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Sisältö

Kuvat 4 .1 ja 5.1: KOY Kirkkokadun julkisivupiirroksia vuodelta 1970

Koy Kirkkokatu 18 on joensuulainen kiinteistöosakeyhtiö, 
jonka kaksi vuonna 1971 rakennettua kerrostaloa on kor-
jaustarpeessa. Yhtiö haluaa kattaa korjauskustannukset 
lisärakentamisen avulla ja kohottaa huoneistojen pudon-
nutta arvoa. Lisärakentamisen suunnittelua tehtiin tämän 
diplomityön tehtävänä vuoden 2013-14 aikana osana Ou-
lun yliopiston koordinoimaa KLIKK-hanketta (Lähiöiden 
käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti). Koy 
Kirkkokatu 18 on hankkeen pilottikohde.

Tontilla olevien nelikerroksisten kerrostalojen päälle 
suunnitellaan lisäkerroksia ja piha-alueelle uudisraken-
nus. Kaikki lisärakentaminen on tarkoitus toteuttaa esi-
valmisteisin puutilaelementein. Kevyiden tilaelementtien 
etuna on erityisesti rakenteiden keveys ja rakentamisen 
nopeus.

Suunnittelussa tutkitaan mm. mahdolliset lisärakentami-
sen paikat, vaikutus autopaikkamääriin, näkymiin, valoi-
suuteen ja rakennusten yleisilmeeseen. Lisäksi hankkeen 
konseptiin kuuluu tarkastella ratkaisua jo luonnosvaihees-
sa aivan detaljitasolla, jotta suunnitelman toteutettavuu-
desta ja kannattavuudesta voidaan varmistua. 

Suunnittelun etenemistä esiteltiin säännöllisesti ohjaus-
ryhmälle, johon kuului Koy Kirkkokatu 18:n hallituksen 
jäseniä ja KLIKK-hankkeen osallisia. Suunnittelun tavoit-
teena on löytää kiinteistölle edustava, viihtyisä ja taloudel-
linen lisärakentamisen ratkaisu, jotta yhtiö voi hakea ton-
tillensa asemakaavamuutosta ja lisärakentamisoikeutta.

Tiivistelmä
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Kahden nelikerroksisen lähiötyyppikerrostalon muo-
dostama Kiinteistöosakeyhtö Kirkkokatu 18 sijaitsee Jo-
ensuun keskustan ytimessä aivan kauppatorin kupeessa. 
Kiinteistö on rakennettu vuonna 1971 ja rakennukset ovat 
ikänsä puolesta korjaustarpeessa. Samalla huoneistojen 
houkuttelevuus ja arvo on hiljalleen laskenut. Yhtiössä 
onkin tahtotila kunnostaa rakennukset, kohottaa kiinteis-
tön yleisilmettä ja palauttaa huoneistojen arvo loistavan 
sijainnin oikeuttamalle tasolle. Vanhojen kerrostalojen 
korjauskustannukset kohoavat kuitenkin herkästi suuriksi 
ja kaatuvat yleensä väistämättä suoraan osakkeenomista-
jien maksettaviksi. Kulujen kattamiseksi yhtiössä onkin 
herännyt mielenkiinto rahoittaa korjaushanke lisäraken-
tamisen keinoin.

Joensuun ruutukaava-alueelle hyväksyttiin vuoden 2012 
lopulla osayleiskaava, jolla pyritään mahdollistamaan 
ja ohjaamaan korttelien täydennys- ja lisärakentamista. 
KOY Kirkkokatu 18:n korttelissa yleiskaava mahdollistaa 
rakennusten korottamisen aina kuuteen kerrokseen asti.4 

Samaan aikaan Oulun yliopiston koordinoima valtakun-
nallinen KLIKK (Lähiöiden käyttäjä- ja liiketoiminta-
lähtöinen korjauskonsepti) -hanke etsi pilottikohdetta 
Joensuusta. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää 
”all inclusive” -pohjainen korjauskonsepti luomalla koh-

dekohtaisesti räätälöitävissä oleva palvelu- ja käyttäjä-
lähtöinen liiketoimintamalli erityisesti korjaus- ja lisära-
kentamishankkeita varten. Teknisinä ratkaisuina pyritään 
edistämään keveiden puurakenteiden hyödyntämistä kor-
jauksissa.

Suunnittelu asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi ja 
lisärakennusoikeuden saamiseksi aloitettiin tämän dip-
lomityön suunnittelutehtävänä ja osana KLIKK-hanketta 
alkuvuodesta 2013. Joensuu on KLIKK-hankkeen yhteis-
työkaupunki ja KOY Kirkkokatu 18 valikoitui hankkeen 
pilottikohteeksi, jossa hankkeen korjauskonseptia testa-
taan käytännössä.

KOY Kirkkokatu 18:n toiveena on saada lisää rakennusoi-
keutta asemakaavamuutoksen myötä ja kattaa korjauskus-
tannukset uusien asuntojen myyntivoitoin. Suunnittelu-
työn tavoitteena onkin löytää lisärakentamisratkaisu, joka 
on toteuttamiskelpoinen ja edustava suunnitelma.

1. Johdanto



Suunnittelun tueksi muodostettiin ohjaus-
ryhmä, johon kuului Kirkkokadun hallituk-
sen jäseniä, KLIKK-hankkeen edustajia ja 
yhteistyökumppaneita, sekä Joensuun kau-
pungin kaavoituksen edustaja. Suunnittelun 
etenemistä ja luonnoksia esiteltiin säännöl-
lisesti ohjausryhmälle vuoden 2013 aika-
na. Ohjausryhmätapaamisissa Joensuussa 
suunnitelmista keskusteltiin, haettiin ratkai-
suvaihtoehtoja ongelmakohtiin ja pyrittiin 
viemään hanketta määrätietoisesti eteenpäin.

Varsinainen suunnittelutyö alkoi helmikuus-
sa 2013 erilaisten massoitteluvaihtoehtojen 
tutkimisella. Massoittelututkielmista jalostui 

lopulta kolme eri lisärakentamisen vaihtoeh-
toa, jotka esiteltiin Kirkkokatu 18:n yhtiöko-
koukselle toukokuussa 2013. Suunnittelu sai 
yhtiökokouksen tuen ja luonnossuunnittelu 
jatkui valitun vaihtoehdon pohjalta aina kaa-
vamuutoshakemukseen asti.

Keväisen yhtiökokouksen jälkeen lisäker-
roksien suunnittelua tarkennettiin, jotta 
huoneistokoot ja -jakauma olisi riittävän 
monipuolinen ja lisäksi asunnot helposti to-
teutettavissa tilaelementein. Kaavamuutok-
sen tueksi selvitettiin mm. autopaikkojen ja 
väestönsuojan riittävyyttä. Palosuojauksen 
suunnittelua ja rakennetekniikkaa tutkittiin 

tarkoin, jotta suunnitteluratkaisujen toteutet-
tavuudesta voitiin varmistua ennen asema-
kaavamuutoksen hakua.

Helmikuussa 2013 KOY Kirkkokatu 18 jätti 
tonttiansa koskevan kaavamuutoshakemuk-
sen lisärakentamisoikeuden saamiseksi. Dip-
lomityön suunnitelmat olivat hakemuksen 
viitesuunnitelmina.

Ohjausryhmätapaamisissa mukana olleita henkilöitä:

KOY Kirkkokatu 18 hallituksen jäsenet:
Erkki Purmonen, hall.phj
Ismo Nurmela
Tuula Bottas
Raimo Saarelainen ja
Eero Parviainen

Juha-Pekka Vartianen Kaavoituspäällikkö, Joensuun kaupunki
Jouni Koiso-Kanttila Oulun yliopisto
Tarja Pukkala  KLIKK -projektipäällikkö
Juha Partanen   Kiinteistön isännöitsijä
Pasi Mäkinen   Rakennesuunnittelija
Tuomas Salila  Stora Enso
Jukka Lempiäinen  Joensuun tiedepuisto

2.1 Lähtökohdat yhtiössä
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2.2 Ohjausryhmä ja suunnittelun eteneminen

Vuonna 1971 rakennettu KOY Kirkkokatu 18 on 
perusteellisen korjauksen tarpeessa. Käytetyt ra-
kennusmateriaalit ovat tulleet käyttöikänsä lop-
puun ja vähäisen lämmöneristyksensä vuoksi ra-
kennusten energiatehokkuus on huono. Heikosti 
tai väärin toteutetut rakenteet ovat saattaneet joh-
taa esimerkiksi kosteusongelmiin. Edellä mainittu-
jen lisäksi heikko toiminnallisuus esteettömyyden, 
piha-alueiden ja yhteisten tilojen osalta laskevat 
asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön arvoa.

Korjaustarve
Korjaus- ja uudistustavoitteet kohdistuvat talo-
tekniikan ja ulkovaipan uusimiseen, sekä yleisen 
toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantami-
seen. Osakkeenomistajat ovat yhtiökokouksissa 
ilmaisseet tyytymättömyytensä myös rakennusten 
nykyilmeeseen ja lisäksi osassa huoneistoista on il-
mennyt sisäilmaongelmia. Hisseille kulku ei ole es-

teetöntä, sillä katutasossa hissien edustalla on por-
taita noustavana ennen hissitasannetta. Ulkoisissa 
rakenteissa on vaurioita erityisesti parkkikellarin 
kantavissa rakenteissa, joiden raudoitukset ovat 
paikoin rapautuneet esiin betonin alta. Ikkunat 
on uusittu 80-luvulla, mutta eivät energiatehok-
kuudeltaan ole nykypäivän vaatimusten tasoisia. 
Ikkunoiden vesipellitykset on toteutettu väärin il-
man kallistuksia  ja riski vesivuodoille eristetilaan 
on suuri.

Ratkaisu lisärakentamisesta
Korjauskustannusten kohotessa suuriksi on yhtälö 
niiden kattamiseksi lisärakentamisella noussut yh-
tiössä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Rakennet-
tavien uusien asuntojen myyntivoitoilla voitaisiin 
kattaa iso osa vanhojen osien korjauskustannuk-
sista, jolloin osakkeenomistajien ei tarvitse kus-
tantaa koko korjaushanketta itse. Asukkaat ovat 

kuitenkin ilmaiseet huolensa rakentamisen aikai-
sesta haitasta. Lisäksi suunnitelmilta vaaditaan laa-
tua ja mielekkyyttä, sillä kiinteistön ilme muuttuu 
väkisinkin lisärakentamisen myötä. KOY Kirkko-
katu 18 oli jo ennen KLIKK-hanketta teetättänyt 
aikaisemman lisärakentamissuunnitelman, mutta 
suunnitelma hylättiin yhtiökokouksessa epämie-
lekkäänä. 

