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TIIVISTELMÄ

Diplomityöni Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo on suunnitelmapa-
inotteinen työ, jossa tavoitteena on suunnitella yksilöllistä, arkkitehtonisesti kiin-
nostavaa ja laadukasta asuinrakentamista Asemakadulle Oulun ruutukaavake-
skustaan täydennysrakentamisena olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen.

Työn innoittajana ovat 1900-luvun alun tiilimuurirunkoiset kaupunkikivi-
talot, joissa lähes kaikki kantavat pystyrakenteet muurattiin tiilestä vuosisatoja 
jatkuneen rakentamisen tavan mukaisesti. Massiivitiilirakenne on yksiaineise-
na rakenteena yksinkertainen, kestävä ja tiilen valmistuksessa käytettävät raa-
ka-aineet luonnonmateriaaleja, jotka eivät sisällä ympäristölle haitallisia aineita.

Työssäni pohdin, millainen on hyvä asunto omien kokemusteni ja havaintojeni 
pohjalta. Tärkeiksi asioiksi nousevat ympärikuljettavuus, valon ja tilan virtaami-
nen tilasta toiseen ja se, että sisään astuttaessa eteisestä näkee ulos. Tavoitteena 
on suunnitella asuntoja, jotka ovat avaria, valoisia ja joissa materiaalien tuntu 
ja tilojen kokemuksellisuus ovat vahvasti läsnä. Työ sisältää selostuksen ja yh-
den asuinkerrostalon suunnitelmat korttelin mittakaavasta detaljiratkaisuihin. 
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ABSTRACT

This thesis, named Solid Brick-built Apartment Building – Individual Living 
in the Center of City of Oulu is a project-based work with goal in design-
ing individual and interesting housing of high standards, in the scheme of 
complementary building amongst existing housing at the city center of Oulu.

The work was inspired by masonry walled urban brick hous-
es of the early 20th century, in which almost all bearing vertical struc-
tures were built of stone according to traditions extending back hun-
dreds of years. Solid brick structure, as one single element, is simple, 
durable and produced of natural environment-friendly raw materials.

In this work, I discuss the aspects of good housing based on my own experiences 
and observations. Special importance is given to the flow of light and space, acces-
sibility round the rooms, and the ability to see out when entering an apartment. 
Major goals in apartment design comprise spaciousness, lightness, feel of mate-
rials and the presence of experience of space. This work includes a written report 
and the design of one apartment building from site plan scale to interior details.
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ALKUSANAT

Diplomityöni aihe Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo syntyi kiinnos-
tuksesta asumisen arkkitehtuuriin ja asuntosuunnitteluun. Pyrkimyksenä 
minulla on pohtia, millaisista tekijöistä viihtyisä asunto koostuu ja millai-
sessa tilassa on hyvä olla. Työn lopputuloksena muodostunut suunnitelma 
asuinkerrostalosta pohjautuu omiin havaintoihini ja kokemuksiini erilaista 
tiloista, paikoista, kodeista, tilakokemuksista, tunnelmista ja viihtyisyydestä.

Suunnittelutyön taustalla vaikuttavat esimerkit eri aikakausien asuinrakentam-
isesta: 1900-luvun alun kivitalojen halli ja huoneet -logiikka, tilasarjat, jälleen-
rakennuskauden ympärikuljettavat asuntopohjat ja virtaavan tilan käsite. 
Lähestyn suunnitelmaa sisätilojen, tilallisen kokemuksellisuuden, tilojen 
yhteyksien ja toiminnallisuuden kautta. Sisätilojen arkkitehtuurissa inspiraa-
tion lähteenä on 1900-luvun alun kivitalot ja asunnot, joissa on tavanomaista 
korkeampi huonekorkeus, vankat tiilimuuriseinät, kaakeliuunit ja lautalattiat.

Suunnittelemani asuinkerrostalon arkkitehtuuri nojaa perinteeseen rak-
entamisen tavan osalta. Rakennuksessa on kantava tiilimuurirunko, 
joka koostuu 1-kiven paksuisesta munkkilimitetystä tiilimuurauksesta ja 
sisäpuolen savitiiliharkoista tehdystä muurauksesta. Välipohjissa kantava-
na rakenteena ovat kappaholvit, sokkelin verhouksena luonnonkivi ja ik-
kunoiden pellitykset ovat kuparipeltiä. Materiaalit ovat käsinkosketeltavia ja 
materiaalien luonteenomaisuus näkyy sisä- ja ulkotilojen arkkitehtuurissa.
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Työn alussa pohdin vaihtoehtoisia paikkoja suunnitelmal-
le. Halusin sijoittaa suunnitelman kotikaupunkiini Ouluun urba-
anin kontekstiin. Etsin mahdollisia täydennysrakentamisen paik-
koja ja aukkoja kaupunkirakenteessa kävelylenkkien yhteydessä. 
Esittelen vaihtoehtoiset paikat työssäni jäljempänä. Näistä kolmesta vaihtoe-
hdosta suunnitelman paikaksi valikoitui Asemakatu Vaaran kaupunginosassa.

Suunnitelmassani asuinkerrostalo sijoittuu Asemakadulle rakenta-
mattomalle tontille kahden olemassa olevan asuinrakennuksen väli-
seen tilaan, joka on nykytilassa pysäköintipaikkana. Pyrin suunnitel-
mallani eheyttämään korttelia ja kiinnittämään huomioita viihtyisän 
kaupunkiympäristön mahdollistamiseen sekä elävöittämään katutilaa.
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I Taustaa
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VAIHTOEHTOISET PAIKAT

1) Kajaaninkadun ja Koulukadun kulma, Vaaran kaupunginosa, kortteli 14, 
tontti 2. Nykytilassa paikalla on Cumulus- hotellin pysäköintikansi. Vastapäätä 
Kajaaninkadun puolella sijaitsee Kajaanintullin koulu ja Koulukadun puolella 

jugendtyylinen asuinkerrostalo As Oy Tuomi ’Tuomi-talo’.

2) Pysäköintialue (asemakaavassa LPA) Makasiininkadun, Kasarmintien ja 
Nahkurinpolun rajaamassa korttelissa Myllytullin kaupunginosassa, Nah-

kurin korttelissa.
1) Kajaaninkadun ja Koulukadun kulmaus.

2) Nahkurin korttelin pysäköintialue.
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PAIKKA JA LÄHIMYMPÄRISTÖ

Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo sijoittuu Oulun ruutukaavakeskustan 
alueelle ydinkeskustan palvelujen välittömään läheisyyteen Vaaran kaupung-
inosaan, kortteliin 5, tontille 39. Korttelia rajaavat Uusikatu, Asemakatu, Hal-
lituskatu ja Mäkelininkatu. Tontti 39 on nykytilassa rakentamaton, tontilla on 
asfalttipihaa ja autopaikkoja. Otto-Iivari Meurmanin ja Aarne Ervin laatimas-
sa, edelleen voimassa olevassa asemakaavassa tontti on asuin- ja liikerakenta-

misen aluetta.

