaloudellisista syistä uusittavat tai uudet parvek-
keet kannattaa tehdä itsekantavana rakenteena uuden julkisivupinnan ulkopuo-
lelle. Olemassa olevaan rakennusrunkoon ripustettaessa parvekkeiden kiinni-
tykset muodostavat kylmäsillan kulkiessaan lämmöneristeen lävitse. Samalla 
ne rikkovat tuulensuojan ja heikentävät vaipan ilmatiiveyttä. Lämpötalouden 
heikkenemisen lisäksi rakenne sisältää kosteuden tiivistymisen ja mikrobikas-
vun riskin. Itsekantavat parvekerakenteet voivat olla terästä, betonia tai puuta, 
tai näiden yhdistelmiä. Mikäli parvekkeet halutaan tehdä ripustettuina, on ul-
koseinään tai sen ulkopuolelle tehtävä uusi kantava rakenne, josta parvekkeet 
voidaan ripustaa lävistämättä koko lämmöneristävää kerrosta. Esimerkiksi jos 
julkisivut uusitaan TES-elementtejä käyttäen, on niihin mahdollista tehdä kiin-
nikkeet parvekkeiden ripustamista varten.

Uusi, entistä tiiviimpi ja lämpöä 
paremmin eristävä seinärakenne 
voi johtaa tilojen ylilämpenemi-
seen etenkin keväisin ja kesäisin. 
Jotta kallis jäähdyttäminen väl-
tettäisiin, on auringon paahteel-
ta syytä suojautua rakenteel-
lisen keinoin, mm. varjostavin 
parvekkein. Kuva: Aino Airas ja 
Teemu Leppälä, Oulun yliopisto. 

PARVEKEKANNATUSAKSONOMETRIA

- TERÄSHIMMELI KANTAVANA RAKENTEENA, IRTI SEINÄSTÄ VÄH. 10MM
- DIMENSIOT PALKEILLA JA PILAREILLA 200-120MM
- PUUOSAT EIVÄT KANTAVIA
- EI KYLMÄSILTOJA VAIPAN LÄPI
- LATTIAT JA UMPISEINÄT “NATTERIRAKENTEELLA”, LÄMPÖKÄSITELTY PUU
- OMAT ANTURAT PERUSTUKSISSA

KERROSTALON KORJAUS 2013
AINO AIRAS, TEEMU LEPPÄLÄ, “HIMMELI”

Aksonometrinen piirros esival-
misteisesta, teräskannatteisesta 
ja lämpökuormalta suojaavasta 
parveke-elementtijärjestelmästä. 
Kuva: Aino Airas ja Teemu 
Leppälä, Oulun yliopisto. 
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Esimerkki esivalmistuksen 
hyödyntämisestä julkisivukorja-
uksessa, johon yhdistyy uusien 
parvekkeiden rakentaminen: 
vanha betoninen sisäkuori, läm-
möneristeiset TES-elementit, 
joissa ulkolasiliukuovet, beto-
niset itsekantavat parveke-
elementit ja kuitubetoniset 
suojaseinämät. Kuva: Petteri 
Rintamäki, Oulun yliopisto.

Vasemmalla vanhoja betonirakenteisia parvekkeita laajen-
netaan ulospäin itsekantavaa betonirakennetta käyttäen. 
Oikealla olevassa kohteessa on rakennukseen lisätty uudet 
teräskannatteiset parveketornit.
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Asuinkerrostalon eteen rakennettu 
uusi parvekevyöhyke varjostaa asun-
toja suojaten niitä liikalämpenemi-
seltä. Rakennuksen arkkitehtuuri on 
samalla uudistunut. Lisäkerros on 
muita kerroksia korkeampi. Kuva: 
Juhani Alasalmi ja Joonas Koskela, 
Oulun yliopisto. 

TERÄSPILARIT

PARVEKELAATAT BETONIELEMENTEIN

BETONISEINÄELEMENTIT

Uudet kylmät teräspilarit ja betoniseinäele-
mentit muodostavat parvekkeiden kantavan 
rungon, johon parvekelaatat kiinnitetään. 
Kuva: Juhani Alasalmi ja Joonas Koskela, Oulun 
yliopisto. 
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Taustaseinä / TES-elementti

Kantava rakenne - 

CLT / vedenpoisto

Lattiaritilät / 

Parvekekaiteet, -l
asitu

s

Rapattu julkisiv
u

Rakennuksen vaippa on 
uusittu lämmöneristeineen 
käyttämällä TES-elementtejä. 
Parvekkeiden runko muodostuu 
CLT-elementeistä, joihin puoles-
taan yhdistyy rapattu julkisivu. 
Parvekkeiden lasittaminen pa-
rantaa rakennuksen energiata-
loutta. Kuva: Simo Rasmussen ja 
Saara Koskinen, Oulun yliopisto. 