Lisärakentamisen tavoitteellisena laajuutena on 
2500 kerrosneliötä, jonka arvoidaan riittävän 
kattamaan vanhojen osien korjauskustannus riit-
tävissä määrin. KOY Kirkkokatu 18 ei itse toimi 
lisärakentamisen rakennuttajana, vaan tarkoitus 
on myydä uusi rakennusoikeus esimerkiksi raken-
nusliikkeelle, joka vastaisi rakentamisesta ja asun-
tojen myymisestä. Korjauskustannuksia katetaan 
nimenomaan rakennusoikeuden myyntihinnalla.
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Suunnittelukohde sijaitsee Joensuun keskustassa ruutukaava-alueen ytimes-
sä, aivan kauppatorin ja kävelykadun kupeessa korttelissa numero 38. Kort-
teli rajautuu koillisessa vilkkaaseen Koskikatuun ja luoteessa kirkolta kirkolle 
kulkevaan suurien koivujen reunustamaan Kirkkokatuun. Lounaassa korttelia 
rajaa Suvantokatu ja kaakossa kävelykatuna toimiva Kauppakatu. Suunnittelu-
kohteena oleva kiinteistöosakeyhtiö Kirkkokatu 18 sijaitsee korttelin pohjois-
kulmassa Koskikadun ja Kirkkokadun risteyksessä, korttelin tontilla numero 1. 
Nurkkatontin rakennukset ovat 70-luvulla toteutetun lähiörakentamisen tyyp-
piesimerkkejä, kuten suurin osa Joensuun keskustan ruutukaava-alueen raken-
nuskannasta. KOY Kirkkokatu 18:n rakennukset on suunnitellut arkkitehtuuri-
toimisto Jaakko Rotko Ky.5

Tontilla on kaksi nelikerroksista vuonna 1971 valmistunutta betonirunkoista 
kerrostaloa, joita yhdistää yksikerroksisen liiketilaosa rakennuksien välissä.  
L-mallisen massan muodostavat talot rajautuvat kiinni katulinjaan. Rakennuk-
sien ensimmäiset kerrokset ovat liiketilakäytössä. Koskikadun varrella olevat 
huoneistot ovat pääosin toimistokäytössä, kun taas Kirkkokadun suuntainen 
siipi on kokonaan asuinhuoneistoja toisesta kerroksesta ylöspäin. Sisäpihalla 
Koskikadun rakennuksen 1. kerros on osin sisäänvedetty liiketilojen taustati-
lojen ja porrashuoneiden sisäänkäyntien edustalta. Lisäksi pihalle johtaa kaksi 
kulkuaukkoa massojen läpi katualueelta. Molemmassa rakennuksessa on kaksi 
pienellä hissillä varustettua porrashuonetta, joista Kirkkokadun lamellien por-
rashuoneet sijaitsevat ulkoseinustalla, kun taas Koskikadun siivessä porrashuo-
neet ovat kokonaan massan sisällä.

Etelään auki oleva piha-alue on nykytilanteessa lähes täysin pysäköintikenttänä, 
jonka karu ja kapea oleskelualueena toimiva viherkaistale erottaa rakennuksista. 
Pihatoiminnot ovat varsin puuttellisia ja epäjäsenneltyjä. Esimerkiksi jäteastiat 
sijaitsevat röykkiömäisesti ilman rajausta tai näkösuojaa parkkialueen reunalla. 
Pihan alla on kylmä parkkikellari, jonne on ajoyhteys tontin eteläkulman ram-
pilta. Parkkikellarista on yhteys porrashuoneisiin ja rakennuksien kellaritiloi-
hin, joissa sijaitsee pääasiallisesti varastoja ja väestönsuojatila.

2.4 KOY Kirkkokatu 18 esittely

Kuva 11.1  KOY Kirkkokatu 18 asemapiirros. Nykytilanne.

Tontti sijaitsee ALK-merkityllä korttelialueella, jolle merkinnän mukaan  saa 
osoittaa yhdistettyä asuin- ja liikekerrostalorakentamista yhteensä 4790 kerros-
neliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku on neljä maanpäällistä kerrosta. Nykyinen 
rakennusoikeus on tontilla käytetty. Autopaikkoja kaavan mukaan tulee osoittaa 
1 kpl 80 kerrosneliömetriä kohden asuntojen osalta ja liiketiloille 1 autopaikka 50 
liikekerrosneliötä kohti. Ajantasakaava on päivätty 31. maaliskuuta 1969.3

Uusi osayleiskaava
Joensuun keskustan ruutukaava-alueelle hyväksyttiin kaupunginvaltuuston toi-
mesta vuoden 2012 lopulla uusi osayleiskaava. Uudella osayleiskaavalla pyritään 
ohjaamaan erityisesti lisä- ja täydennysrakentamista vaativassa keskustaympäris-
tössä. Yleiskaavassa on osoitettu esimerkiksi korttelikohtaisia tavoitteellisia tehok-
kuuslukuja rakennusvolyymin osalta, sekä ke-täyd -merkinnällä osoitettuja keskus-
takehän vaikutusalueelle sijoittuvia kortteleita. Näillä merkityillä alueilla katsotaan 
täydennysrakentamisella olevan huomattava merkitys Joensuun keskustatoiminto-
jen kehittymiselle. Kaavassa on esitetty myös täydennysrakentamisen periaatteel-
lisia ratkaisumalleja erityyppisille korttelirakenteille. Kyseisillä täydennysrakenta-
misen alueilla voidaan myös tarvittaessa osoittaa täydennysrakentamisen vaatimia 
uusia autopaikkoja katualueille, mikäli kadun toiminta sen mahdollistaa.4

Uudessa osayleiskaavassa Kirkkokatu 18:n korttelialue on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi merkinnällä C. Korttelille on osoitettu lisäksi merkintä ke-täyd, 
mikä mahdollistaa rakenteen merkittävän tiivistämisen ja täydentämisen. Kortte-
lin tehokkuutta kuvaava merkintä on e1, mikä tarkoittaa tavoiteltavan korttelin 
kokonaistehokkuuden olevan väliltä 2,0-3,5. Suositeltava kerrosluku on kuusi ja 
ylin kerros suositellaan sisäänvedettäväksi varsinaisesta julkisivupinnasta. Uusien 
massojen tulee muodostaa yhtenäistä rakennetta ja noudattaa olevia julkisivulin-
joja vanhan rakenteen kanssa. Asemakaavamuutosta hakemalla kiinteistöyhtiöt 
voivat hakea lisärakennusoikeutta.4

2.3 Kaavatilanne ja osayleiskaava

Kuva 10.1  Ote Joensuun keskustan osayleiskaavaluonnoksesta. 
 Kortteli 38 kuvassa keskimmäisenä.



2.5 Rakennusten esittely
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Rakennusten kantavat rungot ovat teräspaalujen varaan perustettuja teräsbetonirunkoja. 
Rakennusten kerroskorkeus on varsin matala ollen vain 2,8 metriä. Ensimmäisen kerrok-
sen liiketilahuoneistoissa kerroskorkeus on kuitenkin reilumpi: 3,4 metriä. Välipohjalaa-
tastot koostuvat 160 mm:n vahvuisesta betonilaatasta, jolle ohuen huopakerroksen päälle 
on tehty 50 mm:n paksuinen pintavalu.5

Julkisivuaiheet ovat selkeitä ja linjakkaita. Kokonaisuutena kiinteistö onkin varsin tyyli-
käs aikakautensa edustaja, jonka terävin ilme on kuitenkin neljän vuosikymmenen aikana 
päässyt jo rapistumaan. Rakennusten päätyseinät ovat kantavia jäykistäviä seiniä betoni-
sella sisäkuorella. Vaalealla kalkkihiekkatiiliverhouksella muuratut päätyseinät korostuvat 
vahvoina muureina kooten pitkät nauhaikkuna-aiheiset sivuseinät väliinsä. Kirkkokadun 
puolella nauha-aihetta jatkaa parvekejulkisivu umpinaisin parvekekaitein. Nauhaikkunoi-
den väliosat ja parvekkeiden kaiteet on verhoiltu ohuella kellertävällä tiililaatalla. Ensim-
mäinen kerros on ilmeeltään keveä ja avoin ollen täysin lasiseinää kaduille päin.

Ulkoseinissä on eristeenä mineraalivillaa 100 mm. Tiiliverhouksen ja eristeen välissä ei ole 
nykypäivänä vaadittua tuuletusrakoa, sillä rakennusaikana 70-luvulla katsottiin kyseisen 
raon huonontavan seinän eristyskykyä. Nauhaikkunaosilla seinien alaosassa sisäkuore-
na on käytetty 130 mm paksua kalkkihiekkatiiltä. Ikkunoiden yläpuolella on betoninen 
holvirakenteen jäykistävä aukonylityspalkki, joka tukeutuu kantavien seinien päätyihin ja 
pilareihin. Parvekkeiden ja sisätilojen väliset ulkoseinät ovat ohuita puurankaseiniä 125 
mm:n mineraalivillaeristeellä.5

Koskikadun siipi
Läheiselle Pielisjoen ranta-alueelle päättyvän vilkkaan Koskikadun varressa sijaitsee Koy 
Kirkkokatu 18:n liike- ja toimistotilarakennus tontin selkärankana. Nelikerroksisesta ra-
kennuksesta valtaosa on toimistotilaa ja muutama huoneisto on asuinkäytössä. Ensim-
mäisessä kerroksessa toimii liiketiloja. Kaksi hissillistä porrashuonetta sijaitsevat syvä-
runkoisen massan keskellä.  Porrashuoneisiin saadaan luonnonvaloa vain katolla olevien 
lasikuvullisten savunpoistoluukkujen ja sisäänkäyntien lasiovien kautta. Sisäpihan puolel-
la rakennuksen 1. kerros on sisäänvedetty kahden metrin matkalta ja katukerroksen hal-
kaisee Koskikadulta sisäpihalle kulkeva porttikäytävä. Porttikäytävästä on pääsy toiseen 
rakennuksen porrashuoneeseen.

Koskikadun siiven betonirunko on koko rakennuksen alalta pilari-palkki -tyyppinen ra-
kenne. Yläpohjarakenne on poikkeuksellisesti liimapuupalkein kannatettu, mikä aiheut-
taa pohdittavaa lisäkerrosten suunnitteluun erityisesti palosuojauksen kannalta. Matalalla 
tuuletustilalla varustettu vesikatto on kallistettu loivasti sisäänpäin. Yläpohja on eristetty 
yhteensä 180 mm:n mineraalivillakerroksella.5

Kuva 13.1 Näkymä sisäpihaltaKuva 12.1 Kiinteistön kulma katsottuna Koskikadun ja Kirkkokadun risteyksestä



Kirkkokadun siipi
Kirkkokadun puoleisen rakennuksen runko on 70-luvun lähiökerrostaloille tyy-
pillinen betonirakenteinen "kirjahyllyrunko", jossa huoneistojen väliset seinät  
ja päätyseinät ovat kantavia ja jäykistäviä teräsbetoniseiniä. Tyyppiesimerkistä 
poiketen Kirkkokadun kohteessa ensimmäisessä kerroksessa rakennuksen run-
ko vaihtuu pilari-palkki -rungoksi mahdollistaen kerroksen liikehuoneistojen 
muuntojoustavuuden.

Rakennuksen yläpohja on betoniholvirakenne, jonka päällä on vastaava eriste-
kerros ja vesikattorakenne kuin Koskikadun puoleisessa rakennuksessa. Porras-
huoneita on kaksi, joissa kummassakin on pienehkö hissi. Kustakin porrashuo-
neesta on sisäänkäynti kahteen tai kolmeen huoneistoon kerroksesta riippuen. 
Huoneistojen koot vaihtelevat 36 m2:n ja 129 m2:n välillä. Suurimmissa asunnois-
sa on takkahuone. Suurin osa huoneistoista on läpi talon -huoneistoja avautuen 
sekä kadulle että sisäpihalle. Kirkkokadulle päin rakennuksen vahvan julkisivuil-
meen muodostaa betonirakenteinen parvekejulkisivu, joka työntyy ulokkeena 
katutason liiketilojen näyteikkunoiden ylle.5
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Kuva 15.1 Näkymä tontille Kirkkokadulta katsottuna.

Kuva 14.1 Kirkkokadun siiven porrashuone. Näkymä hissitasanteelta.

Kuva 14.2 Nykyisiä julkisivumateriaaleja



2.6 Näkymät ja ympäristö
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Kuva 17.1 Ympäröivät kadut ja rakennukset

Kuva 17.3 Näkymät tontilta. Vihreällä suotuisat ja punaisella huonot näkymät. Kuva 17.4 Ilmansuunnat

Kuva 17.2 Naapurikiinteistön uudishanke. Naapurirakennus kohoaa kuuteen kerrokseen.