Suunnittelemani asuinkerrostalon pääty rajautuu Asemakadun varteen sa-
maan katulinjaan viereisellä tontilla 31 sijaitsevan As Oy Asemakatu 12:n 
kanssa, joka tunnetaan myös Vikkulan talona. Arkkitehti Walter Thomén su-
unnittelema vuonna 1912 valmistunut jugend -tyylinen asuin- ja liikeraken-
nus piharakennuksineen on korttelin 5 vanhinta säilynyttä osaa (piharakennus 

on rakennettu 1910- luvulla).

Uudenkadun ja Asemakadun vuoden 1947 asemakaavaa edeltäneeseen katu-
linjaan sijoittuva rakennus tuhoutui osittain jatkosodan pommituksissa kev-
äällä 1944. Asemakadun puoleisesta siivestä sortui pääty alkaen viimeisestä 
porrashuoneesta. Rakennus kärsi myös muita vaurioita. Sortunut osa raken-
nettiin uudelleen alkuperäisten piirustusten mukaan vuonna 1945 (Lumme, 

2006).
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Kolmekerroksisen tiilimuuratun rakennuksen ulkoseinät on rapattu, aumaka-
ton materiaalina on punaiseksi maalattu teräspelti, sokkeli on luonnonkiveä. 
Sävyltään hennon vaaleanpunaista julkisivua rytmittävät valkoiset pilasterit. 
Julkisivun yksityiskohtia ovat kasviaiheiset pilastereiden yläosan koristeet ja 
pystysuuntaiset koristenauhat yläosan ikkunoiden välissä. Piharakennus on 

tiilirakenteinen ja ulkoseinät saman sävyiset kuin päärakennuksessa.

Asemakadun ja Mäkelinin kadun kulmaan tontille 38 sijoittuva nelikerroksisen 
asuin- ja liikerakennus on rakennettu vuonna 1963. Nauhaikkunallisen raken-
nuksen maantasokerroksessa on liiketilaa. Suurin osa korttelin 5 muustakin 

rakennuskannasta on rakennettu 1960-luvulta alkaen (Lumme, 2006).

Asemakadulla tonttia 39 vastapäätä olevat harjakattoiset rakennukset sijoittu-
vat koillinen-lounas suunnassa riviin rakennusten päädyt katua vasten. Har-
jakattoiset rakennukset ovat julkisivuiltaan rapattuja ja katteena on tiilikate. 
Rakennettu lähiympäristö kokonaisuudessaan on moniaineista ja julkisivu-
materiaaleina on rappauksen lisäksi käytetty mm. tiiliverhousta ja julkisivu-

levytystä.

Haasteita suunnittelulle asettavat tiivis täydennysrakentamisen paikka ja uud-
en rakennuksen sovittaminen osaksi olemassa olevaa rakennettua ympäristöä.
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lista ilmastointia eikä jäähdytystä.
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kennotiiliharkkoja, joissa ilma toimii eristeenä. Julkisivun verhouksena on 
käytetty punaisen kirjavaa ruukintiiltä.

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors, Karin Krokfors ja 
Arvi Mäkitalo
Valokuvat: Jussi Tiainen ja Oliver Whitehead.

Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3. Kuva 4.
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II Suunnitelma
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RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN JA KAUPUNKIPIHA

Suunnittelemani asuinkerrostalo sijoittuu tontille koillinen-lounas suunnassa 
muodostaen yhteisen suojaisen kaupunkipihan Vikkulan talon kanssa. Raken-
nuksen sijoittaminen tässä suunnassa mahdollistaa näkymän kadulta pihalle 
elävöittäen katutilaa. Kadun varteen istutetaan puita ja Vikkulan talon päädyn 
vieressä olevan istutusaltaan lehtipuu tuo vehreyttä katu- ja pihatilaan rajaten 
samalla yksityistä ja julkista tilaa. Rakennuksen sijoittaminen tässä suunnassa 
on perusteltua asuntojen näkymien kannalta, asuntojen oleskelutilat (59 m2:n 
kaksioita lukuun ottamatta) avautuvat aurinkoiseen ilmansuuntaan pihan 

puolelle.
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Piha-alueelle sijoitetaan yksi inva-autopaikka ja yksi autopaikka yhteiskäyttöau-
tolle, muuten pysäköinti järjestetään vuokraamalla autopaikkoja Kallioparki-

sta.
Pihan pintamateriaalina on vaihteleva harmaan sävyinen tiililatomus, veh-
reyttä tuovat kuparipintaisiin istutusaltaisiin istutetut puut ja matalammat is-
tutukset. Pehmeyttä muuten kivirakenteiselle pihalle tuovat käsittelemätöntä 
lehtikuusta olevat pihaterassit, joihin sijoittuvat paikat oleskelulle ja kesäkeit-

tiölle.

Piharakennus kunnostetaan, matalaan osaan sijoitetaan pyörävarasto ja 
korkean osan ensimmäiseen kerrokseen kaikkien pihaa käyttävien asukkaid-
en yhteinen harrastus ja oleskelutila. Rakennuksen rungon keskelle ikkunat-
tomaan osaan sijoitetaan jätehuone. Kunnostuksen yhteydessä piharakennuk-
sen katto ja suunnittelemani asuinrakennuksen viereinen seinä paloeristetään.

Rakennuksessa on yksi porrashuone ja sisäänkäynti sijoittuu pihan puolelle 
rakennuksen pitkän sivun keskelle. Puolilämpimän tuulikaapin lattiapin-
ta sijoittuu samaan tasoon pihan pinnan kanssa, mahdollistaen esteettömän 

sisäänkäynnin rakennukseen.
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MASSOITTELU JA ULKOARKKITEHTUURI

Rakennuksen hahmo ja katon viistetty muoto muodostuvat paikan asettamista 
lähtökohdista. Rakennuksen katto nousee kohti tontin kaakkoisosaa ja laskee 
Asemakadulle päin lähemmäs viereisten talojen räystäslinjaa. Rakennus on 
Asemakadun päädystä kolmikerroksinen ja lounaspäädystä nelikerroksinen, 

kerroskorkeus on 3,6 metriä ja huonekorkeus 3,1 metriä.

Rakennus on hahmoltaan selkeä ja kappalemainen, katto on ikään kuin 
suuremmasta kappaleesta lohkottu. Ulkoarkkitehtuurista syntyy vaikutelma 
kivitalosta, kiviaineisuudesta. Tiilimuuriseinä viestii massiivisuudesta, paikoin 
vaihteleva ikkuna-aukotus ja kulmaan sijoitetut eristyslasielementeistä raken-
netut nurkan aukotukset lasipintoineen keventävät rakennuksen ilmettä ja tu-

ovat kontrastia massiivisuuteen. 

Julkisivuihin kiinnostavuutta ja leikkisyyttä tuovat neliömäiset lasiliukuovet ja 
pitsitiilimuuraus, joiden paikat vaihtelevat kerroksittain. Ikkuna- ja oviaukot 
sijoittuvat julkisivuissa siten, että aukkojen väliin jää yhtenäistä tiilipintaa mu-
odostaen pystysuuntaisia muuripilareita, joihin tiilimuurirungon kantavuus 

perustuu.

 Julkisivun aukotus jatkuu yhtenäisenä sisäänvedettyjen lasitettujen parvek-
keiden kohdalla ja parvekkeet sulautuvat osaksi rakennusta erottumatta julk-

isivusta.

