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AlkusanatAlkusanatAlkusanatAlkusanat    

 

Päivä on harmaa ja kostea. Linja-auto pysähtyy leveän tien varteen, betonisen kerrostalon kulmille. Heilautan kuskille kättä kiitokseksi ja hyppään ulos. 

Jalkakäytävältä metsikköön vievä polku haarautuu kahdelle betonikerrostalolle, valitsen poluista lyhyemmän. Aukean pihan laidalta aukeaa surullinen näky: 

elementtirakenteisen kerrostalon seinä on katselukorkeuteen ruskea ja paikkamaalatuilta osin harmaa, yläosan kulahtanut keltainen lian ja sateen läikittämä, 

kulkureitit ja pysäköinnille varattu sorakenttä kuoppainen ja lätäköitynyt, eikä ulkona ole muita kuin yksinäinen sairaseläkkeelle jäänyt alkoholisti, joka tilaisuuden 

tullen alkaa kysymättä kertoa samoista aiheista samoja asioita kuin joka kerta muulloinkin.  

Koti; minun ja noin viidenkymmenen muun. Meidän kotimme, jonka rähjääntynyt ulkomuoto luonnonläheisessä ympäristössä tuo mieleen kaltoin kohdellun ja 

sateiseen metsään karanneen lemmikin. Mitä sille on oikein tapahtunut? Kuinka se on syntynyt ja miksei sen olemus kiinnosta ketään? Voiko sitä enää pelastaa?  

Diplomityöni 1970-luvun elementtikerrostaloista lähti liikkeelle näistä tunnelmista ja ajatuksista. Taloyhtiömme hallituksen puheenjohtajana tahdoin saada tässä 

talossa jotain posiitiivista aikaan, mutta realismi asetteli itsensä tiukasti poikkiteloin ja muistutteli, ettei pitkään laiminlyötyä saa vähillä varoilla kerralla kuntoon. 

Mutta ainakin jotain oli tehtävissä, jollei talolle niin minulle itselleni. Päätin kerätä 1970-luvun elementtikerrostaloista mahdottomat ja mahdolliset yksiin kansiin 

ja valmistua.  

Aihetta tutkiessani ja ideoidessani vaelsin vuorotellen fiktiivisessä diplomityönäkökulmassa ja vuorotellen neuvottelin edessäni loikoilevan realismin kanssa. 

Pääosin realismi tuntuu keskittyvän taloyhtiööni, mutta vierailee säännöllisesti myös tässä diplomityössä.  

Kiitän Halimaantie 2:n hallitusta ja muita osakkaita pienistä teoista, ideoista ja tarinoista, työni ohjaajaa Anu Soikkelia kannustuksesta ja parannusehdotuksista 

sekä läheisiä kärsivällisyydestä, kun diplomityö ja sen välttely ovat menneet kaiken muun edelle.  

 

 

 

Kangasalla 10.2.2019  Marianne Sundqvist 
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JohdantoJohdantoJohdantoJohdanto    

 

Taloyhtiömme yhtiökokouksessa oli puhe tulevasta talotekniikkakorjauksesta. Osakkaat olivat huolissaan korjausten hinnasta, sillä moni yhtiömme osakas on 

pienituloinen. ”jos me oltais rikkaita, niin kukaan meistä ei asuis täällä”, tokaisi yksi osakkaista.  

Kyseessä on vuonna 1973 Nokian Myllyhakaan rakennettu betonielementtikerrostalo. Lähialueella on useita vastaavia kolmikerroksisia hissittömiä 1970-luvun 

kerrostaloja. Vaikka alueella on laajat ulkoilumaastot, Nokian palvelut ovat lähellä ja liikenneyhteydet Tampereelle ovat hyvät, ovat asuntojen myyntihinnat 

alhaiset. Siihen suhteutettuna rakennuksen kunnossapidon ja perusparannusten hinnat ovat korkeat, eivätkä nosta asunnon arvoa samassa suhteessa. 

Taloyhtiöllämme on paljon korjausvelkaa, moni rakennusosa alkaa tulla laskennallisen ja toiminnallisen ikänsä päähän. Asuntoja on vaikea saada myytyä.  

1970-luvulla asuntorakentaminen perustui vahvasti määriin, sillä nopean teollistumisen seurauksena ihmiset muuttivat runsain joukoin maaseudulta 

kaupunkeihin, ja asuntopula oli valtava. Tehokkaasti tuotteistetun kerrostalotuotannon lopputulos oli tuhansittain eri puolille Suomea rakennetut betoniset 

elementtirakennukset, joiden laatu- ja arkkitehtuuripuutteet tekivät talotyypistä kritiikin kohteen jo 1970-luvulla. Yleinen talotyypin arvostus ei tunnu ainakaan 

parantuneen nykypäivään tultaessa. 1970-luvun betonielementtikerrostalo ei ole houkutteleva sijoituskohde. Talotyyppiä pidetään yleisesti rumana ja 

rauhattomana. Rauhattomana siksi, että asunnoista suuri osa on vuokrattuja ja asuntojen välisissä ääneneristyksissä on puutteita. Lisäksi elementtikerrostaloja 

on tyypillisesti rakennettu useita samalle alueelle, mikä leimaa koko alueen rumaksi ja rauhattomaksi, huolimatta läheisestä luontoyhteydestä.  