Piha-alueen näkymiä hallitsee korttelin keskellä toimiva ynseähkön 
ilmeen omaava parkkitalo, jonka siniharmaaseen betoniseinään Kirk-
kokatu 18:n piha rajautuu kaakkoisreunaltaan. Parkkitaloon ajo ta-
pahtuu aivan pihan eteläisen tonttirajan viereiseltä ajoluiskalta, mikä 
lisää ympäröivien pihojen melurasitetta. Ajoväylän eteläpuolella sijait-
sevana tonttinaapurina on matalampi kolmikerroksinen kerrostalo, 
jonka itäpuolelta avautuu korttelin etelärajan massojen välistä pitkä 
näkymä aina Suvantokadun yli. Korttelin länsipuolta kulkeva Kirkko-
katu on vanhojen ja korkeiden rauduskoivujen verhoama miellyttävä 
katutila. Kirkkokadun varren rakennuksen asunnot ovat pääsääntöi-
sesti läpitalon huoneistoja, joten epämiellyttävän parkkitalonäkymän 
vastapainoksi asukkaille aukeaa vehreä katutila Kirkkokadulle päin 
olevan parvekejulkisivun läpi. 

Koskikadun ja Kirkkokadun risteyksen yli luoteessa sijaitsee Joen-
suun Taidemuseo. Vuonna 1894 valmistunut entinen lyseorakennus6 

ja sen suuri puistomainen museokortteli puurakennuksineen tarjoaa 

Kirkkokatu 18:n kadun puoleisille huoneistoille upean näkymän. Mu-
seokorttelin lisäksi Koskikadun varren huoneistoille aukeaa näkymiä 
läntisen kauppatorin vilkkauteen ja Koskikadun päässä siintävän Pie-
lisjoen ranta-alueelle asti. Koskikadun pohjoispuolella on toistaiseksi 
vain kaksikerroksisen liikerakennus, jonka yli Koskikadun siivestä 
avautuu avaria näkymiä Joensuun keskustaan.

Korttelin koillisella nurkalla Koskikadun ja Kauppakadun risteyksessä 
sijaitsi aiemmin kolmikerroksinen 1950-luvulla rakennettu kiinteistö. 
Kyseinen kulma purettiin kesällä 2013 ja tontille rakentuu kuusiker-
roksinen liike- ja asuinrakennus Kirkkokatu 18:n naapuriksi.
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Kuva 19.1 Näkymä Koskikadun ja Kirkkokadun risteyksestä taidemuseokortteliin.

Kuva 18.1  Näkymiä sisäpihalta.

Kuva 18.2 Kirkkokadun vehreyttä. Kuva 18.3  Kirkkokadun siiven sisäpihan julkisivu.



Lisärakentamisen tavoitteellinen laajuus on 2500 kerrosneliötä, jonka yhtiö arvioi 
alustavasti riittävän kattamaan vanhojen osien korjauskustannukset. Tontin täyden-
nysrakentaminen ei saisi ratkaisevasti heikentää nykyisten asuntojen näkymiä ja va-
loisuutta tai esimerkiksi pimentää naapurirakennusten asuntoja. Kapealla ja tiivisti 
naapurirakennusten rajaamalla tontilla ilmeisin rakennussuunta on siis ylöspäin. 
2013 voimaan tullut Joensuun uusi keskustan osayleiskaava mahdollistaa korttelin 
kerrosluvun korottamisen kuuteen, eli nykyisille nelikerroksisille kerrostaloille voi-
daan osoittaa kaksi uutta kerrosta. Lisäksi Koskikadun ja Kirkkokadun siipien väliin 
1-kerroksisen liiketilajalustan päälle voitaisiin laajentaa Koskikadun rakennusosaa. 
Rakentamalla kolo lähes umpeen estettäisiin kuitenkin näkymä kadulle Koskikadun 
siiven sisäpihan puoleisista huoneistoista. Samalla heikennettäisiin pihan ilmavuutta 
ja valoisuutta.

Koska nykyiset rakennukset sijaitsevat tontin rajoilla katujen varsissa, jää piha-alueelle 
tilaa uudisrakennukselle tontin eteläiseen kulmaan. Pihan nurkassa istuva suuri park-
kitalo muodostuu täydennysrakentamisen kannalta tässä tapauksessa oivaksi naapu-
riksi, sillä kylmän parkkitalon eteen voidaan rakentaa uudisrakennus. Uusi piharaken-
nus voidaan siis osoittaa kiinni parkkitalon seinään, jolloin Kirkkokatu 18:n pihalle 
jää tilaa pihatoiminnoille ja riittävä etäisyys Kirkkokadun siiven asuinkerrostaloon. 
Osayleiskaava sallii mahdollisen pihatalon korkeudeksi myös kuusi kerrosta.
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3.1 Mahdolliset lisärakentamisen paikat

Kuva 21.1 Lisärakentamisen mahdolliset paikat ja tavoitelaajuus



Piha ja pihatalo
Pihalle suunnitellun uudisrakennuksen paikka mää-
räytyy tonttirajalla kohoavan parkkitalon eteen siten, 
että etäisyys Kirkkokadun asuintaloon säilyy riittävänä, 
eikä koilliskulman tontin ja parkkitalon rajalinjaa ylite-
tä liiaksi. Pihatalon jalanjälki muodostuu näin suoraan 
pihan parkkialueen päälle. Autopaikoitusta ei ole mah-
dollista vähentää, eikä parkkialuetta mahdu siirtämään 
kapealla pihalla. Tästä johtuen pihan erikoisuudeksi 
muodostuu pilarien päälle rakennettava uudisraken-
nus, jonka alla nykyisiä autopaikkoja voidaan säilyttää 
mahdollisimman paljon. 

Autopaikkojen yllä leijuvan rakennuksen yhteydessä on 
luontevaa suunnitella talolle helmaa rakennuksen eteen 
siten, että nykyiset parkkipaikat saadaan sääsuojaan 

pihatalon helman alle.  Suurin etu ratkaisulla on kui-
tenkin pihan oleskelupinta-alan kasvaminen huomatta-
vasti, kun helman päälle osoitetaan oleskelupihaa. Näin 
ollen myös Kirkkokadun lisäkerroksen varjostus pihaa 
kohden kompensoituu, kun pihalle muodostetaan kak-
sitasoinen yhteinen oleskelupiha. Samalla saadaan pi-
han apurakennuksia ja jätehuoltoa sijoitettua helman 
alle. Lisäksi ratkaisu torjuu parkkitalon ajoväylältä ton-
tille aiheutuvaa meluhaittaa.

Pihatalon suurin sallittu kerrosluku on kuusi kerros-
ta. Ensimmäinen kerros on autokatoksen kerros, joten 
käytännössä uuden pihakannen päällä voi olla maksi-
missaan viisi asuinkerrosta. Pihatalon minimikorkeu-
tena on järkevää pitää nelikerroksista rakennusta, jotta 
rakennuksen taakse jäävä parkkitalon epäsuotuisa jul-

kisivu saataisiin piiloon. Matala piharakennus pitäisi 
pihan suhteet inhimillisinä, eikä piha-alue tuntuisi 
suhteettoman kapealta. Toisaalta korkeammassa vaih-
toehdossa ylimpien kerroksien asunnoille avautuisi 
avarampia näkymiä edessä olevan Kirkkokadun siiven 
ja mahdollisen lisäkerroksen yli. 

Pihatalon eteen tuntuu luontevalta suunnitella kapea 
parvekejulkisivu, mikä mahdollistaisi parvekkeiden 
toimivan mielenkiintoisena sisäpihanäkymänä Kirkko-
kadun varren asuntojen edustalla. Lisäksi parvekejulki-
sivu toimisi eräänlaisena yksityisyyspuskurivyöhykkee-
nä kahden toisiaan lähellä olevien kerrostalojen välillä.

Koskikadun luonne on kaupunkikuvallisesti vahvempi 
kuin risteävän Kirkkokadun ja torille päin kuljettaes-
sa Koskikadun varsi on pääosin ympäröivää raken-
tamista korkeampi. Koskikadun siipi sijaitsee tontin 
pohjoispuolella, joten Koskikadun puolen korottami-
nen kahdella kerroksella ei varjosta piha-aluetta, eikä 
naapureita. Lisäksi Koskikadun varren naapuritontille 
kohoaa kuusikerroksinen kiinteistö, jolloin korttelin 
räystäslinja kulkisi luontevasti kuuden kerroksen kor-
keudella. 

Kirkkokadun varren asuinrakennus aukeaa pitkiltä 
sivuiltaan länteen ja itään. Iltapäiväauringon pais-
taessa rakennus hieman varjostaa nykyisellään pihan 
oleskelualuetta. Mikäli kyseistä rakennusta korotet-
taisiin yleiskaavan sallimat kaksi lisäkerrosta, pimen-

täisi kuusikerroksinen rakennusmassa huomattavasti 
enemmän kapeaa piha-aluetta. Rakennuspaikkana 
Kirkkokadun korotus on kuitenkin ilmansuunniltaan 
ja näkymiltään suurten koivujen verhoamalle Kirk-
kokadulle ihanteellinen. Lisäksi kaupunkikuvallisesti 
Kirkkokatu voi jäädä varsin orvon näköiseksi, mikäli 
Koskikatu korottuu kahdella lisäkerroksella ja Kirkko-
katu jäisi täysin ilman korotusta.

Pihan valoisuus, rakennuspaikan edut ja lisäkerros-
alahyöty huomioiden Kirkkokadun varrelle rakentuisi 
optimitilanteessa yksi lisäkerros. Samalla huomioi-
daan vilkkaan Koskikadun ja Kirkkokadun katutilojen 
välinen hierarkia. Kerrosluku porrastuu näin luonte-
vasti kuudesta viiteen kulman ympäri rauhallisemmal-
le Kirkkokadulle käännyttäessä.
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Kuva 23.1 Pihatalo tehdään nykyisen autopaikoituksen päälle. Kuva 23.2 Pihatalon helma toimii uutena pihakantena ja autokatoksena.

3.2 Massoitteluperiaatteet

Kuva 22.1 Lisäkerroksia voidaan tehdä kaksi. Koskikadun siiven laajennus pimentäisi huoneistoja. Kuva 22.2 Lisäkerrosluvut suhteessa ympäröivään rakenteeseen. Kirkkokadun lisäosa on mielekkäämpi matalana.



Vaihtoehto A:  

Massoittelututkielmien mukainen pe-
rusvaihtoehto. Koskikadun varressa 
kaksi lisäkerrosta ja Kirkkokadun sii-
ven päällä yksi lisäkerros. Pihatalo oli-
si Kirkkokadun korotuksen tasalla, eli 
5-kerroksinen. 

Laajuus 2500 k-m2

Vaihtoehto B:  

Koskikadulla kaksi lisäkerrosta, mutta 
Kirkkokadun puolelle ei lisäkerrosta. 
Pihatalo olisi vastaavasti kerrosta kor-
keampi kuin A-versiossa. Versio halut-
tiin mukaan siltä varalta, että asuinhuo-
neistoja käsittävä Kirkkokadun siipi ei 
hyväksyisi lisäosaa katollensa lainkaan. 

Laajuus 2500 k-m2

Vaihtoehto C:  

Laajempi vaihtoehto versio A:sta. Li-
säkerrokset kuten versiossa A, mutta 
pihatalo on yleiskaavan mukaisesti 
täyskorkea, eli 6-kerroksinen. Pihatalon 
yläkerroksista näkymiä yli Kirkkoka-
dun, ja talo peittää myös tulevaisuu-
dessa mahdollisesti  yleiskaavan mah-
dollistaman parkkitalon korotuksen 
kuuteen kerrokseen.

Laajuus 2800 k-m2.