Havainnekuva Asemakadulta
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Tiilimuurauksessa on käytetty punaisen sävyistä poltettua käsin lyötyä sav-
itiiltä. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattuja, saumauslaasti on vaaleaa. Lim-
ityksenä on munkkilimitys, jossa tiilien suunta vaihtelee kerroksittain. Tällöin 
vastakkaisiin suuntiin asetetut tiilet toimivat sidekivinä parantaen tiilimuurin 

kantavuutta.

Katon materiaalina on julkisivun tiilimuurin sävyiset savitiililaatat. Kattoik-
kunat tuovat valoa porrashuoneeseen, ullakkosaunaan ja kaakkoispäädyn 4. 
kerroksen ullakkoasuntoon. Sirot räystäät, syöksytorvet ja ikkunoiden pel-
litykset ovat kuparia, sokkeli on verhottu luonnonkivellä. Sisäänvedettyjen 
parvekkeiden taustaseinät ja lattian verhous ovat käsittelemätöntä ajan saatos-

sa harmaantuvaa lehtikuusta.

Parvekkeiden ja ranskalaisina parvekkeina toimivien lasiliukuovien kaiteet 
ovat kirkasta, laminoitua lasia. Ikkunat ja ulko-ovet ovat pääosin vaaleaa puu-

ta, tuulikaapin ovet ja seinät kuparipintaiset.

GSEducationalVersion
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TILAT JA SISÄTILOJEN ARKKITEHTUURI

Massiivitiilirakenteisessa asuinkerrostalossa on yksi porrashuone ja 
yhteensä 8 asuntoa, Asemakadun puolella katutasossa liiketila ja ul-
lakkosauna. Tekniset tilat, irtaimistovarasto ja talopesula, kylmäkellari, 
halkovarasto ja siivoustilat sijoittuvat kellarikerrokseen. Rakennuksessa 

on konehuoneeton hissi ja painovoimainen ilmanvaihto.

Asunnot ovat valoisia, tilavia ja avaria. Jokaisessa asunnossa keskeisessä 
asemassa on yhtenäinen loft-tila, jossa sijaitsee keittiö, ruokailutila sekä 
olohuone. Makuuhuone sijaitsee liukuovien takana omassa rauhassaan, 
ollen kuitenkin visuaalisesti ja toiminnallisesti yhteydessä asunnon 
muihin tiloihin. Useimpiin tiloihin pääsee kahta reittiä ja isommissa 
asunnoissa asunnon keskelle muodostuu kierrettävä sydänmuuri, johon 

on upotettu tulisija.

Pienemmissä asunnoissa tulisija on upotettu kantavan seinän yhteyteen.
Kaikki asunnot avautuvat vähintään kahteen ilmansuuntaan. Valo ja 
tila saa asunnoissa virrata vapaasti ja sisään astuessa näkymä loft-tilaan 
avautuu heti eteisestä. Tiloista toisiin muodostuu kiinnostavia näkymiä, 
esimerkkinä näkymä ulos toisen tilan kautta, jolloin syntyy tunne tilan 
vapaasta jatkuvuudesta. Kaikissa asunnoissa on sisäänvedetty lasitettu 
parveke (maantasokerroksen asunnossa 61m2 on oma terassi), joka 
avautuu lasiliukuoven takaa häivyttäen sisä- ja ulkotilan rajaa. Parveke 
toimii kesähuoneena ja asunnon tilojen jatkeena keväästä myöhäiseen 

syksyyn. Havainnekuva loft- tilasta (2h+k+khh 86m2).
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Asunnoissa ei ole erillistä saunaa, vaan sen sijaan viimeistellyt kylpy-
huoneet ja rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitseva kaikkien 
asukkaiden käytössä oleva ullakkosauna. Isommissa asunnoissa on 

lisäksi kodinhoitotila.

Valkoiseksi rapatut sisäpinnat luovat kontrastin rakennuksen ulkopuo-
len tiilipinnalle. Julkisivun tiilimuuraus näkyy sisätiloissa parvekkeen 
ulkoseinissä. Oman vahvasti persoonallisen identiteetin luovat sisäka-
ton kappaholvi ja 600 mm paksut tiilimuurirunkoiset seinät. Leveä 
kuusilankusta tehty lattia ja vaaleaa puuta olevat liukuovet tuovat peh-
meyttä valkoisiksi rapattuihin muurattuihin pintoihin. Huonekorkeus 
asunnoissa on 3100 mm. Kylpyhuoneita lukuun ottamatta asunnoissa 
on lattiaan asti ulottuvat 2600 mm korkeat ikkunat ja ruokailutilan sekä 
parvekkeen kohdalla lasiliukuovet. Pitsitiilimuuraukset tuovat luon-

nonvaloa mielenkiintoisella tavalla sisätilaan.
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TILAT JA LAAJUUSTIEDOT

Kerrosala  1171 m2

Asuntoja  8 kpl
Asuinpinta-ala yht. 662 m2

Liiketila  86 m2

Ullakkosauna   45 m2

Kellarin pinta-ala 257 m2

(ulkoseinien ulkopinnan mu-
kaan) 

ASUNTOTYYPIT

A 2h+k+khh 86 m2

B1 2h+k  61 m2

B2 2h+k  63 m2

C 2h+k  59 m2

D1 4h+k+khh 124 m2

D2 4h+k+khh ullakkoas
   124 m2

1. kerros (maantasokerros)
liiketila  86m2

2h+k  61m2

2h+k  59m2

LVV

2. kerros
2h+k  63m2

2h+k  59m2

2h+k+khh 86m2

3. kerros
2h+k+khh 86m2

4h+k+khh 124m2

4. kerros
ullakkoas
4h+k+khh 124m2

ullakkosauna 45m2

-1.krs
teknisettilat
irtaimistovarasto
talopesula ja kuivaushuone
puuvarasto, kylmäkellari,
siivoustila
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pukuh pesuh

s

prsh

etk mh

khh

kph

mh vh

parveketyöh/mh

parveke

wc

kattoterassi

oh

rt

+10.80

ULLAKKOSAUNA 45m²

4H+K LOFT 124m²

AA

B
B

4. 4. Kerros ULLAKKOKERROS 1:100

Pohjapiirros 4.krs (ullakkokerros) 1:200
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Havainnekuva makuuhuoneesta (2h+k+khh 86m2)Luonnoksia sisätiloista.
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MASSIIVITIILIRAKENNE

Kantavina pystyrakenteina rakennuksessa ovat ulkoseinien tiilimuurirunko 
sekä rakennuksen rungon keskellä koko rakennuksen läpi pystysuunnassa 

kulkeva tiilirakenteinen kantava väliseinä, sydänmuuri.

Ulkoseinien tiilimuurirunko on yksiaineinen, koostuen ulkopuolen yhden 
kiven paksuisesta muurauksesta ja sisäpuolen tiiliharkkomuurauksesta. Osien 
välillä on muurattu laastikerros ja muurit on sidottu toisiinsa ruostumatonta 

terästä olevin muuraussitein.
Työssäni olen valinnut sisemmän seinän rakenteeksi Wienerbergerin valm-
istaman Porotherm -kennoharkon. Ulkopuolen tiilimuurauksessa limityksenä 
on munkkilimitys, jossa joka tiilikerroksessa on vuorotellen yksi sidekivi ja 

kaksi juoksukiveä. Sidekivet parantavat tiilimuurauksen kantavuutta.