Parvekkeet voidaan koota 
elementeistä tai asentaa yhden 
tai useamman parvekkeen 
kokoisina tilaelementteinä. 
Kuva: Simo Rasmussen ja Saara 
Koskinen, Oulun yliopisto.
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Parvekeaksonometria: TES-elementteihin on tehtaalla asennettu keveitä teräsrakenteisia parveke-elementtejä varten 
palkkikengät, joiden avulla parvekkeiden kannatus tapahtuu. Esivalmistus minimoi paikan päällä tapahtuvan rakentamisen, 
mikä säästää kustannuksia, parantaa laatua ja vähentää asukkaille peruskorjauksesta aiheutuvaa häiriötä. Kuva: Juho Lonkila 
ja Matti Rajamaa, Oulun yliopisto.

Uudet parvekkeet voidaan toteuttaa myös ulkonäöltään keveinä. 
Kuva: Juho Lonkila ja Matti Rajamaa, Oulun yliopisto.

Parvekkeiden rakentamisessa voidaan käyttää erilaisia parvekejärjestelmiä ja materiaaleja. Olemassa olevaan rakennusrunkoon 
ripustettaessa parvekkeiden kiinnitykset muodostavat kylmäsillan kulkiessaan lämmöneristeen lävitse. Jos parvekkeet halutaan tehdä 
ripustettuina, on ulkoseinään tai sen ulkopuolelle tehtävä uusi kantava rakenne, josta parvekkeet voidaan kannattaa lävistämättä 
lämmöneristävää kerrosta ja rikkomatta vaipan tiiveyttä.
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Uudet korjausrakentamisen 
yhteistoiminnalliset 
toimintamallit

Yhteistoiminnalliset toimintamallit (ns. integroidut 
projektintoimitukset) ovat projektin toteutustapoja, 
jotka perustuvat projektin osapuolten väliseen tiivii-
seen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Integroidut pro-
jektintoimitukset integroivat ihmiset, systeemit, lii-
ketoimintarakenteet ja toimintatavat prosessiin, jossa 
yhteistyön avulla valjastetaan kaikkien projektiin 
osallistuvien henkilöiden lahjakkuudet ja näkemykset 
projektin tulosten optimoimiseksi, arvon lisäämiseksi 
omistajalle, hukan vähentämiseksi ja tehokkuuden 
maksimoimiseksi läpi kaikkien suunnittelu-, valmis-
tus- ja rakentamisvaiheiden. 

Integroidulle projektitoimitukselle on tyypillistä 
yhteistyössä tehdyt yksimieliset päätökset, kaikkien 
projektin osapuolten aikainen osallistaminen sekä 
jaetut riskit ja palkkiot. Integroiduissa projektintoi-
mituksissa projektisopimus tehdään usean osapuo-
len kanssa. Näitä osapuolia ovat vähintään omistaja, 
pääsuunnittelija ja rakentaja, mutta sopimukseen 
voidaan ottaa mukaan myös muita suunnittelijoita, 

Osapuolten sitoutuminen toisiinsa uusissa menetelmissä.

Omistaja

Pää- 
urakoitsija

Pää- 
suunnittelija

Muut
suunnittelijat

Elementtien
toimittaja

Perinteisten ja yhteistoiminnallisten projektitoimitusten periaatteelliset erot (Aapaoja ja Söderström).

Erot perinteisen 
projektitoimituksen ja 
allianssimallin välillä
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aliurakoitsijoita yms. Lisäksi osapuolten menestys on kiinni projektin menes-
tyksestä sekä (epä)onnistumisesta. Jos projekti saavuttaa tavoitekustannukset, 
jokainen sopimusosapuoli saa ennalta sovitun katteen. Jos taas projekti alittaa 
tavoitekustannuksen, niin säästöt jaetaan sopimusosapuolten välillä bonuksiksi, 
jotka lisätään katteeseen. Jos taas projekti ylittää tavoitekustannuksen, ylitys jae-
taan ja vähennetään katteesta. Sanktio voi olla kuitenkin vain katteen suuruinen, 
jolloin tilaaja on ainoa, joka voi tehdä tappiota.

Integroitujen projektitoimitusten ja projektitiimien etuina perinteisiin toi-
mintamalleihin verrattuna on projektin osapuolten aikainen osallistaminen, yk-
sinkertaisten ja selkeiden toimintatapojen luominen, palvelukeskeisen työsken-
telytavan omaksuminen, prosessien nopeuttaminen, tiedonkulun parantaminen 
sekä panostaminen hankkeen alun valmisteleviin vaiheisiin (hankesuunnittelu, 
toteutuksen suunnittelu).

Toimintamallien erot (Aapaoja 
ja Söderström).