Tutkitut lisärakentamisen paikat sisältävät runsaasti enemmän 
yhteenlaskettua pinta-alaa kuin yhtiön toivoma 2500 k-m2. Yleis-
kaavassa lisäkerroksia suositellaan sisäänvedettäväksi, eikä ole 
mielekästä korottaa kapean tontin reunoja kokonaan kuuteen ker-
rokseen asti yhdessä kuusikerroksisen piharakennuksen kanssa. 
Edellä mainittujen rajojen sisällä ja 2500 k-m2:n tavoitteen puit-
teissa voidaan massoittelusta muodostaa erilaisia vaihtoehtoja. 
Yhtiökokouksessa asukkaille esiteltiin kolme erilaista koostettua 
vaihtoehtoa massoittelututkielmien perusteella:

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajia huoletti erityisesti tulevien 
korjausten kustannukset. Tästä johtuen yleinen mielipide kääntyi 
vaihtoehdon C puoleen, jotta lisärakentamisneliöistä saatavalla 
myyntihinnalla voitaisiin riittävästi kattaa kiinteistön korjaus-
kustannuksia. Kokouksessa esitettiinkin suunnittelun jatkamista 
kyseisen vaihtoehdon C pohjalta ja äänestyksen myötä päätös sai 
yhtiökokouksen tuen. Samalla yhtiön hallitus sai luvan hakea ase-
makaavamuutosta, kun se katsoisi luonnoksen olevan riittävässä 
tarkkuustasossa ja kaikin puolin toteutuskelpoinen suunnitelma. 
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Kuva 25.1 Yhtiökokoukselle esitellyt massoitteluluonnokset, joista vaihtoehto C valittiin jatkotyöstöön.

3.3 Massoitteluvaihtoehdot
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KOY Kirkkokatu 18:n lisärakentamisen suunnitelmien 
pohjana on massoitteluvaihtoehto C. Koskikadun varren 
toimisto- ja liiketilarakennuksen päälle suunnitellaan 
kaksi lisäkerrosta ja Kirkkokadun siiven asuinkerros-
talon päälle yksi lisäkerros. Kiinteistön yleisilmeen pe-
rusajatuksena on erottaa lisäkerrokset selkeästi omiksi 
kappaleikseen alla olevien rakennusten ylle.

Tontin etelänurkkaan pihan paikoitusalueen päälle si-
joittuu kuusikerroksinen puukerrostalo. Rakennus 
suunnitellaan käytännössä kiinni pihaa kaakossa rajaa-
vaan pysäköintitaloon. Koska pihan paikoitusalue täy-
tyy säilyttää, kannatellaan pihatalon viisi ylintä kerrosta 
kellarikerroksesta nousevien pilareiden ja palkkikehän 
päällä. Näin autopaikoitus voi toimia rakennuksen alla 
suojassa. Käytännössä vain porrashuone ulottuu raken-
nuksesta 1. kerroksen tasoon. 

Jotta pihasta muodostuisi kokonaisuutena viihtyisä, eikä 
runsas autopaikoitus varastaisi kaikkea pihan pinta-alaa, 
tehdään pihatalon eteen helma autopaikkojen ylle pi-
haksi. Viherkattoinen uusi pihakansi lisää merkittäväs-
ti koko tontin ulko-oleskelualuetta, kätkee suurimman 
osan pihan autopaikoista allensa suojaan ja muodostaa 
mielenkiintoisen kaksitasoisen sisäpihamaailman tontil-
le kaikkien asukkaiden käyttöön. Lisäksi kansirakenne 
torjuu melua pysäköintitalon ajoväylältä.

Pihan 1. tasossa on pyöräpaikoitusta, lasten leikkipiha, 
ulkokuntoilukalusteita, istutuksia ja pihan aputoiminto-
ja, kuten aiemmin puuttunut jätevarasto. Autopaikkojen 
päällä pihan 2. tasolla on oleskelualueen lisäksi varattu 
kaupunkiviljelypalstoja asukkaiden vapaaseen käyttöön. 

Viljelytoimintaa tukee yhteinen kasvihuone.

Kaikki tontin lisärakentaminen toteutetaan esivalmistei-
sin puurakenteisin tilaelementein. Kohteessa käytetään 
Storan Enson kehittäämää puutilaelementtitekniikkaa, 
jota KLIKK-hankkeen ja Kirkkokatu 18:n pilottikoh-
teen myötä on tarkoitus lisäkehittää hyödynnettäväksi 
lähiöiden täydennysrakentamis- ja korjaushankkeissa. 
Rakennustekniikan etuna lisäkerrosrakentamisessa on 
erityisesti nopea rakennusaika, jolloin rakentamises-
ta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa nykyisille 
asukkaille. Kirkkokatu 18:n tapauksessa lisäkerrosten 
työmaan läpivienti voisi tapahtua esimerkiksi kesäkuu-
kausien aikana.1

Toinen merkittävä hyöty saadaan puurakenteiden kevey-
destä. Tilaelementtien kuormat voidaan siirtää  vanhalle 
rungolle apupalkistolla. Lisäkerrosten huoneistorajat 
saadaan näin riippumattomaksi alla olevan isäntäraken-
nuksen huoneistojen välisten kantavien seinien sijain-
neista, jolloin vanhaa huoneistojakoa ei tarvitse kopioida 
lisäkerroksiin.
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Kuva 29.1 Havainnekuva Koskikadun ja Kirkkokadun risteyksestä

4.1 Suunnitteluratkaisut



Autopaikkojen lisätarpeesta voi helpos-
ti nousta rajoittava tekijä lisärakentamista 
suunniteltaessa. Nykytilanteessa tontilla on 
autopaikoitusta kahdella tasolla: pihakannella 
29 ja kylmässä parkkikellarissa pihan alla 54 
autopaikkaa, eli yhteensä 83 autopaikkaa.

Lisärakentamisen myötä koko tontin autopai-
koitus uudelleenmitoitetaan uuden osayleis-
kaavan mukaisesti, jolloin autopaikkoja tarvi-
taan seuraavasti:

Vanhat osat:
Liiketilat    ap / 50 kem2 = 23 ap
Toimistot   ap / 70 kem2  = 25 ap
Asunnot   ap / 100 kem2  = 15 ap

Lisärakentaminen:
Asunnot    ap / 100 kem2 = 28 ap

Autopaikkatarve yhteensä  = 91 ap.
Lisäpaikkoja tarvitaan siis 8 ap.

Koska pihatalon 1. kerroksen tieltä joudu-
taan lisäksi uhraamaan muutama autopaikka, 
on lisäpaikkatarve todellisuudessa suurem-
pi. Jotta yhtiön ei tarvitsisi lunastaa kaikkia 
puuttuvia autopaikkoja muualta, on synergi-
aa viereisen parkkitalon kanssa mahdollisuus 
hyödyntää.

Ajo KOY Kirkkokatu 18:n kellariin voidaan 
ohjata parkkitalon ja tontin vierustalla olevan 
parkkitalon ajoväylän kautta. Parkkitalon ala-
tasolta lunastetaan kellarin ja parkkitalon väli-
sen tukimuurin seinustalta kaksi autopaikkaa, 
joiden paikalle yhtiö rakentaa pienen luiskan 
omaan kellariinsa.  Tämän jälkeen yhtiö voi 
purkaa omalla tontillansa olevan rampin, jon-
ka viemä tila hyödynnetään autopaikoiksi.

Näin tontille saadaan mahdutettua yhteensä 
89 autopaikkaa. Vajausta mitoitukseen jää 
lopulta vain 2 autopaikkaa, jotka yhtiö voi lu-
nastaa esimerkiksi parkkitalosta tai katupai-
koituksesta. 

Kellarin ja parkkitaloon liittyvät muutostyöt 
tehdään samalla kun tontin pihatalo raken-
netaan. Ohjausryhmässä kävi ilmi, että auto-
kellarin rakenteita alustavasti tarkastellessa 
on selvinnyt, että vanhat betonipilarit ovatkin 
paikoin pahasti rapautuneet ja kellarin kat-
tolaatta osin huonolla kannatuksella. Niinpä 
vanhat rakenteet on joka tapauksessa uusit-
tava ainakin pihatalon alta. Tämä toisaalta 
helpottaa pilariverkon sovittamista pysäköin-
tiruutujen kanssa pihatalon kohdalla.

Väestönsuojatarkastelu
Nykyinen väestönsuoja on aikanaan mitoi-
tettu 166 henkilölle5. Jos nykyinen 134m2:n 
väestönsuoja suhteutetaan nykyisten neliö-
määrämitoitusten mukaan ja huomioidaan 
lisärakentamisen VSS-tarve, tarvitaan lisä-
suoja-alaa noin 20 m2. Lisäsuojaa on esitetty 
varauksena nykyisen väestönsuojan viereen 
tontin ajoväylän alle.
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Kuva 31.1 Pohja kellarikerros 1 / 300
4.2 Autopaikoitus ja parkkitalo

Kuva 30.1 Kellariajoyhteyden muutos parkkitaloon

Kuva 30.2 Parkkitalon ja Kirkkokatu 18:n kellarit Kuva 30.3 Uusi yhteys kellareiden välille ja nykyisen rampin poisto Kuva 30.4 Vapautuva tila hyödynnetään autopaikkoina



Kuva 33.1 Pohja 2. kerros 1 / 300Kuva 32.1 Pohja 1. kerros 1 / 300
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A

B C

A B C
C

C

Kirkkokadun porrashuoneet (C)
Kirkkokadun porrashuoneet ovat hieman erityyppisiä kuin Koskikadun por-
rashuoneet sijaiten rakennuksen ulkoseinustalla. Katutason korko-ongelma on 
helpompi ratkaista kuin Koskikadun puolella, sillä toiseen kerrokseen johtavaa 
porrassyöksyä ja hissitasannetta voidaan pudottaa 60 cm ulko-oven tasoon. Las-
kettavan porrassyöksyn yläpäähän mahtuu lisäämään puuttuvat nousut.

(Vastaavaa ratkaisua ei ole mahdollista soveltaa Koskikadun siivessä, sillä siellä 
2. kerrokseen johtavan porrassyöksyn yläpäässä ei ole tilaa tehdä lisäaskelmia.)

Kuva 35.1 C -Porrashuoneen muutos Kuva 35.2 C -Porrashuoneen muutos, leikkaus

Lähtökohdat kiinteistön ja piha-alueen esteettömyyden parantamiseksi ovat varsin hyvät. Piha-alueel-
la ei ole tasoeroja, sisäänkäynnit sijaitsevat suoraan katutasossa ja jokaisessa porrashuoneessa on hissi. 
Kulkuyhteydet hisseille eivät kuitenkaan ole esteettömiä. Ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntien kaikki 
hissitasanteet sijaitsevat 60 cm korkeammalla kuin itse sisäänkäynti, joten hissin ovelle päästäkseen pitää 
nykyisellään nousta muutama askel.

Koskikadun porrashuoneet (A ja B)
Koskikadun B-porrashuoneessa ongelma voidaan ratkaista siirtämällä korkoero sisäänkäynnin ulkopuo-
lelle. Itse ulko-ovea mahtuu hyvin korottamaan 60 cm johtuen 1. kerroksen korkeasta kerroskorkeudes-
ta. Korotetulle ovelle tehdään luiska porttikäytävän katoksen alle mahdollistamaan esteetön kulku. Näin 
ulko-oven kynnys ja 1. hissitasanne saadaan samaan tasoon. Kellariin johtavaa porrassyöksyä joudutaan 
nostamaan myös 60 cm, sillä kulku kellarista nousee Koskikadun porrashuoneissa juuri hissioven ja 
ulko-oven väliin. Kellariin portaan alapäähän voidaan kuitenkin tehdä lisä-askelmia.