Ulkopuolen tiilimuuraus on käsin lyötyä poltettua savitiiltä, julkisivut ovat 
puhtaaksi muuratut. Yhden tiilen mitat ovat 285 x 135 x 60 mm, sisään paine-
tut tasasaumat ovat 15 mm leveät. Tällä ratkaisulla tiili on moduulimittainen 
300 mm välein. Muurauslaastin sävy on vaalea. Rakennuksen julkisivun auko-
tuksessa on huomioitu tiilimitoitus ja aukkojen väliin jää yhtenäistä seinäpin-
taa muodostaen pystysuuntaisia muuripilareita ja mahdollistaen näin raken-

nuksen ulkoseinien kantavuuden. 

Lämmöneristystä ja nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia ajatellen tällä rat-
kaisulla ei päästä nykyisin vaadittaviin ulkoseinän lämmöneristysvaatimuksiin. 
Massiivitiilirakenne varaa kuitenkin itseensä lämpöä ja sen lämpötaloudellinen 
toiminta on siten parempi kuin laskennallisesti voidaan osoittaa. Rakennusta 
tulisi ajatella kokonaisuutena: tiilen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet 
ovat luonnonmateriaaleja ja massiivitiilirakenteen elinkaari on pitkä. Raken-

nuksen elinkaaren päättyessä tiili materiaalina on vielä kierrätettävissä.

GSEducationalVersion

+15,196

+13,058

-1,140 -1,298

2h+k

2h+k

liiketila

ullakkosauna

irt vartekn

tila

kattoterassi
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+15,305

+12,377

2h+k

2h+k

LVV

var

liiketila

irt var

ullakkosaunawc

Asemakatu

+7,200

4h+k

ullakkoasunto

4h+k

2h+k

puuvarasto

2h+k

prsh

prsh

prsh

prsh

prsh

Leikkaus A-A 1:400

Leikkaus B-B 1:400
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Nykyiset lämmöneristysvaatimukset voidaan saavuttaa esimerkiksi 500 
mm:n levyisellä Porotherm -kennoharkkorakenteella. Rakenneleikkauksessa 
esittämässäni seinärakenteessa on sisäpuolella 250 mm paksuinen tiihark-
komuuraus (Porotherm -kennoharkko) ja ulkopuolen tiilimuurauksen läm-
möneristystä parantavaa tiilen rei’itys, joka on vastaavanlainen kuin monire-

ikätiilessä.
Sisäänvedettyjen parvekkeiden kohdalla välipohjien, ulkoseinien ja yläpohjan 
rakenne jatkuu lämpimänä rakenteena. Tällä ratkaisulla parvekkeiden 
käyttömukavuus paranee ja ulkoseinärakenne kokonaisuutena käyttäytyy sa-

malla tavalla.

Kantavan välipohjarakenteen muodostavat 600 mm välein olevat teräskannat-
teiset tiiliholvaukset, kappaholvit. Kappaholvien päällä on täyttöbetoni sekä 
kelluva lattiarakenne, joka mahdollistaa nykyiset ääneneristysvaatimukset 
(ks. rakenneleikkaus). Lattialämmitys sijoittuu lankkulattian koolausten väli-
in, josta lämpö siirtyy huonetilaan lämmönsiirtolevyjen avulla. Kappaholvin 

I-terästen alapinta suojataan palonsuojarappauksella.
Rakennuksessa on puurakenteinen yläpohja ja vesikaton katemateriaalina sa-
vikattotiili. Rakennuksessa on luonnonkivisokkeli ja muurattu kellarikerros, 

rakenteet esitetty rakenneleikkauksessa.

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, raitis ilma otetaan ik-
kunoiden raitisilmaventtiilien kautta ja poistoilma poistuu rakennuksen kan-

tavissa väliseinissä olevien hormien kautta.

Rakennuksen kevyet väliseinät ovat 200 mm paksuiset ja tiilimuuratut.

GSEducationalVersion

+14,956

+12,377

GSEducationalVersion

+14,956

+12,377

Julkisivumateriaalit

1 käsinlyöty poltettu savitiili  punaisen kirjava
2 pitsitiilimuuraus
3 katto punaisenkirjavaa savitiiltä
4 käsittelemätön lehtikuusi
5 ikkunat valeaa puuta
6 nurkan lasitus, eristyslasielementit
7 kaiteet kirkasta laminoitus lasia
8 luonnonkivisokkeli, graniittia
9 kuparipinta

1

3

45
26

7

8

9

Kaavio muuripilareista 1:400.

Julkisivu luoteeseen 1:400.
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luonnonkivisokkeli
sidotaan rst-
kiinnikkeillä
tiiliharkkomuuriin

kumibitumikermi

suodatinkangas

AP1

kellarin seinä
harkkorakenteinen

välipohjan
ankkurointi
ulkoseinään

kelluva teräsbetonilaatta irti
ympäröivistä rakenteista

kantaviin tiilimuureihin tuetut I-teräkset
korkeus 200, leveys 100
teräksen alapinnassa palonsuojarappaus

lattialämmitys, lämmönsiirtolevy

VP1

jälkivalu

Porotherm- kennoharkko (PxLxK) 250x500x249

ikkunan vesipelti
paksua kuparia,
alapinnassa
ura, joka
toimii tippanokan
tapaan

terästiilipalkki
(ylemmän tiilet
roilotiiliä)

Porotherm U-palkki

muurin kannatus
aukon kohdalla
L- teräksellä

lämmöneriste polyuretaani

kattoristikot

syöksytorvi
kuparipintainen

YP1

savitiilikate

Porotherm U-palkki,
raudoitus ja betonivalu,
kattoristikoiden kiinnitys

VP1
lankkulattia, kuusilankku 33mm
höylätty lattialauta HLL, leveys 145
lipeäkäsittely

koolaus 22X100mm kk600mm
lattialämmitys, lämmönsiirtolevy
 
kelluva teräsbetonilaatta, pintahierto 70mm
suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
askeläänieristyslevy, mineraalivilla 30mm
tasoitushiekka
tasausbetoni 40mm

kantava rakenne kappaholvi kk 600mm
 I-teräkset (h=200mm)
 tiiliholvaus
palonsuojarappaus
tasoitus ja maalaus

YP1
savitiilikate
ruodelaudoitus kk350mm 30x50mm
tuuletusrima 22x50mm
aluskate kumibitumikermi
umpilaudoitus 22x100mm

kantava rakenne, kattoristikot
tuuletusväli 150mm
tuulensuojamineraalivilla 50mm
lämmmöneriste, mineraalivilla 500mm
lastulevy (hörynsulkumuovin tuki) 12mm
höyrynsulkumuovi
koolaus 50x50mm kk400
palonsuojamineraalivilla 50mm
kipsilevy 2x15mm

US1
monireikätiili, yhden kiven tiilimuuri 285mm
laastisauma 15mm
Porotherm- kennoharkko 250mm
rappaus ja tasoitus

AP1

lattianpäällyste
maavastainen teräsbetonilaatta 150mm
pintahierto
suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
lämmöneriste polystyreeni 100mm,
reuna-aluleilla 200mm
tasaushiekka 20mm
suodatinkangas
salaojituskerros >300mm
suodatinkangas
perusmaa

RAK RAK 1:20
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RAK RAK 1:20

Ote rakenneleikkauksesta, pienennös 1:20. Kuvassa esitetty yläpohjan ja ulkoseinän liittymä sekä 
ikkunadetalji (yläreuna).