Perinteinen projektitoimitus Yhteistoiminnalliset (integroivat) mallit

Tiimit fragmentoitunut, vain tarpeen vaatiessa, 
vahvasti hierarkinen, kontrolloitu

muodostuu projektin pääosapuolista, 
kootaan prosessin aikaisessa vaiheessa, 
avoin, yhteistyössä tehty

Prosessi lineaarinen, erillinen, eristetty; tietoa/
tietämystä (knowlegde) kerätään vain 
tarpeen vaatiessa; informaation haalimi-
nen; tiedon ja taidon siilot

rinnakkainen ja monitasoinen; tiedon 
ja taidon aikainen osallistuminen; infor-
maation avoin jakaminen; osapuolten 
välinen luottamus ja kunnioitus

Riski hallitaan yksilöllisesti/yksittäin, siirre-
tään mahdollisuuksien mukaan toisille

hallitaan yhdessä, jaetaan tarkoituksen-
mukaisesti/sopivasti

Kompensaatio/ 
palkkio

tavoitellaan henkilökohtaista hyötyä; 
minimi panos maksimaalista tuotosta 
kohti; ostohintaperusteinen

tiimin menestys sidottu projektin menes-
tykseen; arvoperustainen  / -pohjainen

Kommunikointi/
teknologia

paperipohjainen; kaksiulotteinen;  
analoginen

digitaalinen, virtuaalinen; BIM (3-, 4- ja 
5-ulotteinen)

Sopimukset rohkaisee yksipuoliseen panostukseen; 
riskin allokointi ja siirto; ei jakamista

rohkaisee, edistää ja tukee monenvälistä 
avointa jakamista ja yhteistyötä; riskin 
jakaminen

Integrointiprosessi 
läpinäkyvämmäksi

Integroitujen projektitiimien 
luomisen kulmakivet ja hyödyt 
(Aapaoja et al., 2013).
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Lisä- ja korjausrakennushank-
keiden osapuolten roolit, vastuu-
alueet, ongelmakohdat ja ratkai-
sumahdollisuudet (Söderström 
2013).

Osapuoli Rooli Vastuualue Ongelmat Ratkaisut

Tilaaja Asiakas, loppu-
käyttäjä

Asioiden valmistelu, 
päätöstenteko

Päätöksenteon vaike-
us, tietämättömyys

Asunto-osakeyhtiölain muut-
taminen, selkeiden ja hyvien 
vaihtoehtojen luonti, osallista-
minen

Isännöitsijä Hallinnollinen 
johtaja

Asioiden valmiste-
lu, hankkeen ete-
nemisen seuranta, 
tiedottaminen

Epäaktiivisuus, ammat-
titaidottomuus

Osallistaminen, yksinkertaisten 
toimintamallien luonti

Rakennuttaja-
konsultti

Asiantuntija Hankkeen vetämi-
nen, neuvonta

Epäaktiivisuus, ei 
riittävästi aikaa asiak-
kaalle

Osallistaminen, palveluhenki-
syyden lisääminen

Kaavoittaja Viranomainen Kaavamuutokset Prosessien hitaus, 
valitukset

Prosessien nopeuttaminen, 
valitusten nopeampi käsittely 
ja sanktiojärjestelmän luonti, 
osallistaminen

Muut 
viranomaiset

Viranomainen Toiminnan luvanva-
raisuuden arviointi

Prosessien hitaus, 
valitukset

Prosessien nopeuttaminen, 
valitusten nopeampi käsittely 
ja sanktiojärjestelmän luonti, 
osallistaminen

Arkkitehti Pääsuunnittelija Yleisilmeen, vaihto-
ehtojen ja suunni-
telma-asiakirjojen 
luonti, suunnitte-
lusta vastaaminen

Ei riittävästi aikaa 
suunnitelmien laati-
miselle ja asiakkaalle, 
välinpitämättömyys

Panostetaan hankkeen alku-
päähän; lisätään suunnitteluun 
käytettävää aikaa, osallistami-
nen

Muut suunnit-
telijat (RAK, 
LVI, S, A)

Suunnittelija Vaihtoehtojen ja 
suunnitelma-asia-
kirjojen luonti

Ei riittävästi aikaa 
suunnitelmien laati-
miselle ja asiakkaalle, 
välinpitämättömyys

Panostetaan hankkeen alku-
päähän; lisätään suunnitteluun 
käytettävää aikaa, osallistami-
nen

Pääurakoitsija Toteuttaja Hankkeen toteutus 
urakka-asiakirjojen 
mukaisesti

Hankkeiden epämää-
räisyys, yllätykset ja 
muutokset rakennus-
töiden aikana, ammat-
titaidottomuus