Koskikadun A-porrashuoneessa itse sisäänkäyntiä ei tarvitse korottaa yhtä paljon kuin B-porrashuo-
neessa, sillä ala-aulassa on tilaa rakentaa osa luiskaustarpeesta sisälle. Loput tasoerosta voidaan hoitaa 
pihatason kallistuksella ulko-oven edustalla.

Kuva 34.1 A -Porrashuoneen muutos Kuva 34.2 B -Porrashuoneen muutos

3534

KOY KIRKKOKATU 18 - JOENSUU - Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen

4.3 Esteettömyyden parantaminen



Pihatalo ja sen asunnot on lähtökohtaisesti suunniteltu paikkakun-
nan opiskelijaväestöä silmällä pitäen. Yliopistokampus sijaitsee vain 
reilun puolen kilometrin päässä tontilta ja opiskelijoille suunnatuista 
asunnoista on kaupungissa pula. Pihatalon kerrokset ovat huoneistoil-
taan samanlaisia ja suurin osa asunnoista on pieniä 33m2:n huoneis-
toja. Suurin huoneisto on kooltaan 42m2, joita kussakin kerroksessa 
on yksi. Talon 2. kerroksessa (1. asuinkerroksessa) toimii asukkaiden 
yhteiskäytössä oleva saunahuoneisto, josta on pääsy pihakannelle vil-
voittelemaan.

Kahteen jonoon asettuvat tilaelementit sisältävät kukin yhden huo-
neiston. Kummassakin moduulijonossa on kolme tilaelementtiä, 
joista kaksi pienintä asuntoa ja porrashuone ovat kyljeltään vasten 
pysäköintitaloa. Porrashuone on sijoitettu keskelle taloa, sillä ulkosei-
nää jää vain kolmelle seinustalle ja se on haluttu säästää huoneistoja 
varten. Porrashuone on kuitenkin varsin tilava, sillä sen tilaelementin 
koko määräytyy reunustavien huoneistojen tilaelementtimittojen mu-
kaan. Porrahuoneeseen jää tilaa valokuilulle, joka johtaa ylimmästä 
kerroksesta saatavaa luonnonvaloa alempiin kerroksiin. 

Parvekejulkisivu
Kolme huoneistoista aukeaa pitkältä sivultaan sisäpihalle. Koska piha 
on varsin kapea Kirkkokadun siiven ja pihatalon välillä, on pihata-
lon edessä parvekejulkisivu häivyttämässä suoraa katsekontaktia ra-
kennuksien välillä. Lisäksi parvekejulkisivu suojaa länteen avautuvia 
asuntoja liikalämmöltä, jatkaa pienien asuntojen oleskelumahdolli-
suuksia ulkotilaan lasiliukuovien läpi, mahdollistaa hätäpoistumisen 
parvekeluukkujen kautta ja luo mielenkiintoisen näkymän Kirkko-
kadun siiven asukkaille aiemman kolkon parkkitalonäkymän sijaan. 
Parvekkeiden poistumisluukut tarvitaan, sillä pihalla ei ole tilaa tika-
sautolle, eikä betonirakenteeltaan varsin kevyt vanha pihakansi kes-
täisi sen ajoa.

Kolmessa alimmaisessa asuinkerroksessa parvekejulkisivu on verhoil-
tu vaalealla puurimoituksella antaen pihan asunnoille näkösuojaa ja 
suodattamaan suoraa auringonpaistetta. Parvekelaatan leventymien 
kohdalla verhouksessa on kehystettyjä aukkoja, jotka ohjaavat näky-

mät asunnoista vastapäisen rakennuksen sijaan kohti katutilaa. Laatan 
leventymät mahdollistavat kapean parvekejulkisivun takana parem-
man kalustettavuuden ja rytmittävät julkisivua.

Pihatalon parvekejulkisivu ”katkeaa” tontin vanhan räystäslinjan 
kohdalla jakaen pihatalon ilmeen ikään kuin perusmassaan ja lisäker-
roksiin mukaillen viereisten rakennuksien lisäkerroksia. Ylimmistä 
kerroksista aukeaa näkymiä pitkälle Kirkkokadun varren rakennuk-
sien yli, eikä varsinaista ”tuijoitusongelmaa” vastapäisen talon kanssa 
ylhäällä ole. Ylimmän kerroksen parvekkeet on kehystetty samaan ta-
paan kuin varsinaiset lisäkerrokset sisäpihalle päin yhtenäisen ilmeen 
muodostamiseksi.

Rakenteet
Pihatalon ja liittyvän viherkannen alapuoliset rakenteet uusitaan lisä-
rakentamisen yhteydessä. Vanha katutason pihalaatta ja sitä kannatel-
tavat pilarit puretaan ja korvataan uudella pilarijaolla, joka on sovi-
tettu autopaikoitukseen soveltuvaksi. Pysäköintiin sovitettu pilarijako 
ei toisaalta sovellu suoraan tilaelementtien vaatimille tukilinjoille, 
joten toisen kerroksen tasoon nousevien pilareiden päälle tehdään 
primääri- ja sekundääripalkistoista muodostuva verkko. Näin kahteen 
jonoon asetettavat tilaelementit saadaan tuettua pitkittäisten seinien 
alta ja kuormat siirrettyä vaihtopalkiston kautta kellarista nouseville 
pilareille.

Pihatalon tilaelementit ovat rakenteiltaan samanlaisia kuin Koskika-
dun siipeen tulevat CLT-rakenteiset tilaelementit: elementin seinät ja 
katto ovat CLT-levyrunkoisia ja moduulin alapohja palkkiristikkora-
kenteinen. Yhdessä asuinkerroksessa on yhteensä kuusi tilaelementtiä, 
joista viisi on huoneistoja ja keskelle jäävä tilaelementti on porrashuo-
ne. Porrashuonemoduulin sisällä on hissikuilu omana CLT-raken-
teisena kuilunaan. Katutasossa porrashuone on betonirunkoinen, eli 
tilaelementtirakentaminen alkaa vasta palkkiverkon päältä.
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Kuva 37.1 Havainnekuva pihatalon edustalta

4.4 Pihatalo: kuusikerroksinen puukerrostalo



Kuva 39.1 Pohja 3-4. kerros 1 / 300

Kuva 38.1 Pihatalon suunnitteluperiaatteita
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Kuva 41.1 Pihatalon peruskerros. Pohja 1 / 100
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Kuva 43.1 Ulkotilojen muodostus Kuva 42.2 Jako tilaelementteihin Kuva 42.3 Tilaelementtiraja huoneistossaKuva 42.1 Lisäkerrosten suunnittelu
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Lisäkerroksen asuntosuunnitteluun suoraan vaikut-
tavia asioita ovat tavoiteltavan asuntoarkkitehtuurin 
ohella porrashuoneiden paikat, alla oleva hormisto ja 
vanhat rakennelinjat. Huoneiston tulisi olla myös hel-
posti toteutettavissa tilaelementeillä ja lisäksi huoneis-
tossa mahdollisesti kulkevan tilaelementtirajan paikka 
tulee huomioida asuntosuunnittelussa. Parhaimmassa 
tapauksessa huoneiston luonne kulkee käsi kädessä 
tilaelementtisuunnittelun kanssa. Esimerkiksi Kirkko-
kadun huoneistoissa erilaiset ulkotilat syntyvät luonte-
vasti tilaelementtijaolla ja niitä porrastamalla. Samalla 
elementtijako toimii käytännössä myös tiloja jakavana 

rajana. Tilaelementtijakoa säätelee asuntosuunnittelun 
ohella elementin äärimittojen raja-arvot. Sisätilassa 
elementtijako näkyy paikoin paksumpina väliseininä 
elementtien rajalla, sekä elementtien välisten pitkien 
aukkoylitysten palkkeina ja pilareina.

Kirkkokatu 18:n lisärakentamisessa käytetään run-
korakenteeltaan kahdentyyppisiä tilaelementtejä. Yk-
sikerroksinen lisäosa toteutetaan rankarakenteisina 
tilaelementteinä. Kaksi lisäkerrosta ja pihatalo raken-
netaan käyttäen CLT(Cross laminated timber – ristiin-
laminoitu massiivipuulevy) -elementtitekniikka.1

Yhden lisäkerroksen rakentaminen on rakentamis-
määräyskokoelman mukaista niin sanottua ”normaa-
lia” rakentamista ja edullisin toteuttaa rankarakentein. 
Koska määräyskokoelma ei tunne vielä kahden lisä-
kerroksen käsitettä, on CLT-rungolla yksinkertaisem-

pi toteuttaa toiminnallinen palomitoitus useamman 
kerroksen ratkaisuissa. Lisäksi CLT-rungolla pystytään 
hoitamaan korkean rakennuksen kuormat helpom-
min, sillä rankarungossa pystytolppien lukumäärä ja 
dimensiot kasvavat kerrosluvun ja kuormien noustes-
sa.1

Tilaelementin maksimileveys vaihtelee 4,2-4,5 metrin 
välillä ja elementin pituus voi olla pisimmillään yli 12 
metriä. Tilaelementin pinta-ala on siis maksimissaan 
hieman yli 50 m2. Äärimittoja säätelee tuotantotek-
niikan ohella elementin kuljetuksiin liittyvät logistiset 

rajoitukset. Tilaelementeillä tehtävän huoneiston kus-
tannuksiin vaikuttaa erityisesti se, kuinka monella ti-
laelementillä se toteutetaan. Rakentajalle taloudellisin 
huoneisto on toteutettu mahdollisimman suurilla ja 
vähälukuisilla tilaelementeillä. Näin valmistus- ja kul-
jetuskustannus per huoneneliömetri pysyy pienenä.1

Puinen tilaelementti voidaan räätälöidä suunnittelu-
kohteen vaatimuksien mukaiseksi. Rankaelementin 
huonekorkeus voi olla suurempi suhteessa CLT-sei-
näelementtien vakiokorkeuteen, jolla päästään noin 
2,6 metrin huonekorkeuteen. Tilaelementin rungon 

paksuus sekä ranka- että CLT-elementissä on yleensä 
100 mm. Huoneiston sisäinen kahden elementin vä-
linen seinä on paksuudeltaan siis noin 20 cm. Vierek-
käisiä tilaelementtejä voidaan yhdistää aukottamalla 
yhteistä seinää suhteellisen vapaasti. Pidemmissä au-
koissa ylitykseen tarvitaan liima- tai kertopuupalkki, 
jonka alle aukon reunoille tulee jättää seinää kannatus-
varaksi noin 60 cm. Tilaelementti tulee aina katkaista 
huoneistojen rajalla, eli sama tilaelementti ei voi jatkua 
toisen huoneiston puolelle ääni- ja paloteknisistä syistä 
johtuen.1

4.5 Lisäkerrokset ja tilaelementoinnin periaatteet



Kuva 45.1 Pohja 5. kerros 1 / 300Kuva 44.1 Tilaelementtikaavio 1 / 300
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Kuva 47.1 Pohja 6. kerros 1 / 300

Kuva 46.1 Leikkaus A / Koskikadun siipi
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Koskikadun siiven rakennuksen päälle nou-
sevat lisäkerrokset muodostavat rivitalomai-
sen kappaleen toimistotalon ylle. Katujulki-
sivusta sisäänvedetyt lisäkerrokset jättävät 
edustallensa terassinauhan, jonka ylle kurot-
tavat ylimmän kerroksen parvekkeiden ne-
nät. Parvekkeiden etuseinämät on käännetty 
katsomaan kohti Kauppatoria ja Pielisjoen 
rantaa. 

Sisäänvedolla mahdollistetaan lisäksi suun-
nitteluetuja, kun syvärunkoisen talon asun-
tosuunnittelu helpottuu, tilaelementtien 
pituusrajoitus ei aiheudu ongelmaksi ja ra-
kennuksen yleisilme kevenee, kun massa as-
tuu taaksepäin vanhan räystäslinjan kohdalla. 
Ratkaisu tekee samalla selkeän eron vanhan 
osan ja uuden kappaleen välille. Myös porras-
huoneisiin saadaan nyt suoraa luonnonvaloa 
sisäänvetojen kautta.