Ote rakenneleikkauksesta, pienennös 1:20. Kuvassa esitetty välipohjan ja ulkoseinän liittymä, ikkun-
adetalji (alareuna) sekä välipohjan ja ulkoseinän liittymä katutasossa.
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1.2.

3.

4.

5.

7.

1. puhtaaksi muuratut julkisivut
 käsinlyöty poltettu savitiili, punaisenkirjava
 tiilen koko 285x135x60 mm
 saumat painettu tasasauma 15 mm
 tiili moduulimittainen 300 mm välein
 munkkilimitys
 saumauslaastin väri vaalea

2. pitsitiilimuuraus, takana
 eristyslasielementti

3. vaaleat puuikkunat ja
 puurakenteiset lasiliukuovet

4. kaiteet lasia
 laminoitu lasi

5. vesipeltinä paksu kuparipelti,
 alapinnassa tippanokkana
 toimiva ura

6. nurkan ikkuna-aukoissa
 eristyslasielementit

7. aukkojen ylitys, terästiilipalkki
 tiilimuurauksen ilme
 jatkuu yhtenäisenä

RAK RAK 1:20

Ote rakenneleikkauksesta, pienennös 1:20. Julkisivuote 1:20, pienennös. Kuvassa esitetty tiilijulkisivun munkkilimitys.
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DETALJIT

Detaljipiirustuksissa on esitetty yhden asunnon osalta keittiön ja kylpyhuoneen 
tarkemmat suunnitelmat. Keittiön ja kylpyhuoneen tasot ovat luonnonkiviset 
(marmoria). Kylpyhuoneen laattalattia on suurikokoista puskusaumaan asen-
nettua luonnonkivilaattaa ja kylpyhuoneiden seinät on käsitelty kostean tilan 

laastilla.

Hanat, keittiön allas ja sadesuihku ovat kuparipintaiset. Kaapistot ja veto-
laatikot ovat puurakenteisia.Ovet ja vetolaatikkojen etupinnat on maalattu 
ulkopuolelta valkoisiksi. Leveät pontatut lattialankut ovat lipeäkäsiteltyä kuus-

ta.

Tiilimuurausta hyödynnetään eri tiloissa muuriin jätettävinä pieninä syven-
nyksinä, jotka toimivat keittiössä hyllynä ja kylpyhuoneessa paikkana esi-
merkiksi saippuapulloille. Makuuhuoneissa sänkyjen yläpuolelle on sijoitettu 

kevyet hyllyt yöpöytien asemasta.

Havainnekuva keittiöstä (2h+k+khh loft 86m2)
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1

2

3

4

5

6

7

89

10

12 11

1 hana kuparipintainen, Vola 590
2 allas kuparipintainen
3 taso luonnonkiveä (marmoria),  paksuus 20mm, nosto seinälle 100mm
4 kaapit ja vetolaatikot puurakenteiset, ulkopinnat maalattu valkoiseksi, sisäpinnat vaaleaa puuta
5 muurattu seinäpinta, maalattu valkoiseksi
6 syvennys muuriseinässä
7 kuusilankkulattia, lipeäkäsittely

8 kaappi, ovet kääntyvät kaapin sisään, paikka mikrolle, leivänpaahtimelle ja kahvinkeittimelle
9 jääkaappi
10 pakastin
11 integroitu apk
12 allaskaappi GSEducationalVersion

D
E

T
 2

D
E

T
 2

DET 1 DET 1

DET1 1:20, pienennös. Pohjapiirros keittiöstä 1:20, pienennös.
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DET 3 DET 3

DET 5 DET 5

8

91012
14

Pohjapiirros kylpyhuoneesta 1:20, pienennös. (2h+k+khh loft 86m2) Havainnekuva kylpyhuoneesta.



GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6

7

1 seinäkiinnitetty hana kuparipintainen, Vola 111
2 allas ja taso luonnonkiveä (marmoria)
3 lattia, suurikokoinen luonnonkivilaatta (travertiini), laatat puskusaumassa
4 vetolaatikot puurakenteiset, ulkopinnat maalattu valkoiseksi, sisäpinnat vaaleaa puuta
5 muuratut seinät ja katon kappaholvi, pinnoite kostean tilan laasti, sävy valkoinen
6 syvennys muuriseinässä
7 pyyhekoukut kuparia
8 lattiakaivo unidrain

9 sadesuihku kuparipintainen
10 suihkuseinä lasia (kirkas, karkaistu lasi)
11 suihku kuparipintainen, Vola 671
12 seinä wc
13 wc:n painike, kupari
14 wc-paperiteline
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DET3 1:20, pienennös.DET4 1:20, pienennös.
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LOPUKSI

Tämän työn aikana opin paljon tiilirakentamisesta, tiilimuurauksen detaljii-
kasta ja massiivitiilirakenteen mahdollisuuksista arkkitehtuurissa. Syvennyin 
työssäni materiaalien ominaisuuksiin ja sisätilojen yksityiskohtiin. Laaduk-
kaan asuntosuunnittelun, miellyttävän tilakokemuksen saavuttamisen ja 
asuntojen tilojen hyvän toiminnallisuuden pohtiminen jatkuu varmasti vielä 

seuraavissa projekteissa.

KIITOKSET

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta

professori Rainer Mahlamäki, ajasta, diplomityön ohjauksesta ja arvokkaista 
kommenteista

kaikille Lafkan opettajille

Maisalle diplomityökaveruudesta

Anniinalle, Hannalle, Jennille, Juhalle, Matille ja Sannille tuesta ja tärkeistä 
kommenteista

LUO arkkitehdeille kuluneesta vuodesta

perheelle ja ystäville tsemppaamisesta

Lassille kaikesta tuesta ja kannustuksesta
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Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo sijoit-
tuu Oulun ruutukaavakeskustan alueelle 
ydinkeskustan palvelujen välittömään lähe-
isyyteen Vaaran kaupunginosaan, kortteli-
in 5, tontille 39. Korttelia rajaavat Uusikatu, 
Asemakatu, Hallituskatu ja Mäkelininkatu. 
Tontti 39 on nykytilassa rakentamaton, ton-
tilla on asfalttipihaa ja autopaikkoja. Otto-Ii-
vari Meurmanin ja Aarne Ervin laatimassa, 
edelleen voimassa olevassa asemakaavassa 
tontti on asuin- ja liikerakentamisen aluetta.

Suunnittelemani asuinkerrostalon pääty ra-
jautuu Asemakadun varteen samaan katulin-
jaan viereisellä tontilla 31 sijaitsevan As Oy 

Asemakatu 12:n kanssa, joka tunnetaan myös 
Vikkulan talona. Arkkitehti Walter Thomén su-
unnittelema vuonna 1912 valmistunut jugend 
-tyylinen asuin- ja liikerakennus piharakennuk-
sineen on korttelin 5 vanhinta säilynyttä osaa 
(piharakennus on rakennettu 1910- luvulla).