Paikkansapitävät suunnitelma-
asiakirjat, osallistaminen

Aliurakoitsijat Toteuttaja Hankkeen toteutus 
urakka-asiakirjojen 
mukaisesti

Hankkeiden epämää-
räisyys, välinpitämät-
tömyys, ammattitai-
dottomuus

Paikkansapitävät suunnitelma-
asiakirjat, osallistaminen

Naapurit Hankkeen vas-
tustaja

- Valitukset Tiedottaminen, osallistaminen

Rahoittajat Hankkeen mah-
dollistaja

Rahoituksen järjes-
täminen

- -

Muut konsultit Asiantuntija Selvitysten ja ra-
porttien laadinta

Tärkeyttä ei tiedosteta, 
osaamista ei hyödyn-
netä

Osallistaminen
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Korjaus- ja lisärakentamishankkeen läpivienti

Hankkeen laadullisten tavoitteiden ja kustannusten hallinnan kannalta on oleel-
lista, että taloyhtiön eli omistajien ja asukkaiden toiminnalliset vaatimukset ja 
laadulliset tavoitteet on kattavasti määritelty ja selkeästi dokumentoitu. Näiden 
vaatimusten ja tavoitteiden hallinta on jatkuva prosessi, eli jokaisessa suunnitte-
luvaiheessa ja edelleen rakentamisen aikana kaikkia ratkaisuja tulee reflektoida 
niihin ja toisaalta samalla niitä tulee yhdessä kriittisesti tarkastella ja tarvitta-
essa tarkentaa.

Suomalaisessa rakennuttamisen käytännössä yleisin tapa on se, että hank-
keessa ovat omilla alueillaan vastuullisina rakennushankkeeseen ryhtyvä eli 
taloyhtiö, pääsuunnittelija ja pääurakoitsija. Tämä on mahdollista allianssimal-
lissakin ja joka tapauksessa juridisten vastuiden hallinnan kannalta on järkevää, 
että hankkeessa on pääurakoitsija ja rakennuslakikin edellyttää pääsuunnitte-
lijan nimeämistä.

KLIKK-hankkeen piloteissa saadut kokemukset ovat kuitenkin osoitta-
neet, että peruskorjauksen ja lisäkerrosten rakentamisen sisältävässä hank-
keessa olisi välttämätöntä olla päätoimija, joka olisi hankkeen vastuullinen 
läpiviejä suunnittelusta rakentamisen loppuun saakka allianssimallia hyödyn-
täen. Päätoimijana, joka yhdessä pääurakoitsijan ja pääsuunnittelijan kanssa 
kokoaisi hankkeen toteuttavan ryhmän, voisi luontevimmin olla tilaelementtien 
toimittaja, jolla on hankkeessa tarvittava osaaminen.

KAUPUNKI

ASEMAKAAVA

KORTTELIKAUPUNGINOSA

PÄÄTOIMIJA

PÄÄ-
SUUNNITTELIJA

PÄÄ-
URAKOITSIJA

TALO-
YHTIÖ

Muut 
suunnittelijat

Muut 
urakoitsijat

Ehdotus yhteistoiminnalli-
sesti läpivietävän peruskor-
jaus- ja lisärakentamishankkeen 
toimijoista ja näiden yhteis-
työ- ja vuorovaikutussuhteista. 
Toimijaryhmän kokoajaksi on 
esitetty päätoimijaa, jona luon-
tevimmin voisi toimia tilaele-
menttien toimittaja.
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HANKESUUNNITTELU

• peruskorjaustarpeen määrittely, PTS ja kuntoarvio

• kustannukset, vaihtoehtoiset ratkaisut

• asemakaavan reunaehdot

• lisä- ja täydennysrakentamisen kannattavuus

• lisä- ja täydennysrakentamisen toteuttamismallit

PÄÄTÖS PROSESSIN JATKAMISESTA 

ESISUUNNITTELU

• kiinteistön olevan tilanteen kirjaaminen

• peruskorjauksen sekä lisä- ja täydennysrakentamisen tavoitetason määrittely

• massoitteluvaihtoehdot

• asuntojen typologia

• pysäköinnin ratkaisut

PÄÄTÖS PROSESSIN JATKAMISESTA

LUONNOSSUUNNITTELU

• hankkeen laadun tavoitetason määrittelyn tarkentaminen

• hankkeen kustannusten ja kannattavuuden arvio

• asuntojen ja julkisivuratkaisujen vaihtoehdot

• luonnossuunnitelmat

• alustava toteuttamistarkastelu ja elementointisuunnitelma

PÄÄTÖS PROSESSIN JATKAMISESTA

TOTEUTUSSUUNNITTELU

• hankkeen laadun tavoitetasosta sopiminen

• hankkeen kustannusten tavoitetasosta sopiminen

• yksityiskohtainen arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelu

• yksityiskohtainen elementtisuunnittelu

• hankkeen aikatauluttaminen

PÄÄTÖS RAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

PERUSKORJAUSTYÖ SEKÄ LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kaikki urakoitsijatPäätoimija Pääsuunnittelija – Kaikki muut suunnittelijat Asukkaat / Isännöitsijä