Asunnot ovat Kirkkokadun lisäkerroksen ja 
pihatalon huoneistoihin verrattuna keskiko-
koisia huoneistoja. Koska näkymät ja suo-
tuisat ilmansuunnat menevät rakennuksessa 
osin ristiin, on lisäkerrosten keskiosan asun-
not suunniteltu läpitalon asunnoiksi. Näiden 
lisäksi kaksi pienintä huoneistoa avautuvat 
sisäpihalle ja Kirkkokadun vastaisessa pää-

dyssä on kulmahuoneistojaa. Taidemuseo-
korttelille päin avautuva kulmahuoneisto on 
kaksitasoinen huoneisto, jonka oleskelutilat 
sijaitsevat terassikerroksen tasossa ja makuu-
huoneet ylimmässä kerroksessa.

Huoneistojen oleskelu- ja ruokailutilat ovat 
pääosin katujen puolella kohti katu- ja auki-
onäkymiä. Märkätilat ja eteistilat sijaitsevat 
huoneistojen keskiosissa jättäen ulkosei-
nätilaa oleskelutiloille ja makuuhuoneille. 
Talon läpi yltävissä huoneistoissa terassi- ja 
parveketilaa on kahteen ilmansuuntaan: par-
haiden näkymien suuntaan kadulle päin ja 
aurinkoparvekkeet makuuhuoneiden edessä 
sisäpihan puolella. Viidennen kerroksen huo-
neistoilla on lasitettavan terassitilan lisäksi 
ulkotilaa myös terassinauhalla lisäkerroksien 
edessä. Ylimmän kerroksen asunnoilla on 
vastaavasti hieman suuremmat parvekkeet, 
jotka työntyvät osittain terassinauhan päälle

Julkisivumateriaalit
Vanhat ulkoseinärakenteet ja julkisivuma-
teriaalit uusitaan korjauksen yhteydessä ul-
koseinäelementillä. Rakennusten päädyissä 
huonokuntoinen kalkkitiilimuuraus uusitaan 
vaalealla kirjavaksi poltetulla tiiliverhouk-

sella. Nauhaikkunaosilla kiviaineinen ilme 
säilytetään, kun keltainen tiililaatta vaihde-
taan vaaleaan hiekan sävyiseen kivilaattaan. 
Kivilaatan pinta on pystyuritettu, mikä luo 
pintaan hieman eloa eri katselukulmista kat-
sottuna.

Koskikadun lisäkerroksien kadunpuoleinen 
julkisivu on tumman ruskeaksi sävytettyä 
pystyrimalaudoitusta. Parvekkeiden sisä-
pinnat ovat vaaleaksi kuultokäsiteltyjä puu-
verhouksia. Parvekkeiden sisäpinnat ja nau-
haikkunoiden vaalea kivilaatta muodostavat 
yhdessä kontrastin tummalle puuverhoilulle.

Rakennuksen päädyssä lisäkerros erottuu 
alla olevasta muurauksesta omaksi kappa-
leekseen. Päätyjen verhouksena on vaaleaa 
pystyuritettua kuitubetonilaattaa. Sisäpihan 
puolella vastaava valkoinen sävy kehystää 
lisäkerrokset vanhan osan ylle. Kehyksen ”si-
sällä” julkisivumateriaalina on tummaa kui-
tubetonilankkua.

Kuva 48.1 Havainnekuva Koskikadulta
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4.6 Koskikatu: kaksi lisäkerrosta



Kuva 50.1 Koskikadun siiven 1. lisäkerros.
 Pohja 5. kerros 1 / 100

5150

KOY KIRKKOKATU 18 - JOENSUU - Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen



Kuva 52.1 Koskikadun siiven 2. lisäkerros.
 Pohja 6. kerros 1 / 100
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JULKISIVUMATERIAALIT

VANHAT OSAT:
1 URITETTU VAALEA KIVILAATTA
2 VAALEA TIILIVERHOUS, KIRJAVA
3 LASI
4 PYSTYRIMALAUDOITUS:
  -ERI KUULTO- JA TEHOSTEVÄRISÄVYJÄ

LISÄKERROKSET JA PIHATALO:
5  TUMMA PYSTYRIMALAUDOITUS
6 VAALEA PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITELTY
7 TERÄSPINNAKAIDE
8 URITETTU KUITEBETONIELEMENTTI
9 KUITUSEMENTTILEVY / -PANEELI
  -ERI SÄVYJÄ
10 PYSTYRIMASÄLEIKKÖ
  -ERI SÄVYJÄ

JULKISIVU KIRKKOKADULLE ( länsi - luode )JULKISIVU KOSKIKADULLE ( pohjoinen - koillinen )

Kuva 54.1 Julkisivukaaviot 1
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Kuva 57.1 Havainnekuva Kirkkokadulta

Kirkkokadun lisäkerroksen asuntosuunnittelun ja arkkitehtuurin ta-
voitteena on olla luonteeltaan ja ilmeeltään pientalomaista asumista 
vanhan kerrostalon katolla. Aamukahvin voi juoda makuuhuoneen 
terassilla aamuauringon paistaessa ja iltapäivällä Kirkkokadun vili-
nää voi seurata koivulehvästön latvojen tasalla länttä kohti katsoval-
la terassivyöhykkeellä. Ulkoseinälinjan portaittainen sisäänveto tuo 
mielenkiintoa ja luontevaa tilajakoa asunnon oleskelutiloihin, antaa 
lisää ikkunapinta-alaa huoneistoon, sekä helpottaa asuntosuunnitte-
lua syvärunkoisen massan päällä. Ulkotilaa on kahdenluontoista: sekä 
katettua että kattamatonta terassitilaa. Asuntojen julkisimmat tilat, 
oleskelutilat ja ruokailutilat, jatkuvat terasseille suurien lasipintojen ja 
lasiliukuovien läpi.

Lisäkerroksen päädyissä sijaitsevat suurimmat asunnot ja porrashuo-
neiden väliin jää kaksi pienempää huoneistoa. Huoneistojen aputilat 
on pyritty sijoittamaan rungon keskiosaan, jotta ulkoseinäpintaa ja 
avaraa tilaa jää mahdollisimman paljon huonekäyttöön. Kaikki ker-
roksen asunnot ovat talon läpi ulottuvia huoneistoja avautuen miel-
lyttäviin ilmansuuntiin. Huoneistot ovat perusratkaisultaan selkeästi 
julkiseen ja yksityisempään osaan jaettuja. Oleskelutilat on sijoitettu 
katujulkisivun puolelle terassia vasten makuuhuoneiden sijaitessa rau-
hallisemmalla sisäpihan puolella.

Julkisivut
Kirkkokadun vanhat päätymuuraukset uusitaan samalla vaalealla kir-
javalla tiiliverhouksella kuin Koskikadunkin siiven tiilipääty. Raken-
nuksen itänurkassa on vanha tiiliverhottu savupiippu, jota korotetaan 
lisäkerroksen myötä antaen talolle persoonallisen yksityiskohdan. 
Piippua hyödynnetään ilmanvaihdon poistoilmareittinä ja kellarin 
savunpoistossa.

Vanhan parvekejulkisivun umpinainen tiililaattakaide tekee parvek-
keiden nykyilmeestä varsin sulkeutuneen ja pimeän, sillä parvekelaa-
tan reunassa on lisäksi etuseinämän aukkoa madaltava holvireuna. 
Parvekkeille saadaan valoisampaa ja avarampaa ilmettä vaihtamalla 
tiilikaide siroksi teräspinnakaiteeksi. Lasitus mahdollistetaan terassi-
lasituksella. Parvekerakenteen betoninen otsapinta verhotaan samalla 
kivilaatalla, jolla uusitaan kummankin rakennuksen nauhaikkunoiden 
väliset osat. Parvekkeiden sisäpinnoilla käytetään vaaleaksi käsiteltyä 
puuverhousta ja kuitusementtilevyä. Vanhojen huoneistojen parveke-
ovet vaihdetaan parvekeseinän uusimisen yhteydessä lasiliukuoviksi.

Lisäkerroksen päätyseinät verhotaan Koskikadun tapaan vaalealla 
pystyuritetulla kuitubetonilaatalla. Terassien sisäpuoliset pinnat ver-
hotaan vaalella puuverhouksella ja alapuoliset kattopinnat valkoisel-
la kuitusementtilevytyksellä. Sisäpihan puolella vaalea pinta kääntyy 
kehystäväksi aiheeksi samoin kuin Koskikadun sisäpihan julkisivussa. 
Kehyksen sisään jää vastaavasti kuitubetonilankulla verhottua julki-
sivupintaa, jota jakavat sisäpihan puoleiset pienemmät parvekkeet ja 
terassit. 
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4.7 Kirkkokadun lisäkerros



Kuva 59.1 Kirkkokadun siiven lisäkerros
 Pohja 5. kerros 1 / 100
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JULKISIVUMATERIAALIT

VANHAT OSAT:
1 URITETTU VAALEA KIVILAATTA
2 VAALEA TIILIVERHOUS, KIRJAVA
3 LASI
4 PYSTYRIMALAUDOITUS:
  -ERI KUULTO- JA TEHOSTEVÄRISÄVYJÄ

LISÄKERROKSET JA PIHATALO:
5  TUMMA PYSTYRIMALAUDOITUS
6 VAALEA PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITELTY
7 TERÄSPINNAKAIDE
8 URITETTU KUITEBETONIELEMENTTI
9 KUITUSEMENTTILEVY / -PANEELI
  -ERI SÄVYJÄ
10 PYSTYRIMASÄLEIKKÖ
  -ERI SÄVYJÄ

KOSKIKADUN SISÄPIHAJULKISIVU ( lounas - etelä )KIRKKOKADUN SISÄPIHAJULKISIVU ( itä - kaakko )

Kuva 60.1 Julkisivukaaviot 2
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JULKISIVUMATERIAALIT

VANHAT OSAT:
1 URITETTU VAALEA KIVILAATTA
2 VAALEA TIILIVERHOUS, KIRJAVA
3 LASI
4 PYSTYRIMALAUDOITUS:
  -ERI KUULTO- JA TEHOSTEVÄRISÄVYJÄ

LISÄKERROKSET JA PIHATALO:
5  TUMMA PYSTYRIMALAUDOITUS
6 VAALEA PUUVERHOUS, KUULTOKÄSITELTY
7 TERÄSPINNAKAIDE
8 URITETTU KUITEBETONIELEMENTTI
9 KUITUSEMENTTILEVY / -PANEELI
  -ERI SÄVYJÄ
10 PYSTYRIMASÄLEIKKÖ
  -ERI SÄVYJÄ

10

10
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7 6

6

6

10

PIHATALON JULKISIVU ( luode - länsi )TONTIN JULKISIVU PIHAKADULLE ( lounas - etelä )

Kuva 62.1 Julkisivukaaviot 3
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Kuva 64.1 Leikkaus B / Kirkkokadun siipi ja pihatalo
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Kuva 69.1 Sisähavainnekuva / Koskikadun lisäkerrokset

Kuva 68.1 Työkuvaote Koskikadun 
 1. lisäkerroksen päädystä
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Kuva 71.1 Palopermanto.