Mikä näiden kerrostalojen tulevaisuus on, onko jotain vielä tehtävissä?  
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1.11.11.11.1 Rakennustyypin syntyvaiheet ja taustatRakennustyypin syntyvaiheet ja taustatRakennustyypin syntyvaiheet ja taustatRakennustyypin syntyvaiheet ja taustat    

 

Alkaessani tutustua 1970-luvun asuntorakentamisen taustoihin, yritin hakea ajan ratkaisuille jonkinlaista ideologiaa. Arkkitehtuurin yleiskirjallisuudessa tämä 

vuosikymmen usein kuitenkin ohitettiin muutamalla säälivällä lauseella, ja siihen oli vaikeaa saada otetta. Oli siis aloitettava kauempaa, vuosisadan alkupuolelta, 

jolloin uudistusmieli oli korkealla ja haluttiin luoda uutta parempaa maailmaa. 1970-luvun elementtikerrostalon taustalla on selkeästi nähtävissä osia 

funktionalistisen asuntorakentamisen ihanteista: tasa-arvoisuus, valoisuus, ilmavuus ja muodon selkeys. Halusin samastaa 70-luvulle tyypilliset piirteet, kuten 

vaakasuuntaisen massoittelun, yksinkertaisuuden muodossa ja pinnoissa, tasa-arvoisen toistuvuuden sekä rakennusalueen ilmavuuden ja luontoyhteyden 

funktionalismin aatteisiin. Todellisuus kuitenkin oli, että nämä parempaan maailmaan pyrkineet ajatukset olivat tähän vuosikymmeneen mennessä kuihtuneet 

hyvinvointi-ideologiasta tuotantotehokkuudeksi: yksinkertainen ja toistuva tyyli sopi erityisen hyvin teolliseen massatuotantoon, väljä rakentaminen oli 

keskuksien ulkopuolella oleville halvemmille maa-alueille kannattavaa ja keskelle metsää rakennettaessa oli ympäristö jo valmiina. Huomaan päätyväni samaan 

säälivään kuvaukseen 1970-luvun asuntorakentamisesta kuin löytämäni lähdekirjallisuus. Mutta kuinka tähän oikein on tultu? Vaikuttavia seikkoja on monia, 

joten aloitetaan sieltä 1800-1900-lukujen vaihteesta, modernistisen ajan synnystä ja sen aiheuttamasta muutoksen huumasta.  

Modernismin synty perustui yhteiskunnan muutoksen ja paremman elämän tavoittelulle. Työväestö oli alkanut jo rakentaa yhtiömuotoisia asuinrakennuksia 

kaupunkien laidoille puutalokortteleiksi, mutta asunnot olivat pieniä perheiden kokoon nähden ja niissä asui omien perheiden lisäksi myös vuokralaisia. 

Keskustojen kivitaloihin rakennettiin pääosin suuria asuntoja, mutta talojen runkosyvyydet olivat suuria jolloin keskiosan tilat jäivät pimeiksi, eikä pienelle 

sisäpihalle avautuviin tiloihinkaan juuri auringonvaloa päässyt.  Työväestön omatoiminen rakentaminen poisti asunto-ongelmaa hitaasti, eikä porvaristolle 

keskustaan rakennettavat suuret asunnotkaan helpottaneet edullista asumista vailla olevia. Pimeissä ja täyteen asutetuissa asunnoissa levisivät kulkutaudit 

helposti. (1) 

Vuosisadan vaihteessa asuntorakentamista alettiin kehittää sekä asuntojen että rakennusten ulkomuodon osalta. Vaikka rakennustaiteelliset tyylit vaihtuivatkin 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä voimakkaasti Jugendin koristeellisesta avantgardesta klassismin pelkistettyyn mutta hieman historistiseen muotoon, sekä 

edelleen vielä pelkistetymmän funktionalismin puhtaisiin piirteisiin, oli kaikissa näissä pyrkimys tuoda ulkoarkkitehtuuriin tai tilankäsittelyyn sekä näiden 

suhteisiin uusia ja entistä parempia ominaisuuksia. Vaikka jugendtyyli leimattiinkin nopeasti epäaidoksi runsaine koristeineen ja vaihtelevine julkisivuosineen, 

oli muotokieli uutta ja pyrki irrottautumaan vanhoista vuosisataisista sommittelusäännöistä. Jugendin oleellinen piirre oli myös sisätilojen ja ulkoisen 

muotokielen vuorovaikutus, mikä myöhemmässä rakennussuunnittelussa nousi rakennuksen muodonannon yleiseksi perusperiaatteeksi.  Jugendia voidaankin 

pitää uuden ajan kulmapisteenä, josta uusi moderni kausi alkoi varsinaisesti kehittyä. Jugendin polveileva rakennusmassa ja rikas taiteellinen käsittely eivät 

tukeneet kasvavan sosiaalisen asunto-ongelman ratkaisujen kehittymistä, sillä lähtökohtaisesta niillä piirteillä ei pystynyt tuottamaan halpoja pienasuntoja. (1) 

Hygieniavalistuksen myötä terveellisiksi ja puhtauden kautta kauniiksi määritellyt yksinkertaiset, avarat ja valoisat tilaratkaisut niin rakennusten sisällä kuin niiden 

ympärilläkin alkoivat saada suosiota asuinrakennusten suunnittelussa. (2) Muun muassa Saksassa nousi vielä 1910-luvulla uudenlainen pelkistetty ja vaatimaton 

arkkitehtuuri sekä mutkaton asuminen ilman edustustarpeita, mikä kiehtoi Suomessakin varsinkin nuoria arkkitehteja. (1) Osaltaan nuorten arkkitehtien innostus 
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vaatimattomampaa arkkitehtuuria kohtaan johtui Teknillisen korkeakoulun silloisen arkkitehtuurin pääprofessorin, Armas Lindgrenin suhteesta rakentamisen 

historiaan ja hänen opetusmetodeistaan. Opiskelijat tutkivat 1920-luvulla italialaista, yksinkertaista kansanrakentamista sekä polveilevaa maaseutua sen 