Asemakadun ja Mäkelinin kadun kulmaan ton-
tille 38 sijoittuva nelikerroksisen asuin- ja liiker-
akennus on rakennettu vuonna 1963. Nauhaik-
kunallisen rakennuksen maantasokerroksessa on 
liiketilaa. Suurin osa korttelin 5 muustakin raken-
nuskannasta on rakennettu 1960-luvulta alkaen.

Asemakadulla tonttia 39 vastapäätä olevat harja-

 PAIKKA JA LÄHIYMPÄRISTÖ

kattoiset rakennukset sijoittuvat koillinen-lounas 
suunnassa riviin rakennusten päädyt katua vast-
en. Harjakattoiset rakennukset ovat julkisivuilt-
aan rapattuja ja katteena on tiilikate. Rakennettu 
lähiympäristö kokonaisuudessaan on moniaineis-
ta ja julkisivumateriaaleina on rappauksen lisäksi 
käytetty mm. tiiliverhousta ja julkisivulevytystä.

Lintuperspektiivi

Asemapiirros 1:500

Julkisivu koilliseen (Asemakadulle) 1:200
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Suunnittelemani asuinkerrostalo sijoittuu ton-
tille koillinen-lounas suunnassa muodostaen 
yhteisen suojaisen kaupunkipihan Vikkulan tal-
on kanssa. Rakennuksen sijoittaminen tässä su-
unnassa mahdollistaa näkymän kadulta pihalle 
elävöittäen katutilaa. Kadun varteen istutetaan 
puita ja Vikkulan talon päädyn vieressä olevan 
istutusaltaan lehtipuu tuo vehreyttä katu- ja pi-
hatilaan rajaten samalla yksityistä ja julkista tilaa.

Rakennuksen sijoittaminen tässä suun-
nassa on perusteltua asuntojen näkymien 
kannalta, asuntojen oleskelutilat (59 m2:n 
kaksioita lukuun ottamatta) avautuvat au-
rinkoiseen ilmansuuntaan pihan puolelle.
Piha-alueelle sijoitetaan yksi inva-auto-
paikka ja yksi autopaikka yhteiskäyttöau-
tolle, muuten pysäköinti järjestetään vuo-
kraamalla autopaikkoja Kallioparkista.
Pihan pintamateriaalina on vaihteleva har-

maan sävyinen tiililatomus, vehreyttä tuo-
vat kuparipintaisiin istutusaltaisiin istutetut 
puut ja matalammat istutukset. Pehmeyttä 
muuten kivirakenteiselle pihalle tuovat käsit-
telemätöntä lehtikuusta olevat pihaterassit, joi-
hin sijoittuvat paikat oleskelulle ja kesäkeittiölle.
Piharakennus kunnostetaan, matalaan osaan 
sijoitetaan pyörävarasto ja korkean osan ensim-
mäiseen kerrokseen kaikkien pihaa käyttävien 
asukkaiden yhteinen harrastus ja oleskelutila. 

KAUPUNKIPIHA JA RAKENNUKSEN SIJOITTUMINEN

Rakennuksen rungon keskelle ikkunattomaan 
osaan sijoitetaan jätehuone. Kunnostuksen yhtey-
dessä piharakennuksen katto ja suunnittelemani 
asuinrakennuksen viereinen seinä paloeristetään.
Rakennuksessa on yksi porrashuone ja 
sisäänkäynti sijoittuu pihan puolelle raken-
nuksen pitkän sivun keskelle. Puolilämpimän 
tuulikaapin lattiapinta sijoittuu samaan 
tasoon pihan pinnan kanssa, mahdollistaen 
esteettömän sisäänkäynnin rakennukseen.

Pihasuunnitelma 1:200

Julkisivu lounaaseen 1:200

Pohjapiirros kellari 1:200
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TILAT JA SISÄTILOJEN ARKKITEHTUURI

Massiivitiilirakenteisessa asuinkerrostalossa on 
yksi porrashuone ja yhteensä 8 asuntoa, Asemaka-
dun puolella katutasossa liiketila ja ullakkosau-
na. Tekniset tilat, irtaimistovarasto ja talopesula, 
kylmäkellari, halkovarasto ja siivoustilat sijoittu-
vat kellarikerrokseen. Rakennuksessa on kone-
huoneeton hissi ja painovoimainen ilmanvaihto. 

TILAT JA LAAJUUSTIEDOT

Kerrosala   1171 m2

Asuntoja   8 kpl
Asuinpinta-ala yhteensä  662 m2

Liiketila   86 m2

Ullakkosauna    45 m2

Kellarin pinta-ala  257 m2

(ulkoseinien ulkopinnan mukaan) 

ASUNTOTYYPIT

A 2h+k+khh  86 m2

B1 2h+k   61 m2

B2 2h+k   63 m2

C 2h+k   59 m2

D1 4h+k+khh  124 m2

D2 4h+k+khh ullakkoas 124 m2

1. kerros (maantasokerros)
liiketila  86m2

2h+k  61m2

2h+k  59m2

LVV

2. kerros
2h+k  63m2

2h+k  59m2

2h+k+khh 86m2

3. kerros
2h+k+khh 86m2

4h+k+khh 124m2

4. kerros
ullakkoasunto
4h+k+khh 124m2

ullakkosauna  45m2

-1.krs
tekniset tilat
irtaimistovarasto
talopesula ja kuivaushuone
puuvarasto
kylmäkellari
siivoustila

Pohjapiirros 2.krs 1:100 Pohjapiirros 3.krs 1:100 Pohjapiirros 4.krs 1:100
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Asunnot ovat valoisia, tilavia ja avaria. Jokaisessa 
asunnossa keskeisessä asemassa on yhtenäinen 
loft-tila, jossa sijaitsee keittiö, ruokailutila sekä 
olohuone. Makuuhuone sijaitsee liukuovien 
takana omassa rauhassaan, ollen kuitenkin vi-
suaalisesti ja toiminnallisesti yhteydessä asun-
non muihin tiloihin. Useimpiin tiloihin pääsee 
kahta reittiä ja isommissa asunnoissa asunnon 
keskelle muodostuu kierrettävä sydänmuuri, 
johon on upotettu tulisija. Pienemmissä asun-
noissa tulisija on upotettu kantavaan seinään.

Kaikki asunnot avautuvat vähintään kahteen il-
mansuuntaan. Valo ja tila saa asunnoissa virra-
ta vapaasti ja sisään astuessa näkymä loft-tilaan 
avautuu heti eteisestä. Tiloista toisiin muodos-
tuu kiinnostavia näkymiä, esimerkkinä näkymä 
ulos toisen tilan kautta, jolloin syntyy tunne tilan 
vapaasta jatkuvuudesta. Kaikissa asunnoissa on 
sisäänvedetty lasitettu parveke (maantasoker-
roksen asunnossa 61m2 on oma terassi), joka 
avautuu lasiliukuoven takaa häivyttäen sisä- ja 
ulkotilan rajaa. Parveke toimii kesähuoneena ja 
asunnon tilojen jatkeena keväästä myöhäiseen 
syksyyn. Asunnoissa ei ole erillistä saunaa, vaan 
sen sijaan viimeistellyt kylpyhuoneet ja raken-
nuksen ylimmässä kerroksessa sijaitseva kaik-
kien asukkaiden käytössä oleva ullakkosauna. 
Isommissa asunnoissa on lisäksi kodinhoitotila.