Kuva 71.2 Kaksikerroksinen lisäosa. Porrashuoneen ja läpivientien osastoinnit

Nykyiset KOY Kirkkokadun rakennukset ovat P1-pa-
loluokkaa. Kirkkokadun siiven yksi lisäkerros voidaan 
toteuttaa rakentamismääräyskokoelman mukaisena 
korotuksena, jolle kokoelmasta löytyy valmis ohjeistus 
palosuojauksen osalta.7

Koska rakentamismääräyskokoelma ei toistaiseksi 
tunne kahden lisäkerroksen käsitettä, joudutaan palo-
suojausta suunnittelemaan toiminnallisella mitoitta-
misella puisten lisäkerrosten osalta. Pohdinta liittyy 
lisäkerrosten suunnittelun yhteydessä siihen, tulki-
taanko Koskikadun siipi kuusikerroksiseksi puurun-
koiseksi kerrostaloksi. Kolme ylintä kerrosta käsittävät 
puurunkorakenteita, sillä Koskikadun vanha yläpohja 
on liimapuurakenteinen.

Tulkinta johtaisi siihen, että määräysten mukaan koko 

rakennus tulisi varustaa automaattisella sammutusjär-
jestelmällä, eli sprinklauksella. Tämä aiheuttaisi han-
kalia putkiasennuksia nykyhuoneistoihin ja lisäkus-
tannuksia korjaushankkeelle.

Mieluisampi tulkinta olisi, että lisäkerrokset ovat 
P2-luokan rakennus P1-luokan rakennuksen päällä.
Tällöin sprinklausvaatimus koskisi vain lisäkerrok-
sia. Eri paloluokassa olevien rakennusten välillä tu-
lee olla palomuuri, eikä rakentamismääräyskokoelma 
nykyisellään tunne vaakasuuntaista palomuuria.7 Pa-
lomuuria vastaava vaakasuora rakenne on kuitenkin 
mahdollista suunnitella vanhan ja uuden osan väliin 
toiminnallisen palomitoituksen avulla.

Kyseinen palopermantorakenne toteutetaan neljännen 
kerroksen vahvistettavien liimapuupalkkien päälle. 

CLT-laatoista ja betonipintavalusta tehdään liittolaatta, 
joka muodostaa EI-M 120 -luokan rakenteen uuden ja 
vanhan osan väliin. Kyseisen palomitoituksen omaava 
välipohjarakenne pidättelee mahdollisen palon leviä-
mistä vähintään 120 minuuttia, sekä kestää lisäksi yllä 
olevien osien romahtamisesta aiheutuvan iskun laatal-
le. 

Hiiltymämitoitettu CLT-laatta suojaa rakennetta 60 
minuuttia palolta ja alapuolinen palosuojalevytys an-
taa suojaa myös 60 minuuttia. Betonivalu vahvistaa 
rakenteen ja suojaa romahduksen iskulta. Rakenne 
mahdollistaa toiminnallisen palomuurin osien välille. 
Vanha rakennus säilyy P1-luokassa kiviaineisena ker-
rostalona, jonka päälle tehdään lisäkerrokset P2-luo-
kan puurakennuksena. 

Korotetut porrashuoneet jatkuvat ylöspäin P1-luokas-
sa lisäkerrosten sisällä. Alapuolelta nousevat roilot ja 
lisäkerrosten kerrostaso-ovet  puolitetaan EI 60 -osas-
toinnilla.

Joensuun paikallinen paloviranomainen hyväksyy esite-
tyn palopermanto-tyyppisen ratkaisun, jolloin suunnit-
telussa kyseistä rakennetta voidaan hyödyntää. Edellä 
esitettyjen periaatteiden lisäksi 4. kerros tulee sprinkla-
ta, jotta siellä mahdollisesti syttyvä palo ei aiheuttaisi 
syttymisriskiä ikkunoiden kautta ylemmille kerroksille. 
4. kerroksen sprinklaus on kuitenkin helppo toteuttaa 
uusittavan välipohjarakenteen yhteydessä.2

Kuva 70.1 Periaateleikkaukset, palosuojaus lisäkerroksissa
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5.1 Palosuojauksen periaatteet



Kuva 73.1 Hormikartoitus ja viemäreiden siirrot

Vanhoista osista katolle asti nousevat 
hormit on huomioitava lisäkerroksis-
sa tilavaurauksina. Mikäli mahdollis-
ta, yksinkertaisinta on viedä nouse-
vat roilot suoraan lisäkerrosten läpi. 
Roiloja voi kuitenkin jonkin verran 
siirtää tilaelementtien alapuolisissa 
palkistoväleissä huoneiston sopiviin 
kohtiin. Mahdollinen siirtoetäisyys  
riippuu palkiston korkeudesta ja siir-
rettävän roilon tyypistä. Viemäreiden 
siirrossa on huomioitava kallistukset.

Alla olevien viemäreiden paikat onkin 
tärkeää kartoittaa heti alkuvaiheessa 
suunnittelua, sillä ne sitovat vesika-
lusteiden paikkoja tietylle säteelle vie-

märinousujen ympärillä. Esimerkiksi 
Koskikadun siivessä varsin harvassa 
olevat viemärinousut sitovat wc-ka-
lusteiden sijainteja asettaen reunaeh-
toja märkätilojen sijoittamiselle.

Kirkkokadun siiven pohjoispäädyn 
asunnoissa on tulisijoja, joiden koo-
kas savuhormi on periaatteessa ainoa 
hormi, jota ei voi kääntää palkistoti-
lassa. Hormi on huomioitu kiintopis-
teenä suunniteltaessa lisäkerroksen 
päätyasuntoa, jossa se toimii samalla 
saunan ja ruokailutilan väliseinänä. 
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Kuva 75.1 Työleikkaus A / Koskikadun lisäkerrokset

Koskikadun nykyinen yläpohja on liima-
puupalkkirakenteinen. Puupalkkeja jou-
dutaan vahvistamaan, jotta ne kestävät 
kahden lisäkerroksen kuormat. Vahvis-
tusta tarvitaan käytännössä tilaelement-
tien seinälinjojen alle. Aiemmin mainitut 
paloasiat huomioiden liimapuupalkkien 
päälle tehdään palopermanto puu-be-
toni-liittolaatoista. Liittolaatan kantava 
osa on 150 mm paksu CLT-levy, joka 
vahvistetaan vinoruuvikiinnitteisellä 80 
mm:n pintabetonivalulla. Liittolaatta ta-
saa palokuorman keston ja romahdus-
suojan lisäksi tilaelementtien kuormia. 
Valmiin palopermannon päälle lasketaan 
CLT-runkorakenteiset tilaelementit. Ny-
kyisiä porrashuoneita korotetaan betoni-
rakenteisina kaksi kerrosta ja hissit uusi-
taan lisärakentamisen yhteydessä. 

Vaikka tilaelementin runko on seinien ja 
katon osalta CLT-levyä, hyödynnetään 
sen lattiarakenteessa palkkirakenteita. 
Elementin alapohja on palkkiristikkora-
kenteinen, jotta LVI-tekniikkaa voidaan 
kuljettaa lattiarakenteen alla. Palkit levy-
tetään 18 mm:n kuusivanerilla ja pääl-
le tehdään 50 mm:n  pintabetonivalu ja 
asennetaan lattiapäällyste. 

Tilaelementin katto on 80 mm paksu 
CLT-levy, jonka alla on 42 mm:n  koo-
laus asennustilana sähköasennuksille ja 
sprinklausputkille. Viidennen kerroksen 
tilaelementtien päälle lasketaan toinen 
lisäkerros rakenteiltaan samanlaisia tilae-
lementtejä. Tilaelementin kattorakenne ja 
alapohjarakenne muodostavat siis yhdes-
sä lisäkerrosten välisen välipohjaraken-
teen. Elementin kuormat siirtyvät katon 
ja lattiarakenteen kautta tilaelementin 
pitkille seinille.

CLT -levyn vakiokorkeus seinärakentees-
sa on 2,95 m. Koska osa alapohjaraken-
teesta ja elementin katon asennustila jou-

dutaan vähentämään kyseisestä mitasta, 
on osien yhteenlaskettu rakennepaksuus 
suoraan huonekorkeutta mitoittava. Kos-
kikadun rakenteessa tilaelementtien alle 
lisätään korotuspuut, jotta huonekorkeus 
saadaan riittäväksi. Tässä tapauksessa 
huonekorkeudeksi jää hieman alle 2,6 
metriä välipohjarakenteen korkeuden ol-
lessa 522 mm.

Kuudennessa kerroksessa asuntojen par-
vekkeet tehdään myös esivalmisteisina 
CLT-runkoisina elementteinä. Koska 
parvekkeet sijaitsevat pääosin rakennuk-
sen massan sisäänvedoissa, on niiden 
kannatus ja ulokemainen ilme helppo 
toteuttaa. Tilaelementtien asennuksen 
jälkeen parvekkeet nostetaan paikoilleen 
kiinnittämällä ne kantavista sivuseinistä 
tilaelementtien ulkoseiniin. Parvekkeen ja 
ulkoseinän rakenteesta muodostuu näin 
eräänlainen ”CLT - sandwhich” -rakenne. 
Ylimmän lisäkerroksen tilaelementtien ja 
parvekkeiden päälle nostetaan lopuksi ve-
sikattoelementit ja viimeistellään vedene-
ristystyöt.

Terassirakenteet
Terassirakenteet tehdään paikalla ra-
kentamalla tilaelementtien asennuksien 
jälkeen. Palopermannon päälle tehdään 
kallistusvalu kattokaivoihin päin, sekä 
asennetaan vesieristyskermit ja lämmö-
neristeet. Eristeen päällä on säänkestävä 
levytys, joka päällystetään vedeneristeellä 
pintavesien johtamiseksi terassikaivoihin. 
Terassin kävelytasona toimivat  irroitetta-
vat puuritilät, jotka varustetaan kumitas-
suin ja korokepuin.

Tilaelementtien terassinvastaisilla ulko-
seinillä tulee huomioida  terassirakenteen 
liittyminen seinään sen alaosissa. Ulko-
seinän alaosasta jätetään lämmöneriste 
asentamatta tehtaalla, jotta terassin ve-
deneriste saadaan oikeaoppisesti vietyä 

ylös ulkoseinän lämmöneristeen taakse 
ennen terassin eristeiden ja pintarakentei-
den asentamista.

Vanhat ulkoseinärakenteet
Lisärakentamisen yhteydessä korjataan 
vanhojen ulkoseinien vaippa. Jotta kor-
jaustyöstä aiheutuisi mahdollisimman 
vähän haittaa asukkaille, toteutetaan uusi 
ulkoseinärakenne CLT-levypohjaisella 
seinäelementillä. Samassa yhteydessä van-
hat nauhaikkunat uusitaan. Koska kysees-
sä on nauharakenteinen ulkoseinä, täytyy 
korjauselementin olla päädyistä kiinnitty-
vä nauhaelementti. CLT-levy toimii ele-
mentin kantavana palkkirakenteena. 

Kiinteistössä oleva tyypillinen nykyinen 
ei-kantava ulkoseinärakenne koostuu 
muuratusta sisäkuoresta, niukasta läm-
möneristekerroksesta ja tiililaattajulkisi-
vuverhouksesta. Sisäkuoren tiilimuuraus 
on periaatteessa vaurioitumaton, joten se 
on syytä säilyttää huoneistojen suojana 
korjauksen yhteydessä. Tiilikuoren ulko-
puolelta puretaan vanhat lämmöneristeet 
ja julkisivuverhous. Tämän jälkeen sisä-
tiilikuoren eteen  tuodaan CLT-korjause-
lementti, joka kiinnitetään päädyistä kan-
taviin rakenteisiin. Elementin reunoille 
kiinnitetään villakaistaleet tasaavaksi ker-
rokseksi, sekä tuuletusraon palokatkoksi.  
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5.3 Kahden lisäkerroksen rakenteet



Kuva 76.1 Sisähavainnekuva. Koskikadun lisäkerrokset.
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ALLA OLEVEVIEN RAKENTEIDEN JA CLT-TILAELEMENTIN LIITTYMINEN 
/ 2 LISÄKERROSTA

DET A3



Kuva 83.1 Työleikkaus B / Kirkkokadun lisäkerros

Kirkkokadun siiven nykyinen vesikattorakenne ja 
eristeet puretaan kantavan betoniholvin päältä. Hol-
vin päälle ladotaan 1,5 metrin välein 140 mm korkea 
teräsorsipalkisto kohtisuoraan alla oleviin rakennelin-
joihin nähden. Palkiston päälle nostetaan tilaelemen-
tit, jotka Kirkkokadun yksikerroksisessa lisäosassa 
ovat puurankarakenteisia moduuleja. Myös nykyisiä 
suorakaiteen muotoisia porrashuoneita korotetaan 
tilaelementeillä. Hissitekniikka ja korit uusitaan kor-
jausrakentamiseen suunnitelluilla vastapainottomilla 
hisseillä, mikä mahdollistaa kuilussa hieman suurem-
man hissikorin. Korotetun hissikuilun seinämät voi-
daan toteuttaa esim. CLT-levyillä.