ympärillä. (3)  Myös Ruotsi esikuvanaan alettiin arvostaa itävaikutteisen runsaan tyylin sijaan yksinkertaista talonpoikaistyyliä. Teatterimaiseksikin haukuttu 

jugend sai siis vaihtua rauhalliseen klassismiin. (1) 1920-luvun klassismi oli toisaalta kreikkalais-roomalaisen esikuvansa mukaista muodon sommittelua ja 

detaljointia, mutta toisaalta eheät, symmetriset muodot, toistuvat, yhdensuuruiset rakennusosat ja kultaisen leikkauksen mukaiset lukusuhteet loivat pohjaa 

modernismin kasvulle. 1920-luvun kuluessa klassistinen koristelu ja muodonanto kevenivät ja niiden käyttö vapautui. (3) Klassismissa käsiteltiin myös monia 

funktionalismin aikana keskeisiksi nousseita sosiaalisen asumisen kysymyksiä ja oli ainakin asuntorakentamisen osalta merkittävä askel modernin kauden alkuun. 

Huoneistokokoja pienennettiin ja pohjaratkaisuja yksinkertaistettiin, rakennusten runkosyvyydet pienenivät ja porrashuoneet tehostuivat. (1)  

Teollisuuden kasvu lähti nopeasti nousuun ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Maan parhaat arkkitehdit saivat suunnitella tuotantolaitoksia ja niiden 

ympärille kasvavien taajamien rakennuksia. Kokonaisia paikkakuntia rakennettiin teollisuuden kasvun yhteydessä. Arkkitehdit kehittelivät myös työväestölle 

rakennettavien omakotitalojen tyyppipiirustuksia jo 1910-luvulla, vaikka varsinaisesti omakotiaate saikin vauhtia vasta 1920-luvulla kun kaupungit alkoivat 

kaavoittaa omakotialueita työväestölle. 1920-luvun alussa vallitsi kaupungeissa edelleen ankara asuntopula. Vuonna 1922 julkaistiin Sosiaalihallituksen 

tilauksesta Pienasuntojen tyyppipiirustuksia -vihkonen. Sosiaalihallitus myönsi omakotilainaa vain näiden hyväksyttyjen tyyppipiirustusten mukaan rakennetuille 

taloille, varmistaakseen esteettisesti ja terveydellisesti laadukkaiden ja kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvien talojen rakentamisen. Yksityinen 

rakennustoiminta ja asuntotuotannon julkinen tuki käynnistyivät hitaasti, mutta vuosikymmenen loppua kohti asuntorakentaminen oli jo kehittynyt hyvin 

vilkkaaksi. Tätä kesti kuitenkin vain vuoteen 1930, kun lama katkaisi hyvin alkaneen asuntorakentamisen nousun. (3) (4) 

Funktionalistisen asuntorakentamisen ideologia näkyi osassa Eurooppaa jo 1920-luvulla. Funktionalismin avainsanoja olivat muun muassa teollistuminen, 

rakennustekniikan kehittyminen, yhteiskunnallisen muutoksen ilmaiseminen rakennetussa ympäristössä, puhtaus ja tasa-arvoisuus, muuntojoustavuus, 

rakenteiden rehellisyys ja vapaus historiallisista viittauksista, ja ne muodostivat rakentamiselle hyvin pelkistetyn otteen. Tärkeää oli näyttää rakennusten 

ulkoasussa rehellisesti sen rakenteelliset ratkaisut, mutta pitää julkisivu muuten vaaleana ja pelkistettynä. Yksinkertainen, koristeeton ulkoasu ei enää korostanut 

asukkaan varallisuutta. Haluttiin luoda yhtenäistä kansakuntaa, jossa kaikilla oli samat oikeudet varallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta. Kontrastina 

funktionalismin teolliselle ajatusmaailmalle ja karun pelkistetyille muodoille, määriteltiin ihanneympäristöksi luonto. Tämä toisti terveellisyyden ja puhtauden 

ideologiaa. Väljästi ilmansuuntien mukaan sijoitellut rakennukset toivat asuntoihin auringonvaloa ja puhdasta ilmaa. Vaikka suomalaisten arkkitehtien 

keskuudessa oli paljonkin puhetta näistä aiheesta, sai funktionalismi hitaasti jalansijaa suomalaisessa rakentamisessa. Radikaali pelkistyneisyys ei houkutellut 

sijoittajia eikä rakentajia. Voimakkaan ideologisesta taustastaan huolimatta funktionalismia tarkasteltiin alkuun pelkkänä ulkoisena tyylinä, jopa arkkitehtien 

keskuudessa.  Vasta 1930-luvun alussa myös funktionalismin ideologia sai lopullisen läpimurtonsa suomalaisten arkkitehtien keskuudessa, ja he alkoivat visioida 

uutta yhteiskuntamallia. Tavoite tehostaa rakentamista teollisesti esivalmistetuilla rakennusosilla ei tosin soveltunut vielä tuolloin suomalaiseen rakentamiseen, 

sillä teollisen valmistuksen tekniikka kehittyi Suomessa myös varsin myöhään, rakentajat suosivat käsityövaltaisia menetelmiä, eikä valtion tasolla koettu 

tarpeelliseksi järjestää sosiaalista asuntotuotantoa. Myös funktionalistisen tyylin kansainvälisyys herätti suomalaisissa pitkään epäilyksiä. Ei haluttu menettää 

kansallista identiteettiä. Poikkeuksena modernin arkkitehtuurin vastustamiseen oli selkeän ja valoisan funktionalismin hygienia-ajattelu, sillä vanhat, ahtaat ja 

pimeät kaupunkirakennukset edistivät tuberkuloosin ja muiden tautien leviämistä. Taistelu kulkutauteja vastaan toi suunnitteluun helposti puhdistettavat ja 
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valoisuutta lisäävät puhtaan valkoiset pinnat, isot ikkunat, parvekkeet 

ja enemmän huoneita. Myös keittiön rajaaminen erilliseksi huoneeksi, 

josta ruoankäryt eivät leviäisi muualle huoneistoon, paransi 

huoneistojen hygieniaa. Ensimmäisiä Suomeen hyväksyttyjä 

funktionalistisia rakennuksia olivatkin lähinnä parantolat ja sairaalat. 