Valkoiseksi rapatut sisäpinnat luovat kontrastin 
rakennuksen ulkopuolen tiilipinnalle. Julkisivun 
tiilimuuraus näkyy sisätiloissa parvekkeen ulko-
seinissä. Oman vahvasti persoonallisen identitee-
tin luovat sisäkaton kappaholvi ja 600 mm paksut 
tiilimuurirunkoiset seinät. Leveä kuusilankusta 
tehty lattia ja vaaleaa puuta olevat liukuovet tu-
ovat pehmeyttä valkoisiksi rapattuihin muurat-
tuihin pintoihin. Huonekorkeus asunnoissa on 
3100 mm. Kylpyhuoneita lukuun ottamatta asun-
noissa on lattiaan asti ulottuvat 2600 mm korkeat 
ikkunat ja ruokailutilan sekä parvekkeen kohdal-
la lasiliukuovet. Pitsitiilimuuraukset tuovat luon-
nonvaloa mielenkiintoisella tavalla sisätilaan.

Havainnekuva loft -tilasta (2h+k 86m2)

Havainnekuva makuuhuoneesta (2h+k 86m2)

Luonnoksia sisätiloista
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Julkisivumateriaalit

1 käsinlyöty poltettu savitiili  punaisen kirjava
2 pitsitiilimuuraus
3 katto punaisenkirjavaa savitiiltä
4 käsittelemätön lehtikuusi
5 ikkunat valeaa puuta
6 nurkan lasitus, eristyslasielementit
7 kaiteet kirkasta laminoitus lasia
8 luonnonkivisokkeli, graniittia
9 kuparipinta
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MASSOITTELU JA ULKOARKKITEHTUURI

Rakennuksen hahmo ja katon viistetty muoto 
muodostuvat paikan asettamista lähtökohdista. 
Rakennuksen katto nousee kohti tontin kaak-
koisosaa ja laskee Asemakadulle päin lähem-
mäs viereisten talojen räystäslinjaa. Rakennus 
on Asemakadun päädystä kolmikerroksinen ja 
lounaspäädystä nelikerroksinen, kerroskorkeus 
on 3,6 metriä ja huonekorkeus 3,1 metriä.

Rakennus on hahmoltaan selkeä ja kappale-
mainen, katto on ikään kuin suuremmasta kap-
paleesta lohkottu. Ulkoarkkitehtuurista syn-
tyy vaikutelma kivitalosta, kiviaineisuudesta. 
Tiilimuuriseinä viestii massiivisuudesta, paikoin 
vaihteleva ikkuna-aukotus ja kulmaan sijoitetut 
eristyslasielementeistä rakennetut nurkan au-
kotukset lasipintoineen keventävät rakennuk-
sen ilmettä ja tuovat kontrastia massiivisuuteen. 

Julkisivuihin kiinnostavuutta ja leikkisyyttä 

tuovat neliömäiset lasiliukuovet ja pitsitiilim-
uuraus, joiden paikat vaihtelevat kerroksittain. 
Ikkuna- ja oviaukot sijoittuvat julkisivuissa 
siten, että aukkojen väliin jää yhtenäistä tiil-
ipintaa muodostaen pystysuuntaisia muu-
ripilareita, joihin tiilimuurirungon kan-
tavuus perustuu. Julkisivun aukotus jatkuu 
yhtenäisenä sisäänvedettyjen lasitettujen 
parvekkeiden kohdalla ja parvekkeet sulautu-
vat osaksi rakennusta erottumatta julkisivusta.

Tiilimuurauksessa on käytetty punaisen sävy-
istä poltettua käsin lyötyä savitiiltä. Julkisivut 
ovat puhtaaksi muurattuja, saumauslaasti on 
vaaleaa. Limityksenä on munkkilimitys, jos-
sa tiilien suunta vaihtelee kerroksittain. Tällöin 
vastakkaisiin suuntiin asetetut tiilet toimivat 
sidekivinä parantaen tiilimuurin kantavuutta.

Katon materiaalina on julkisivun tiilimuurin 
sävyiset savitiililaatat. Kattoikkunat tuovat valoa 

porrashuoneeseen, ullakkosaunaan ja kaakko-
ispäädyn 4. kerroksen ullakkoasuntoon. Sirot 
räystäät, syöksytorvet ja ikkunoiden pellitykset 
ovat kuparia, sokkeli on verhottu luonnonkiv-
ellä. Sisäänvedettyjen parvekkeiden taustaseinät 
ja lattian verhous ovat käsittelemätöntä ajan 
saatossa harmaantuvaa lehtikuusta. Parvek-
keiden ja ranskalaisina parvekkeina toimivien 
lasiliukuovien kaiteet ovat kirkasta, laminoitua 
lasia. Ikkunat ja ulko-ovet ovat pääosin vaaleaa 
puuta, tuulikaapin ovet ja seinät kuparipintaiset.

Leikkaus B-B 1:200

Julkisivu luoteeseen 1:200 Leikkaus A-A 1:200

Kaavio muuripilareista 1:200
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GSEducationalVersion

luonnonkivisokkeli
sidotaan rst-
kiinnikkeillä
tiiliharkkomuuriin

kumibitumikermi

suodatinkangas

AP1

kellarin seinä
harkkorakenteinen

välipohjan
ankkurointi
ulkoseinään

kelluva teräsbetonilaatta irti
ympäröivistä rakenteista

kantaviin tiilimuureihin tuetut I-teräkset
korkeus 200, leveys 100
teräksen alapinnassa palonsuojarappaus

lattialämmitys, lämmönsiirtolevy

VP1

jälkivalu

Porotherm- kennoharkko (PxLxK) 250x500x249

ikkunan vesipelti
paksua kuparia,
alapinnassa
ura, joka
toimii tippanokan
tapaan

terästiilipalkki
(ylemmän tiilet
roilotiiliä)

Porotherm U-palkki

muurin kannatus
aukon kohdalla
L- teräksellä

lämmöneriste polyuretaani

kattoristikot

syöksytorvi
kuparipintainen

YP1

savitiilikate

Porotherm U-palkki,
raudoitus ja betonivalu,
kattoristikoiden kiinnitys

VP1
lankkulattia, kuusilankku 33mm
höylätty lattialauta HLL, leveys 145
lipeäkäsittely

koolaus 22X100mm kk600mm
lattialämmitys, lämmönsiirtolevy
 
kelluva teräsbetonilaatta, pintahierto 70mm
suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
askeläänieristyslevy, mineraalivilla 30mm
tasoitushiekka
tasausbetoni 40mm

kantava rakenne kappaholvi kk 600mm
 I-teräkset (h=200mm)
 tiiliholvaus
palonsuojarappaus
tasoitus ja maalaus

YP1
savitiilikate
ruodelaudoitus kk350mm 30x50mm
tuuletusrima 22x50mm
aluskate kumibitumikermi
umpilaudoitus 22x100mm

kantava rakenne, kattoristikot
tuuletusväli 150mm
tuulensuojamineraalivilla 50mm
lämmmöneriste, mineraalivilla 500mm
lastulevy (hörynsulkumuovin tuki) 12mm
höyrynsulkumuovi
koolaus 50x50mm kk400
palonsuojamineraalivilla 50mm
kipsilevy 2x15mm

US1
monireikätiili, yhden kiven tiilimuuri 285mm
laastisauma 15mm
Porotherm- kennoharkko 250mm
rappaus ja tasoitus

AP1

lattianpäällyste
maavastainen teräsbetonilaatta 150mm
pintahierto
suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
lämmöneriste polystyreeni 100mm,
reuna-aluleilla 200mm
tasaushiekka 20mm
suodatinkangas
salaojituskerros >300mm
suodatinkangas
perusmaa
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1.2.