Asukkaat / Isännöitsijä

Päätoimija PääsuunnittelijaAsukkaat / Isännöitsijä

PääurakoitsijaPäätoimija PääsuunnittelijaAsukkaat / Isännöitsijä

Lähiökerrostalon peruskorjauksen 
sekä lisä- ja täydennysrakentami-
sen prosessin tarkoituksenmukainen 
etenemikaavio.
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Kevätkummun lähiö sijaitsee Porvoon keskustasta 
noin 1,5–3 kilometriä kaakkoon. Kevätkumpu on sel-
keästi rajautuva ja se on rakentunut yhtenäiseksi ko-
konaisuudeksi 1970- ja 1980-lukujen aikana, minkä 
jälkeen alueen kehitys onkin pysähtynyt lähestulkoon 
täysin. Alue kaipaa uudistamista ja ränsistyneen yleis-
ilmeen kohottamista, jotta sen houkuttelevuus asuin-
alueena säilyy. 

Alueen yleisin kerrostalotyyppi on hissitön, kol-
mikerroksinen lamellitalo, jossa on kolme porras-
huonetta. Lisäksi alueella on muutamia korkeampia, 
6–8-kerroksisia hissillisiä kerrostaloja. Paikoin ker-
rostalokorttelit ovat melko harvaan rakentuneita ja 
korttelirakennetta on hankala hahmottaa kaduilla 
liikkuessa. 

Kevätkummun yleiskaavan 
havainnekuva. Kuva: Porvoon 
kaupunki.

Pitkät, viivasuorat pääkokooja-
kadut houkuttelevat autoilijoita 
kiihdyttämään ajonopeutta. 
Katujen reunustat ovat melko 
passiivisia ja sulkeutuneita. 
Istutetut puurivit rajaavat katu-
tilaa ja luovat vehreän ilmeen 
sekä yhtenäisen teeman alueen 
kaduille.

Kerrostalokorttelien laajat py-
säköintialueet hallitsevat kokoo-
jakatujen yleisilmettä.

Porvoon Kevätkummun aluesuunnitelma

teksti ja kuvat: arkkitehti Veli-Pekka Ranta, Oulun yliopisto

Esimerkit
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Kevätkummun lisä- ja täydennysrakentamissuun-
nitelman tavoitteena on tiivistää lähiön yhdyskun-
tarakennetta alueen alkuperäisiä ominaispiirteitä 
kunnioittaen. Olemassa oleva katuverkko, eri alueita 
toisistaan erottavat viherakselit ja suorakulmaiseen 
koordinaatistoon perustuva korttelirakenne säilyte-
tään. Kerrostalokortteleita kiertävät kokoojakadut 
muutetaan pysäköintikaduiksi. Tällä ratkaisulla alen-
netaan katujen ajonopeuksia, saadaan jäsenneltyä ny-
kyisellään runsaasti tilaa vievä pysäköinti uudelleen 
sekä mahdollistetaan autopaikkojen lisäämisen myötä 
lisä- ja täydennysrakentaminen. Kerrostalokortteleissa 
täydennysrakentaminen sovitetaan osaksi olemassa 
olevaa korttelirakennetta ja kerrostalokortteleiden 
keskellä sijaitseva puisto säilytetään.

Kaikki Kevätkummun kolmikerroksiset lamellitalot 
ovat hissittömiä. Vaikka pääasiassa alueen lisäraken-
taminen sijoittuu maantasoon tiivistäen ja selkeyttäen 
kerrostalokortteleiden hajanaista tilanmuodostusta, 
sijoitetaan joissakin kortteleissa lisärakentaminen 
olemassa olevien talojen katoille tontin tilanpuutteen 
vuoksi. Lisäkerrosten rakentaminen on perusteltua 
hissien lisäämisen yhteydessä. Lisäkerrokset on järke-
vää toteuttaa elementtirakenteisina työmaa-ajan mini-
moimiseksi, jolloin asuminen muussa talossa häiriin-
tyy mahdollisimman vähän. 

Suunnitelmassa lisäkerrokset on esitetty noppa-
maisina massoina, joihin voidaan sijoittaa hieman 
isompia kaksikerroksisia asuntoja. Asunnoille muo-
dostuu omat kattopihat lisäkerrosmassojen väliin. 
Noppamaiset massat säilyttävät koko rakennuksen 
mittaista lisäkerrosta paremmin alueelle tunnusomai-
sen korttelipihojen ilmavuuden.