Myös teollisuus- urheilu- ja kasarmiarkkitehtuuriin haettiin uutta 

imagoa funktionalismista. Näiden myötä alkoi funktionalismi kuvastaa 

Suomessa yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja tervettä elämäntapaa. 

Vähitellen moderni tyyli alettiin hyväksyä myös hallinto- ja 

liikerakennuksiin. Toisen maailmansodan ja teollistumisen myötä 

nousivat muutkin funktionalismin ideologiset aiheet ajankohtaisiksi 

myös Suomessa, ja se alkoikin näkyä suomalaisessa rakentamisessa 

sodan jälkeen. Asuntopula pakotti ryhtymään sosiaaliseen 

asuntotuotantoon, rakennustekniikka ja teolliset työtavat kehittyivät, 

sosiaalisten kansanryhmien sekoittuminen ja naisen roolin muutos 

perheessä ja yhteiskunnassa lisäsivät tasa-arvoajattelua. (4)   

Vaikka toisen maailmansodan jälkeiset tuhot eivät Suomen kaupungeissa olleet kovin laajoja, tarvittiin paljon uusia asuntoja Neuvostoliitolle luovutettuilta 

alueilta pois muuttaneille ihmisille.  Yli 400 000 ihmistä oli joutunut jättämään kotinsa Karjalassa. Yhteensä asuntoja jäi luovutetulle alueelle tai tuhoutui noin 

kymmenesosa koko asuntokannasta. Rakentamisen painopiste siirtyi tämän vuoksi 1940-luvulla maaseudulle, jonne alettiin pääosin omatoimisesti rakentaa 

jälleenrakennustyyppien suunnittelukilpailun tuloksena syntyneitä sekä Suomen arkkitehtiliiton perustaman jälleenrakennustoimiston suunnittelemia 

tyyppitaloja. Jälleenrakennuskausi ei merkinnyt tilapäisten hätäasuntojen rakentamista, vaan tyyppitalot suunniteltiin kestävän rakentamisen periaatteella. 

Talotyyppien kehitys- ja standardointityön seurauksena julkaistiin vuonna 1943 ensimmäiset rakennustietokortit, mikä johti suunnittelua laajemminkin ohjaavan 

RT-kortiston syntyyn. (1) (3) Maaseudun töitä helpottavat koneet vähensivät työvoiman tarvetta pelto- ja metsätöissä, eikä maaseutu pian elättänyt enää kaikkia 

maaseudulla asuvia. Työtä haettiin voimakkaasti kehittyvästä teollisuudesta, mikä johti massamuuttoon maaseuduilta kaupunkeihin. (2) Muuttoliike alkoi 

hitaasti, mutta pahensi silti kaupungeissa jo ennestään vallitsevaa asuntopulaa. Sosiaaliselle asuntotuotannolle oli yhtäkkiä suurempi tarve kuin koskaan, ja sille 

alettiinkin nyt luoda organisaatiota. Myös arkkitehtiliiton vuonna 1942 perustama standardisoimislaitos edisti mahdollisuuksia sarjatuotantoon, millä tuotiin 

myös modernismin ideologiaa käytännön rakentamiseen. Arkkitehdit tekivät valistustyötä yhteiskunnan nykyaikaistamisen puolesta. Kilpailumenestykset 

ulkomailla ja huomio kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa nostivat suomalaisen modernismin mainetta oman kansammekin keskuudessa. Alettiin kiinnostua 

Eurooppalaisesta tyylistä niin muodin, muotoilun kuin arkkitehtuurinkin suhteen, haluttiin uudistua ja olla moderneja. Modernista arkkitehtuurista tuli osa 

kansallista identiteettiä. (4) 
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Suomen ensimmäisen asemakaavoituksen professorin, Otto-Iivari Meurmanin vuonna 1947 julkaisemassa Asemakaavaoppi –kirjassa esitetään kaupunki-

ihanteeksi suhde luontoympäristöön. Siinä väylien ja rakennusten sijoittelu on tehty luonnonmuotojen ehdoilla ja niille alisteisena. Meurmanin kaavoituksen 

keskeinen periaate oli hajakeskitys, joka jakaantui ensin noin 6000 asukkaan asumalähiöihin ja siitä vielä noin 100 asukkaan asumasoluihin.  Rakentamattomat 

metsät, pellot ja puistoalueet erottivat eri asumakuntia toisistaan. Myös asumakuntien sisältämät liikekeskus sekä tehdas- ja varastoalueet erotettiin toisistaan, 

asuinalueista sekä kulttuuri ja harrastustiloista vihervyöhykkeillä. Asumalähiöiden palvelut koostuivat myymäläkeskuksesta, koulusta, postista, 

kokoushuoneistosta sekä muutamasta työpajatontista. Myös Meurmanin kaavion mukaisessa asumasolussa oli pieniä lähipalveluita ja pikkulasten koulu. Tavoite 

oli rakentaa hyvä kaupunki organisoimalla järkevästi arjen perustarpeet. Tämä metsäkaupungiksi myöhemmin nimetty kaupunki-ihanne oli lähtökohtana 