Moduulien suuntaukseen ja sijoittamiseen vaikuttaa 
alla olevat rakennelinjat. Tavoitteena on välttää huo-
neistojakoa ja asuntosuunnittelua kahlitseva tilanne, 
jossa elementin päätyjen tulisi suoraan sijaita alla ole-
vien kantavien linjojen päällä. Tästä johtuen alla ole-
vien rakennelinjojen päälle viritetään teräspalkisto, 
joka tasaa ylhäältä tulevat elementtien kuormat van-
hoille rakenteille. Vaihtopalkisto vapauttaa huoneis-
torajoja, antaa tilaa lvi-tekniikalle lisäkerroksen alla 
ja mahdollistaa terassirakenteet. Kirkkokadun siiven 
tapauksessa moduulien pitkä suunta on siis sama kuin 
alla olevan "kirjahyllyrungon" kantavien linjojen suun-
ta. Välipalkiston on kohtisuorassa edellämainittuihin. 

Rankamoduulin alapohjan kantava rakenne on 300 
mm korkea kertopuupalkisto. Palkiston päällä on lat-
tiarakenne: 30 mm:n alusvaneri, valusuoja, 50 mm:n 
pintabetonivalu ja lattiapäällyste aluskatteella. Raken-
tuva huoneisto lämmitetään vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä. Teräspalkiston ja puupalkiston väleissä on 
tila viemäreille ja ilmanvaihtotekniikan läpivienneille, 
joita lisäkerroksen alla osin joudutaan siirtämään sopi-
viin kohtiin huoneistoja. 

Seinärakenteen runkorakenne lähtee loveten tuettuna 
kertopuupalkiston päältä. Ulkoseinän rakenne nou-
dattelee tyypillistä puurunkoista ulkoseinärakennet-
ta, jonka runko on palosuojattu. CLT-rakenteiseen 
tilaelementtiin suhteessa rankarakenteisen rakenteen 
erityspiirteenä on vapaammin valittava huonekor-
keus. Mahdollisuutta onkin hyödynnetty Kirkkoka-
dun siiven lisäkerroksessa. Huonekorkeuden nousee 

2,6 metristä 3,2 metriin vinokattoisessa tilassa. Ran-
kaelementti on osittain hybridirakenteinen yläpohjan 
rungon ollessa CLT-levyä. Erillinen vesikattoelementti 
lasketaan lopuksi CLT-levyn päälle.

Terassirakenteet
Haasteita lisäkerroksen varsin yksinkertaiselle ele-
menttirakentamiselle tuovat terassirakenteet. Suurin 
osa Kirkkokadun lisäkerroshuoneistojen ulkotiloista 
on itse asiassa parvekerakennetta, sillä alla oleva par-
vekejulkisivu on pääosin lisäkerroksen ulkotilojen 
alla lukuunottamatta ulkoseinän sisäänvedettyjä osia. 
Terassirakenteet toteutetaan paikalla rakentaen tilae-
lementtien asennuksen jälkeen. Vanhan betoniholvin 
päälle tehdään kallistusvalu ja asennetaan kumibitu-
mikermi varmistavaksi vedeneristeeksi. Kermin päälle 
ladotaan lämmöneristelevyt. Eristelevyjen on hyvä olla 
uritettuja mahdollisen vedenvirtauksen helpottami-
seksi ja veden aiheuttaman nosteen minimoimiseksi. 
Eristelevyjen päälle asetetaan säänkestävä kiviaineinen 
levytys ja vedeneristys pintavesien johtamiselle. Käve-
lytasoksi tehdään korokepuilla varustetut puuritilät. 
Korokepuiden alle kiinnitetään esimerkiksi kumi- tai 
muovitassut suojaamaan vedeneristettä mekaaniselta 
kulumiselta. 

Ulkotilojen pintavedet johdetaan terasseilta kattokai-
vojen kautta alla olevan parvekejulkisivun vedenpois-
toon. Huomioitava on, että lämmöneristelevytyksen 
alle mahdollisesti pääsevä sulavesi tulee huolehtia 
sisäpuolisella vedenpoistolla, sillä sen ulkopuolinen 
poisto saattaa aiheuttaa kylminä vuodenaikoina jää-
tulpan. Tästä johtuen varmistavan vedeneristyksen 
alla kallistusvalu tehdään sisäänpäin kallistaen ja sinne 
mahdollisesti päässyt vesi johdetaan lisäkerroksen alta 
suojaputkissa pois.

Tilaelementtien ulkoseinärakenteessa on huomioitava 
terassirakenteen liittyminen elementtiin. Oikeaoppi-
sesti toteuttaessa terassin lämmöneristeen alla olevan 
vesieristeen tulee jatkua ylös seinäpintaa pitkin ja li-
mittyä ulkoseinän tiiviiseen pintaan. Tämä mahdollis-
tetaan jättämällä terassin vastaisen ulkoseinän alaosan 
lämmöneristeet elementin valmistusvaiheessa pois ja 
jätetään seinään kiinnitetty vedeneristyskermi rullat-
tuna esille. Asennusvaiheen ja terassin vedeneristä-

misen jälkeen tilaelementissä kiinni oleva kermi rul-
lataan auki ja limitetään terassin vedeneristeen päälle. 
Lopuksi terassin ja ulkoiseinien alaosien eristelevytys 
voidaan viimeistellä.

Vanhat ulkoseinärakenteet uusitaan samaan tapaan 
kuin Koskikadun siivessä. Lisäksi Kirkkokadulla par-
vekejulkisivun taustaseinä uusitaan myös seinäele-
mentillä. Samalla korjataan parvekkeen mahdolliset 
betonirakenteen vauriot, sisäpinnat ja uusitaan kaide-
rakenne. 

8382

KOY KIRKKOKATU 18 - JOENSUU - Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen

5.4 Yhden lisäkerroksen rakenteet



8584

KOY KIRKKOKATU 18 - JOENSUU - Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen

ALLA OLEVEVIEN RAKENTEIDEN JA TILAELEMENTIN LIITTYMINEN / 1 LISÄKERROS
DET B2

RANKARAKENTEISEN TILAELEMENTIN TERASSILIITOS JA VAIHEISTUS
DET B1



Kuva 86.1 Havainnekuva Koskikadun viidennen kerroksen terassilta.

8786

KOY KIRKKOKATU 18 - JOENSUU - Kiinteistön korjauksen ja lisärakentamisen suunnittelu esivalmisteisia puuelementtejä hyödyntäen

Koy Kirkkokatu 18 lisärakentamisen suunnittelu muodos-
tuu loppujen lopuksi kolmesta hyvin erilaisesta suunnitte-
lutehtävästä: kahdesta erityyppisestä lisäkerrosratkaisusta 
ja pihan uudisrakennuksesta. Rakennuspaikat eroavat 
keskenään massoittelun, kerrosluvun ja rakenteiden puo-
lesta. Haasteena on myös yhteensovittaa uudismassat 
vanhoihin rakennuksiin, jotta kokonaisuudesta saadaan 
edustavaa ja ympäristöön sopivaa arkkitehtuuria. Ylei-
silmeen osalta kannattaakin pohtia mitä tapahtuu heti 
vanhan räystäslinjan jälkeen. Ovatko lisäkerrokset isäntä-
rakennuksen päällä istuvia itsenäisiä kappaleita vai  ko-
hoaako alaosan julkisivu lisäkerroksien mukana sulattaen 
osat toisiinsa?

Vanhojen rakennuksien muokkaamisen ja laajentamisen 
suunnittelussa tärkein palaute saadaan nykyisiltä asuk-
kailta, joilla on valta hylätä epämiellyttävät ratkaisut. Hy-
vässä suunnittelumallissa onkin hyvä olla mukana jonkin-
lainen ohjausryhmä, jonka välityksellä asukkaat pääsevät 
osallistumaan suunnitteluun. 

Myös muut suunnitteluun raja-aidat on tärkeää selvittää 
heti alussa, vaikka lisärakentamisen suunnittelu asema-
kaavamuutosta varten onkin luonnossuunnittelua. Mas-

soittelua tehdessä kannattaa huomioida erityisesti lisä-
massojen vaikutus nykyisten huoneistojen valoisuuteen 
ja näkymiin, sekä vaikutukset naapurirakennuksiin. Tek-
nisempiä selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi paloasiat, 
laajuuden vaikutus autopaikkamääriin ja väestönsuojan 
riittävyyteen, sekä hormien sijainti. Tilaelementtijakoon 
ja sitä kautta asuntosuunnitteluun vaikuttavat vanhat run-
kolinjat ja porrashuoneiden paikat. 

Vaikka kaikki lisärakentaminen toteutaan periaatteessa 
samantyyppisillä tilaelementeillä, joudutaan kussakin 
kohteessa käyttämään erityyppistä runkorakennetta. Tä-
hän vaikuttaa uudismassojen erilaiset kerroskorkeudet 
ja rakennuspaikkojen alla olevat toisistaan poikkeavat 
alusrakenteet. Koskikadun liimapuurakenteinen yläpoh-
ja, Kirkkokadun tyypillinen betoniholvi ja pihatalon alla 
oleva parkkikellari ovat lähtökohdiltaan todella erilaisia 
alustoja lisärakentamiselle ja sen suunnittelulle. Puura-
kenteilla rakenteiden variointi ja räätälöinti kohteeseen 
sopivaksi on kuitenkin luontevaa ja suhteellisen helppo 
toteuttaa. Lisäkerroksien suunnittelussa puurakentamisen 
suunnittelujoustavuudesta erityisesti detaljiikassa onkin 
suuri hyöty.

6. Yhteenveto
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3.1   Orthoilmakuva Maanmittauslaitoksen avoimen arkiston aineistosta 4/2014
  Käyttölupa: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi - versio 1.0 - 1.5.2012)

4.1 ja 5.1  Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan arkisto. Koy Kirkkokatu 18 rakennuslupa-aineiston julkisivukuvia.

10.1  Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus, selostus ja kaavakartta 23.8.2012. Ote osayleiskaavan kaavakartasta.

12.1  Kuvaaja: Tarja Pukkala. Kuvalla käyttölupa.

Muut kuvat ja piirrokset tekijän, ellei toisin mainita.
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Arkistolähteet:
3 Jonsuun keskustan korttelin 38 ajantasakaava ja asemakaavamääräykset 12/2012.
4 Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus, selostus ja kaavakartta 23.8.2012.
5 Joensuun rakennusvalvonnan arkisto. KOY Kirkkokatu 18 rakennuslupa-aineisto.

Kirjallisuus:
6 Annika Waenerberg & Päivi Kiiski & Eija Muttonen-Mattila, 1983. Lyseosta museoksi : Joensuun lyseorakennuksen taidehistoriallista taustaa ja   
 rakennusvaiheita. Joensuun kaupunki. Joensuu.
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