Erityyppistä asuntorakentamista 
Kevätkummussa: yksikerroksinen 
erillispientalo, kaksikerroksinen 
rivitalo sekä kolmi- ja seitsemän-
kerroksiset kerrostalot 1970- ja 
1980-luvuilta.
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P

Havainnekuva. Yleissuunnitelma, ei mit-
takaavassa, alkuperäinen koko A1 1:1000. 
Suunnitelmassa esitetty lisä- ja täydennysra-
kentaminen tehostaa alueen maankäyttöä ja 
lisää hiipuvan asuntoalueen asukasmäärää, 
mikä auttaa säilyttämään alueella palvelut ja 
joukkoliikenteen. Samalla suunnitelman mu-
kainen lisä- ja täydennysrakentaminen rikas-
taa alueen mittakaavallista vaihtelua, paran-
taa miljöönmuodostusta ja rajaa kortteleita 
ja pihoja antaen niille suojaisuutta. Olemassa 
olevat rakennukset on esitetty harmaalla ja 
ehdotettu lisä- ja täydennysrakentaminen 
vaalealla.
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Lisä- ja täydennysrakentamisen tyypit, aksonometriapiirros

alueellinen täydennysrakentaminen

korttelikohtainen täydennysrakentaminen

rakennuskohtainen lisärakentaminen

tilan käyttötarkoituksen muutos

korttelipiha

pysäköintikatu

korttelipiha

pysäköintikatu

lisäkerrokset
hissit lisätty  
porrashuoneisiin

pysäköintikatu pysäköintikatu

korttelipiha

townhouse- 
asunnot

pysäköintikatu

lisäkerrokset
hissit lisätty  
porrashuoneisiin

korttelipiha

maantasokerroksen asuntojen 
ja yhteistilojen terassipihat

uudet porrastornit
porrashuoneisiin lisätään 
hissit

uudet parvekkeet

maantasokerroksen asuntojen 
ja yhteistilojen terassipihat

lisäkerrokset ja uudet kaksi-
kerroksiset asunnot

kattopihat

julkisivujen ja ikkunoiden 
energiataloudellisuutta 
parannetaan

Lisärakentaminen
ja korjaukset
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Lamellitalokorttelit, nykytilanne.

Lamellitalokorttelit uudistamisen jälkeen.

Havainnekuva uudistetun 
lamellitalokorttelin pihalta. 
Talojen parvekkeet ovat uusitut, 
ja porrashuoneisiin on asennettu 
hissit. Rakennuksia on korotettu 
kaksikerroksisilla noppamaisilla 
rakennusosilla, joissa sijaitsee 
uusia pientalomaisia kerrosta-
loasuntoja. Lisäkerrosmassojen 
väliin jäävät asuntojen kattopi-
hat. Maantasokerroksen asun-
noille on rakennettu omat teras-
simaiset pihat. Korttelipihan 
keskellä on vihreä oleskelupiha, 
johon on myös sijoitettu taloyh-
tiön pihatoiminnot.
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Joensuun korttelin 41. suunnitelma

teksti ja kuvat: arkkitehti Toni Pallari, Oulun yliopisto

Joensuun kortteli 41. sijaitsee Joensuun 4. kaupunginosassa, ruutukaava-alu-
een länsilaidalla. Korttelista on matkaa Joensuun ydinkeskustaan noin 500m. 
Joensuun keskustan ruutukaava-aluetta pyritään tulevaisuudessa kehittämään 
vuonna 2012 laaditun keskustan osayleiskaavan mukaan. Joensuun uuden 
osayleiskaavan tarkoituksena on korottaa koko keskusta-alueen rakennuskan-
taa maltillisesti yhden tai kahden kerroksen verran. Keskusta-alueelle lisäraken-
tamista puoltavat keskustan valmiit palvelut ja infrastruktuuri. 

Korttelissa on tällä hetkellä viisi erillistä taloyhtiötä. Kaikissa korttelin 
asuinkerrostaloissa on kolme asuinkerrosta ja ns. maanpäällinen kellarikerros. 
Korttelin nykyisistä ongelmista suurin osa on seurausta avoimesta korttelira-
kenteesta. Kaduilta kortteliin kantautuvasta melusta sekä korttelin läpikulkusta 
päästäisiin eroon erottamalla julkinen ja puolijulkinen tila selvästi toisistaan ja 
eheyttämällä korttelirakennetta täydennysrakentamisen avulla.

Korttelin rakenne ja viihtyisyys paranisi lisä- ja täydennysrakentamisen 
myötä. Korttelin etelä- ja pohjoispäätyihin esitetään uudet, asuinkerrostalojen 
välin täyttävät uudisrakennukset. Korttelin pidempien sivujen raot rakennet-
taisiin umpeen vastaavasti uudis- tai laajennusosilla. Kulku korttelin sisäpihalle 
tapahtuisi vain yhdestä kohdasta. Sisäpihasta saataisiin puolijulkinen tai lähes 
yksityiseltä tuntuva yhtenäinen tila.