Tapiolan puutarhakaupungin rakentamiselle 1950-luvulla. Alun perin alueelle oli 

tarkoitus rakentaa puolelle asukkaista omakoti- tai rivitaloja ja puolelle 

kerrostaloja. Kerrostaloistakaan ei ollut tarkoitus rakentaa kolmea kerrosta 

korkeampia. Asuntopulan vuoksi kerrostaloja oli kuitenkin rakennettava aiottua 

enemmän ja reilusti korkeampina. Tapiolan rakennusohjelmaan kuului 

rakennusteknisiä kokeiluja, mm. elementtitekniikan osalta. Alueella toteutettiinkin 

uudenlaisia julkisivu- ja asuntoratkaisuja. Keskuksesta tehtiin puistomainen ja koko 

alueen rakennukset sovitettiin luonnon ja maaston ehdoilla. Myös muita lähiöitä 

alettiin 1950-luvun alkupuolelta lähtien suunnitella kaupunkien kasvun 

organisoimiseksi.  (3) 

Modernin asuntotuotannon tavoitteet olivat toisaalta hyvin ihmiskeskeisiä ja 

toisaalta taas tuotantokeskeisiä. Asuntopulan keskellä asuntoja tuli tuottaa 

tehokkaasti, mutta niiden tuli myös olla hyvää asuinympäristöä niin sisällä kuin 

ulkonakin. Ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiksi asunnoissa määriteltiin 

hygieenisyys, auringonvalo ja hyvä ilmankierto. Nämä tavoitteet yhdistyivät 

määrällisiin tavoitteisiin, joiden vuoksi rakennustuotantoa oli alettava tehostaa, 

teollistaa ja normittaa. Suunnittelua ei vielä 1940- ja 1950-luvuilla leimannut 

kuitenkaan kurinalainen tehokkuus, vaan tavoitteena oli luoda tuottava, 

terveellinen ja rauhallisen sosiaalinen asuinympäristö. Ensimmäiset lähiöt eivät vielä 1950-luvulla tai 1960-luvun alkupuolellakaan saaneetkaan juuri kritiikkiä 

osakseen, vaan ne valoisuuttaan, luonnonläheisyyttään ja uutuuttaan koettiin olevan osa parempaa tulevaisuutta. Asuntosuunnittelun yhdenmukaistumista ei 

koettu ympäristön köyhtymisenä vaan demokratisoitumisena, ja edusti tasa-arvoa myös eri yhteiskuntaluokkien välillä. (2) Teollista sarjatuotantoa ihannoitiin, 

sillä se toisi laadukkaat, mutta edulliset tuotteet kaikkien saataville. Lisäksi koneistettu tehdas vaati vähemmän työvoimaa, ja mahdollisti näin työpäivien 

lyhenemisen ja viisipäiväisen työviikon, tuottavuuden pysyessä silti tehokkaana. Työajan väheneminen toi enemmän vapaa-aikaa ja paransi myös näin työväestön 

oloja. Myös rakennusosien sarjatuotantoon kannustettiin, jotta pystyttäisiin rakentamaan edullisesti ja nopeasti asuntoja mahdollisimman monelle 

kansalaisryhmälle. (4)  
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50-luvun kiihtyvän maaltapaon seurauksena syntyi paine asuntotuotannon tehostamiseen. Säädettiin mm. asuntotuotannon verohuojennuslaki, jolla ohjattiin 

sijoittajien varoja asuntotuotantoon. Laki oli voimassa vuoteen 1963 saakka, johon mennessä asuntotuotanto olikin kääntynyt jyrkkään nousuun. Nousuvauhti 

taittui kuitenkin lain päättyessä. Tämän jälkeen asuntotuotannon tehostamiseksi lisättiin valtion määrärahoja, ja taas 60-luvun loppupuolella saatiin toinen raju 

nousuaalto. (1) 1950-luvulla asuntorakentamiseen tuli Suomessa muitakin lainsäädännöllisiä uudistuksia. Valtio perusti 1940-luvun lopulla asuntopulan 

poistamiseksi asuntotuotantotoimikunnan, jonka tehtävänä oli välttämättömän ja sosiaalisesti tarkoituksenmukaisen asuntorakentamistuotannon edistäminen. 

Toimikuntaa alettiin kutsua Aravaksi, ja sen kehittämää lainsäädännön perusteella myönnettävien lainojen ja avustusten tukijärjestelmää aravajärjestelmäksi. 

(5) 1949 säädetyn Arava-lain mahdollistamat edulliset asuntolainat aktivoivat sosiaalista asuntotuotantoa. Yli toistasataa arkkitehtitoimistoa oli suunnitellut 

Arava-taloja jo kahden ensimmäisen vuoden aikana. (4) 

Sodan jälkeen oli myös rakennustuotannossa tapahtunut oleellinen muutos: perustettiin rakennusliikkeitä aikaisempien hankekohtaisen 

rakentajakokoonpanojen tilalle. Tämä oli nyt mahdollista, kun rakentamisen volyymit olivat korkealla ja yrityksen perustamiseen oli kertynyt riittävästi resursseja. 

Rakennusliikkeet investoivat kehittyvään elementtitekniikkaan, tavoitteena rakentamisen nopeutuminen, sekä hankkivat maa-alueita aluerakennustuotantoa 

varten. Kasvukeskuksien kuntien välillä oli kilpailua uusista veronmaksajista, mikä tehosti myös rakennusliikkeiden toimintaa ja yhteistyötä. Kaupungit 

kaavoittivat puutarhakaupunkiesikuvien mukaisesti asuinalueita olemassa olevista keskuksista irralleen ja usein juuri rakentajien hankkimille maa-alueille. 