3.

4.

5.

7.

1. puhtaaksi muuratut julkisivut
 käsinlyöty poltettu savitiili, punaisenkirjava
 tiilen koko 285x135x60 mm
 saumat painettu tasasauma 15 mm
 tiili moduulimittainen 300 mm välein
 munkkilimitys
 saumauslaastin väri vaalea

2. pitsitiilimuuraus, takana
 eristyslasielementti

3. vaaleat puuikkunat ja
 puurakenteiset lasiliukuovet

4. kaiteet lasia
 laminoitu lasi

5. vesipeltinä paksu kuparipelti,
 alapinnassa tippanokkana
 toimiva ura

6. nurkan ikkuna-aukoissa
 eristyslasielementit

7. aukkojen ylitys, terästiilipalkki
 tiilimuurauksen ilme
 jatkuu yhtenäisenä

RAK RAK 1:20

MASSIIVITIILIRAKENNE

Kantavina pystyrakenteina rakennukses-
sa ovat ulkoseinien tiilimuurirunko sekä 
rakennuksen rungon keskellä koko raken-
nuksen läpi pystysuunnassa kulkeva tiili-
rakenteinen kantava väliseinä, sydänmuuri.
Ulkoseinien tiilimuurirunko on yksiainein-
en, koostuen ulkopuolen yhden kiven pak-
suisesta muurauksesta ja sisäpuolen tii-
liharkkomuurauksesta. Osien välillä on 
muurattu laastikerros ja muurit on sidottu toisi-
insa ruostumatonta terästä olevin muuraussitein.

Työssäni olen valinnut sisemmän seinän rak-
enteeksi Wienerbergerin valmistaman Po-
rotherm -kennoharkon. Ulkopuolen tiilim-
uurauksessa limityksenä on munkkilimitys, 
jossa joka tiilikerroksessa on vuorotellen yksi 
sidekivi ja kaksi juoksukiveä. Sidekivet 
parantavat tiilimuurauksen kantavuutta.

Ulkopuolen tiilimuuraus on käsin lyötyä poltet-
tua savitiiltä, julkisivut ovat puhtaaksi muura-
tut. Yhden tiilen mitat ovat 285 x 135 x 60 
mm, sisään painetut tasasaumat ovat 15 mm 

leveät. Tällä ratkaisulla tiili on moduulimit-
tainen 300 mm välein. Muurauslaastin sävy on 
vaalea. Rakennuksen julkisivun aukotukses-
sa on huomioitu tiilimitoitus ja aukkojen väli-
in jää yhtenäistä seinäpintaa muodostaen py-
stysuuntaisia muuripilareita ja mahdollistaen 
näin rakennuksen ulkoseinien kantavuuden. 

Sisäänvedettyjen parvekkeiden kohdalla väli-
pohjien, ulkoseinien ja yläpohjan rakenne jatkuu 
lämpimänä rakenteena. Tällä ratkaisulla parvek-
keiden käyttömukavuus paranee ja ulkoseinärak-
enne kokonaisuutena käyttäytyy samalla tavalla.
Kantavan välipohjarakenteen muodostavat 
600 mm välein olevat teräskannatteiset tiili-
holvaukset, kappaholvit. Kappaholvien päällä 
on täyttöbetoni sekä kelluva lattiarakenne, joka 
mahdollistaa nykyiset ääneneristysvaatimuk-
set (ks. rakenneleikkaus). Lattialämmitys 
sijoittuu lankkulattian koolausten väliin, 
josta lämpö siirtyy huonetilaan lämmön-
siirtolevyjen avulla. Kappaholvin I-terästen 
alapinta suojataan palonsuojarappauksella.

Rakennuksessa on puurakentein-
en yläpohja ja vesikaton katemateriaali-
na savikattotiili. Rakennuksessa on luon-
nonkivisokkeli ja muurattu kellarikerros, 
rakenteet esitetty rakenneleikkauksessa.
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaih-
to, raitis ilma otetaan ikkunoiden raitisilmavent-
tiilien kautta ja poistoilma poistuu rakennuksen 
kantavissa väliseinissä olevien hormien kautta.
Rakennuksen kevyet väliseinät ovat 
200 mm paksuiset ja tiilimuuratut.

Rakenneleikkaus 1:20

Julkisivuote 1:20
Julkisivuotteessa esitetty tiililimitys
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GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6

7

89

10

12 11

1 hana kuparipintainen, Vola 590
2 allas kuparipintainen
3 taso luonnonkiveä (marmoria),  paksuus 20mm, nosto seinälle 100mm
4 kaapit ja vetolaatikot puurakenteiset, ulkopinnat maalattu valkoiseksi, sisäpinnat vaaleaa puuta
5 muurattu seinäpinta, maalattu valkoiseksi
6 syvennys muuriseinässä
7 kuusilankkulattia, lipeäkäsittely

8 kaappi, ovet kääntyvät kaapin sisään, paikka mikrolle, leivänpaahtimelle ja kahvinkeittimelle
9 jääkaappi
10 pakastin
11 integroitu apk
12 allaskaappi

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

D
E

T
 2

D
E

T
 2

DET 1 DET 1

Pohjapiirros keittiö 1:20 (2h+k loft 86m2)
Havainnekuva keittiöstä

DET1 DET2
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GSEducationalVersion

DET 3 DET 3

DET 5 DET 5

8

91012
14

GSEducationalVersion

1

2

3

4

5

6

7

1 seinäkiinnitetty hana kuparipintainen, Vola 111
2 allas ja taso luonnonkiveä (marmoria)
3 lattia, suurikokoinen luonnonkivilaatta (travertiini), laatat puskusaumassa
4 vetolaatikot puurakenteiset, ulkopinnat maalattu valkoiseksi, sisäpinnat vaaleaa puuta
5 muuratut seinät ja katon kappaholvi, pinnoite kostean tilan laasti, sävy valkoinen
6 syvennys muuriseinässä
7 pyyhekoukut kuparia
8 lattiakaivo unidrain

9 sadesuihku kuparipintainen
10 suihkuseinä lasia (kirkas, karkaistu lasi)
11 suihku kuparipintainen, Vola 671
12 seinä wc
13 wc:n painike, kupari
14 wc-paperiteline
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

11

13

Pohjapiirros kylpyhuone 1:20 (2h+k loft 86m2)

Havainnekuva kylpyhuoneesta

DET 3 DET 4 DET 5
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