Korttelin tehokkuusluku on e=0,65. Kun olemassa olevien asuinkerrostalojen 
katoille rakennetaan kaksi lisäkerrosta, kasvaa korttelin kerrosala yli 5000 kem². 
Kun lisäkerrosalaan lasketaan mukaan uudiskerrostalot korttelin pohjois- ja 
eteläpäädyissä, korttelitehokkuus nousee e=1,5 tienoille. Tällöin on vielä mah-
dollista järjestää autopaikoitus maantasoon.

Korttelin sulkeutunut, ankean 
muurimainen päätynäkymä.

As Oy Länsihovin oleskelualue ja leikkipaikka. Korttelin sisäpiha 
on vehreä, mutta pilkottu aidoin pieniksi pihoiksi.

Esimerkit
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Rakennuksissa lisäkerrokset ovat keskenään samanlaisia ja ne on suunniteltu 
rakennettaviksi puurakenteisista tilaelementeistä, jotka asennetaan olemassa 
olevan rakennuksen teräsbetonisen rungon varaan teräksisen vaakapalkiston 
välityksellä. Lisäkerrosten asuinhuoneistot muodostuvat yhdestä, kahdesta tai 
kolmesta tilaelementistä.

Arkkitehtonisia lähtökohtia lisärakentamiselle olisi kaksi: yrittää jäljentää 
olemassa olevaa rakennusta ja tehdä lisäkerroksista samankaltaiset kuin alem-
mat kerrokset tai vastaavasti erottaa lisärakentaminen selvästi olemassa ole-
vasta rakennuksesta. Jälkimmäinen vaihtoehto, erottaa uusi vanhasta, tuntui 
luontevammalta tässä tapauksessa. Tällöin vanha kortteli on vielä havaittavissa 
täydennysrakentamisen jälkeenkin.

Melu

Korttelin kehittämistarpeet  
ja reunaehdot

Vuorovaikutteisessa suunnitte-
lussa asukkaat ja suunnittelija 
kartoittivat yhdessä korttelin 
vahvuuksia, heikkouksia ja kehit-
tämiskohteita. Tämän pohjalta 
suunnittelija teki ehdotukset 
sisäpihan uudelleenjärjestele-
miseksi ja toimintojen sijoitta-
miseksi.

Varjot, ilta-aurinko
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Näkymät

Rajatut ja ahtaat tontit,  
samat toiminnot joka pihalla

Korttelin läpikulku

Avoin  
korttelirakenne

Korttelin kehittämistarpeet  
ja reunaehdot
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Korttelisuunnitelmassa on esitetty kortteli uudistetussa asus-
saan. Korttelin päihin ja keskelle on koottu korttelin yhteiset pal-
velut ja autopaikat, jolloin autopaikkojen lisäyksestä huolimatta 
oleskeluun ja istutuksille jää aiempaa enemmän aluetta.

Havainnekuva Sepänkadulta etelään, kuvassa As Oy Sepänkatu 
19. Katu muutetaan ”shared space”-katutilaksi ja se osoitetaan 
korttelin asukaspysäköintiin.
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Länsikatu 22, tilaelementeistä koottu lisäkerros, 5. krs. Porrashuoneeseen on sijoitettu hissi ja uusi porras on rakennusrungon ulkopuolella.

Länsikatu 22, tilaelementtijako.

Länsikatu 22, lisäkerrokset 
luovat rakennukselle erottuvan 
lisän, jossa huoneistokohtaiset, 
parvekkeille sijoitetut varastot 
ja viherhuoneet rytmittävät lisä-
kerrosten parvekejulkisivua.
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Vasemmalla havainnekuva korttelin 
eteläpäädyn yhteisestä sisäpihasta. 
Taustalla As Oy Sepänkatu 19 uusine 
lisäkerroksineen.

Kuitubetonia julkisivussa ja 
lähietäisyydeltä kuvattuna.
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Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkokatu 18. 
lisärakentaminen

teksti ja kuvat: arkkitehti Petri Pettersson, Oulun yliopisto

Kahden nelikerroksisen lähiötyyppisen kerrostalon muodostama Kiinteistö-
osakeyhtiö Kirkkokatu 18. sijaitsee Joensuun keskustan ytimessä aivan kaup-
patorin kupeessa. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1971 ja rakennukset ovat 
ikänsä puolesta jo korjauksen tarpeessa. Korjauskulujen rahoittamiseksi yhti-
össä onkin herännyt mielenkiinto lisärakentamista kohtaan. KOY Kirkkokatu 
18. korttelissa yleiskaava mahdollistaa rakennusten korottamisen aina kuuteen 
kerrokseen asti.