Kuntien organisaatio kehittyi rakentamisen kasvuun nähden liian hitaasti, jolloin vastuu aluerakentamisen velvoitteista, rahoituksesta, markkinoinnista ja laadun 

valvonnasta siirrettiin lähes kaikissa kohteissa rakentajille. Suuren kysynnän vuoksi kohteet menivät toteutuksen laadusta riippumatta kaupaksi, ja 

lopputuloksena laatu oli heikkoa. (1) Suuren organisaation vetämissä rakennushankkeissa nähtiin ongelmat melko pian, ja arkkitehdit alkoivat suhtautua 

kriittisesti sosiaalisen asuntotuotannon saavutuksiin. 1950-luvulla alkaneiden kaupunkien ja autojen voimakkaaseen kasvuun ei oltu riittävästi varauduttu, 

rakennuslakikin tunnusti vasta vuosikymmenen lopulla henkilöauton olemassaolon. Modernin arkkitehtuurin kausi näkyi myös positiivisena 

asuntorakentamisessa mm. nimekkäiden arkkitehtien suunnitteleman Tapiolan asuntoalueen muodossa, mutta suurin osa asunnon ostajista joutui tyytymään 

tavanomaisiin asuntoalueisiin. Asuntopulan vain pahentuessa, jouduttiin taloudellisuus- ja tehokkuusvaatimuksia kiristämään, mikä näkyi rakennusten ja 

asuinalueiden laadussa. (4) 1950-luvun puolivälissä käytiin Helsingin Haagan alueelle kohdistettu asuntoreformikilpailu, jonka laajempana tavoitteena oli löytää 

uusia ratkaisuja asuntotuotannon ongelmiin. Kilpailussa nousi esiin muutama asuntotuotannollinen seikka, joita myöhemmässä asuntorakentamisessa yleisesti 

toteutettiinkin. Todettiin mm. ettei perheasuntoja pitäisi sijoittaa korkeisiin kerrostaloihin, vaan mataliin kerros- ja rivitaloihin, ja että nämä korkeiden 

kerrostalojen asunnot soveltuvat lähinnä yksinasuville ja lapsettomille perheille. Teollisen sarjatuotannon maksimaalinen käyttö ja alueittain rakentaminen 

katsottiin edellytykseksi taloudellisen rakentamisen toteutumiseen, mutta jälkimmäisellä ajateltiin myös saavutettavan hyviä sosiaalisia tuloksia. (6) 

Minimalismi alkoi kiinnostaa nuoria suunnittelijoita 1950-luvun lopulla, jälleenrakennuskaudella syntyneestä pehmeästä koristeellisuudesta haluttiin päästä 

eroon. Minimaalisuus edusti samanaikaisesti materian säästön rationaalisuutta sekä funktionalismin koristeettomuuden estetiikkaa. Japanilaisuus ja japanilaisen 

perinnearkkitehtuurin keveys, sisätilojen tyhjyys ja rakennuksen suhde maisemaan puhuttelivat suomalaisia nuoria arkkitehteja. Japanilaisen esikuvansa mukaan 

rakenne sai näkyä ja tilat suunniteltiin avoimiksi; puupilarit ja bambu korvattiin kuitenkin teräsrakenteilla. Toisaalta myös kiinnostus betoniin lisääntyi. Betonin 

pinta haluttiin jättää näkyviin ja hyödyntää materiaalin plastisuutta. Suomalaisen arkkitehti- ja insinööriyhteistyön tuloksena syntyi 1950- ja 1960-luvuilla mm. 

useita näyttäviä betonikirkkoja, joiden eri rakennusteknisin tavoin toteutetut plastiset muodot sekä valon ja varjon vaihtelu erilaisilla betonipinnan struktuureilla 
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tekivät tiloista erityisen vaikuttavia. Paikalla valetun betonirakenteen massiivisuutta ja rakennusten monumentaalisuutta kuitenkin kritisoitiin nuoren 

arkkitehtipolven keskuudessa, sillä maailman epäkohtiin havahtuneiden nuorten arkkitehtien suhde betoniin oli rationaalisempi: yhteiskunnallinen tarve laajaan 

asuntorakentamiseen ja betonin tehokkaaseen käyttöön toi kiinnostuksen elementtitekniikan kehittämiseen. Visio teollisen sarjatuotannon mahdollisuuksista 

oli asuntopulan selättäminen massatuotetuilla, korkealaatuisilla asunnoilla. Uskottiin että tämä saavutettaisiin järjestelmiä ja prosesseja kehittämällä, että 

standardisoinnin avulla järjestelmistä saataisiin helposti muunneltavia.  (7)  

1960-luvulla tehty elementtitekniikan kehitystyö teki elementtirakentamisesta aiempaa 

kannattavampaa. Muottitekniikka kehittyi ja Suomeen hankittiin entistä suurempia 

nostureita. Betonin valamisen märkätyövaiheiden siirtäminen tehtaiden sisähalleihin säästi 

aikaa ja rahaa, ja olosuhteet esivalmistusosien rakentamiselle olivat suotuisat ympäri 

vuoden. Arkkitehtien ja insinöörien yhdessä kehittämän standardisoinnin seurauksena 

otettiin elementtien vakiomitat käyttöön, mikä varmisti elementtien yhteensopivuuden 

täyselementtikohteissa. Vuonna 1967 hyväksyttiin betonirakenteiden perusmoduuliksi 3M 

(=3 desimetriä), minkä kerrannaisina elementit pyrittiin valmistamaan. 1960-luvun 

alkupuolen nauhaelementtien tuotanto vaihtui vuosikymmenen puolivälissä 

ruutuelementtiin. Vaikka nauhaelementti soveltuikin tehdasvalmistukseen paremmin, 

helpotti ruutuelementti työmaan prosesseja. Elementtitehtaiden lukumäärä nelinkertaistui 

muutamassa vuodessa, vuonna 1966 tehtaita oli lähes neljäkymmentä. (8) 1960-luvun 

lopulla Suomessa rakennettiin asuntoja vuositasolla enemmän kuin koskaan siihen saakka, 

mutta asuntopula ei näyttänyt laantuvan. Ratkaisuna tähän ajateltiin teollisen tuotannon 

lisäämistä ja sen kehittämistä tehokkaammaksi. Elementtirakenteiset talot eivät nimittäin 

tulleet vielä perinteisellä tekniikalla rakennettuja halvemmiksi, ja kohoavan elintason myötä 

asuntojen laatuvaatimukset uhkasivat nousta. Rakennusten monotoninen ulkoasu ja jäykät pohjaratkaisut eivät edistäneet teollisesti tuotettujen asuntojen 

kysyntää. Perustettiin erilaisia tutkimuksia teollisen tuotannon kehittämiseksi ja siinä olevien ongelmien esiintuomiseksi. Aiheesta myös keskusteltiin 

arkkitehtijulkiasuissa ja seminaareissa. Pitkät, toistuvasti samanlaisia rakennusosia tuottavat tuotantosarjat rajoittivat tilojen vapaata suunnittelua, kun 

samanaikaisesti suurten käyttäjäryhmien asuntotarpeet monimuotoistuivat. Asuntorakentamisen arkkitehtuuripyrkimykset jäivät tuotantotehokkuuden 

varjoon. Niinpä kehitystyö johti pääosin vain tehokkuuden parantamiseen. Kun teollinen sarjatuotanto otettiin suunnittelun lähtökohdaksi eikä yksilöllisiä 

piirteitä haluttu rakennuksiin tuoda, johti se arkkitehdin työnkuvan muuttumiseen. Suunniteltiin järjestelmien ehdoilla, jolloin arkkitehdin 

vaikutusmahdollisuudet kutistuivat, eivätkä järjestelmäajattelun ideologiset tavoitteetkaan enää toteutuneet, taloudellisuutta lukuun ottamatta. Hitaasti 

purkautuva asuntopula pahensi tilannetta, tuotettiin pitkiä sarjoja ja rakennettiin nopeasti. Rakennusliikkeiden ja elementtitehtaiden luoma jäykkä 

tyyppilamelliratkaisu kehittyikin rakennustuotannon valtatuotteeksi 1960-luvulla. Arkkitehtien tehtäväksi jäi koota annetuista palikoista jotain asuttavaa. Lopulta 

ei enää edes kehdattu puhua arkkitehtuurista, vaan käytettiin ilmauksia suunnittelutuotanto ja rakennustuotanto. (1) (9) 
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Joitakin irtiottoja ankeiden elementtitaloalueiden elävöittämiseksi tehtiin, mm. Asuntosäätiö järjesti 

1962 kutsukilpailun, jonka avulla pyrittiin löytämään uusia ratkaisumalleja suomalaiseen 

asuntorakentamiseen. Raili ja Reima Pietilän toteutetussa ehdotuksessa tuotiin rakennusten 

julkisivuihin puupintoja, joilla rakennukset haluttiin sopeuttaa paremmin metsämaastoon sekä tuoda 

maalta muuttaneille hieman kotipaikan tuntua.  Pidättäytymällä funktionalismin teemoissa, Pietilät 

saivat lopputulokseen silti modernistisen identiteetin. (10)  

Nuorelle arkkitehti- ja suunnittelupolvelle syntyi pyrkimys saada asuntotuotantoon ja teolliseen 

rakentamiseen taas taiteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia ja vaikutusvaltaa takaisin arkkitehdeille. 

Tästä alkoi syntyä rakenteellista karaktääriä painottavaa, yksinkertaisten rakennusmassojen sekä 

aukkojen ja materiaalien sommitteluun perustuvaa estetiikkaa, mikä johtikin 60-luvun lopulla ja 70-

luvun alkupuolella joihinkin arkkitehtonisesti korkeatasoisiin ratkaisuihin. (1) Nämä pyrkimykset 

pehmentää teollisen rakentamisen luomaa ankeaa ja steriiliä ympäristöä jäivät kuitenkin 

poikkeuksiksi. (10) Vielä 1960-luvun lopulla käynnistettiin betonielementtistandardien (BES) tutkimus, 

jossa myös arkkitehdit olivat mukana. Arkkitehdit suosittelivat pilari-laatta-ratkaisua, mutta BES-

järjestelmän tyypiksi valikoitui 1970-luvun alkaessa kustannuksiltaan halvempi ja jo vallallaan oleva 

kantaviin seiniin perustuva ratkaisu. Runkorakenteisiin vakiintui 12M ja runkoon liittyviin rakenteisiin 

3M. Tämä suomalainen moduulijärjestelmä oli kaikkien käytettävissä ja mahdollisti asuntopohjien 

vapaan muunneltavuuden. Elementtejä voitiin vakiomitoituksen ansiosta valmistaa myös varastoon. (8) 