Koskikadun siipi sijaitsee tontin pohjoispuolella, joten Koskikadun puo-
len korottaminen kahdella kerroksella ei varjosta piha-aluetta eikä naapureita. 
Lisäksi Koskikadun varren naapuritontille kohoaa kuusikerroksinen kiinteistö, 
jolloin korttelin räystäslinja kulkisi luontevasti kuuden kerroksen korkeudella. 
Kirkkokadun varrelle rakentuisi optimitilanteessa yksi lisäkerros pihan valoi-
suus, rakennuspaikan edut ja lisäkerrosalahyöty huomioiden. Pihalle suunni-
tellun uudisrakennuksen paikka määräytyy tonttirajalla kohoavan parkkitalon 
eteen siten, että etäisyys Kirkkokadun asuintaloon säilyy riittävänä. 

Kaikki tontin lisärakentaminen toteutetaan esivalmisteisin puurakentei-
sin tilaelementein. Kohteessa käytetään StoraEnson puutilaelementtitekniik-
kaa, jota KLIKK-hankkeen ja Kirkkokatu 18. pilottikohteen myötä on kehi-
tetty hyödynnettäväksi lähiöiden täydennysrakentamis- ja korjaushankkeissa. 
Lisärakentamisessa käytetään runkorakenteeltaan kahdentyyppisiä tilaelement-
tejä. Yksikerroksinen lisäosa toteutetaan käyttäen rankarakenteisia tilaelement-
tejä. Kaksi lisäkerrosta ja uusi kuusikerroksinen pihatalo rakennetaan käyttäen 
CLT-elementtitekniikkaa.

Koskikadun suuntaisen rakennuksen päälle nousevat lisäkerrokset muodos-
tavat rivitalomaisen kappaleen nykyisen toimistotalon ylle. Katujulkisivusta si-
säänvedetyt lisäkerrokset jättävät edustallensa terassinauhan, jonka ylle kurotta-
vat ylimmän kerroksen parvekkeet. Huoneistojen oleskelu- ja ruokailutilat ovat 
pääosin katujen puolella kohti katu- ja aukionäkymiä. Kuudennessa kerroksessa 
asuntojen parvekkeet tehdään myös esivalmisteisina CLT-runkoisina element-
teinä. Koska parvekkeet sijaitsevat pääosin rakennuksen massan sisäänvedoissa, 

Sisäpiha eri vuodenaikoina.

Vehreää Kirkkokatua rajaavat 
pääosin nelikerroksiset 
asuinrakennukset.

Esimerkit
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on niiden kannatus ja ulokemainen ilme helppo toteuttaa. Tilaelementtien asen-
nuksen jälkeen parvekkeet nostetaan paikoilleen kiinnittämällä ne kantavista 
sivuseinistä tilaelementtien ulkoseiniin.

Vanhat ulkoseinärakenteet ja julkisivumateriaalit uusitaan korjauksen yh-
teydessä TES-ulkoseinäelementtejä käyttäen. Rakennusten päädyissä huono-
kuntoinen kalkkitiilimuuraus uusitaan käyttäen vaaleaa kirjavaksi poltettua 
tiiliverhousta. Nauhaikkunaosilla kiviaineinen ilme säilytetään, kun keltainen 
tiililaatta vaihdetaan vaaleaan hiekan sävyiseen luonnonkivilaattaan. Koska ky-
seessä on nauhajulkisisvu, täytyy korjauselementin olla rakenteeltaan itsekanta-
via nauhaelementtejä. CLT-levy toimii elementin kantavana palkkirakenteena.

Näkymät rakennuksista ja ton-
tilta. Vihreällä suotuisat ja pu-
naisella huonot näkymät.

Asemapiirros, Koy Kirkkokatu 
18. uudistetussa asussaan. 
Kirkkokadun puoleisen siiven 
päälle on esitetty yksi lisäker-
ros, Koskikadun puoleisen sii-
ven päälle kaksi lisäkerrosta ja 
naapuritontin parkkitalon eteen 
uusi kapearunkoinen pihatalo.
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Kiinteistön kulma katsottuna 
Koskikadun ja Kirkkokadun ris-
teyksestä.

Havainnekuva Koskikadun ja 
Kirkkokadun risteyksestä.
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Koskikadun siiven 1. lisäkerros.  
Pohja, 5. kerros.

Koskikadun siiven 2. lisäkerros.  
Pohja, 6. kerros.
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Leikkaus  
Koskikadun siipi. 

Kirkkokadun siiven lisäkerros.  
Pohja, 5. kerros. Mittakaava 
1:100.
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Havainnekuva yksikerroksisesta 
lisäosasta Kirkkokadulta. 

Havainnekuva Koskikadulta.