1970-luvun elementtikerrostaloille oli tyypillistä rakennusten sijoittaminen sivuun kaupunkikeskustoista, erillisiksi asuin- ja palvelukeskuksiksi, lähiöiksi. Lähiöt 

kytkeytyivät vahvasti ympäröivään luontoon, mikä toi karulle elementeistä kasatulle alueelle pehmeämmän luonteen. Lähiöt olivat ikään kuin kaupungin ja 

maaseudun välimuoto. Metsälähiöideologia on myös osa funktionalismin ideologiaa, jossa pyrittiin rakennusten sijoittamiseen luonnon keskelle, terveeseen, 

puhtaaseen ja raikkaaseen ympäristöön. Monet maaseudulta muuttaneet kokivatkin luonnonläheisyyden helpottavan sopeutumista kaupunkimaisempaan 

ympäristöön ja kerrostaloasumiseen. (11)  

Vuoden 1970 arkkitehtilehdessä on pohdittu alkavan vuosikymmenen asuntotuotannon tavoitteita. Sosiaali- ja elinkeinorakenne uudistui merkittävästi mm. 

naisten lisääntyneen ansiotyön ja koulutuksen sekä kuolevuuden ja syntyvyyden alenemisen myötä, ja nämä muutokset koettiin tarpeelliseksi ottaa huomioon 

tulevassa asuntotuotannossa. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun, kodin ulkopuolisen virikkeellisen ja turvallisen ympäristön tarpeellisuutta korostettiin. (12) 

Asuntotuotannon arvot 1960- ja -70-luvulla perustuivat lähinnä rakentamisen tehokkuuteen ja hintaan. Jopa asuinkerrostalojen arkkitehtikilpailujen koettiin 

tuottavan toisiaan toistavia ehdotuksia, eikä luovia ehdotuksia juurikaan esitetty. Tämän lisäksi vallalla oli asuntorakentamisen kertakäyttöasenne. Edellä 

mainitussa vuoden 1970 Arkkitehti-lehdessä on nostettu esiin tämä ajattelutapa: ”Asuintalojen ja kaupunkien rakentamisessa on viime vuosina saanut lukuisia 

kannattajia näkemys, että koska emme tiedä, millaisia tarpeet 30-50 vuoden kuluttua ovat, ei ole syytä rakentaa tätä pitemmällä tähtäyksellä. Ajatellaan, että 



  

12 
                                         

tuon ajan kuluttua talot ovat joka tapauksessa niin vanhanaikaisia, että ne on purettava.” Tämän ajatusmaailman rinnalla on kuitenkin esitetty myös 

havahtuminen luonnonvarojen rajallisuudesta ja niiden tuhlailevasta käytöstä, minkä pohjalta tulevan asuntorakentamisen tulisi olla riittävän väljää ja joustavaa. 

Tämän pohdinnan lopuksi tunnustetaan kuitenkin asennemuutoksen hitaus, tuotantokeinojen joustamattomuus ja alhainen kuluttajakriittisyys. (13) 

Kaksi vuotta myöhemmin julkaistussa arkkitehtilehdestä voi lukea, kuinka 1970-luvun alkuvuosina oltiin huolestuneita asuinkerrostalojen 

tuotantokeskeisyydestä ja asuntojen kysynnän ylitarjonnan vaikutuksista rakentamisen laatuun. Vaikka asuntoratkaisujen ja ympäristön muotoutumisen 

puutteet tiedostettiin, olivat suunnittelijat voimattomia vallitsevassa tilanteessa. Rakennustuotannon tavoitteet olivat rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja 

mahdollisimman halvalla, eivätkä kustannussäästöt päätyneet ostajien eduksi. Kysynnän pysyessä korkeana voitiin asuntojen myyntihinnat ylihinnoitella, 

tarjoamatta sen vastineeksi minimivaatimuksia korkeampaa laatua. Tämä lohduttoman tilanteen esiin nostolla oli tavoitteena herätellä suunnittelijoita 

tiedostamaan asuntorakentamisen epäkohdat ja pyrkiä vaikuttamaan niihin muun muassa tiedottamalla päätöksentekijöitä ja organisaattoreita sekä 

uudistamalla suunnittelijoiden koulutusta vastaamaan nykyajan vaatimuksia.   (14) Yleisön puolelta muodostunut, kerrostalorakentamisen laatuun kohdistunut 

kritiikki siirsi rakentamisen painopistettä pientalojen suuntaan, mikä olikin alkuun ainoa keino siirtyä rakennusteollisuuden määräysvallasta sivuun ja ottaa 

asumisen laatu omiin käsiin. Kritiikki ja laatukeskustelu alkoivat vasta 1970-luvun loppupuolella nousta konkreettiselle tasolle, vaikka pitkin vuosikymmentä 

järjestettiinkin selvitystoimia ja kilpailuja asuntokysymysten ratkaisemiseksi. (1) 1970-luvun loppua kohti alkoi kerrostalorakentamisen tarve vähentyä ja siirtyä 

yhä enenevässä määrin pientalorakentamiseen. Vuosikymmenen puolivälin jälkeen pientaloasuntoja rakennettiin jo enemmän kuin kerrostaloasuntoja. 

Rakennustekniikassakaan ei tapahtunut enää tässä vaiheessa merkittävää kehitystä. Vuoteen 1975 mennessä oli talonrakentaminen jo kehitetty 

tuottavuudeltaan lähes maksimiinsa. (15) 

1970-luvun puolivälin jälkeen aktivoitunut, vuosia olemattomana pysytellyt kiinnostus arkkitehtuurikritiikkiä kohtaan näkyi erityisesti funktionalismin 

kritisointina, mikä voimistui vuosikymmenen loppua kohti. Kritiikkiä tuli niin postmodernismin että modernismin kannattajilta, nuoremmilta ja vanhemmiltakin 

suunnittelijoilta, eikä se rajoittunut vain mielipidelehdistöön, vaan sitä käytiin myös korkeakoulujen luentosaleissa. Kritisoitiin mm. suunnitteluprosessin 

irrottautumista traditiosta sekä arkkitehtuurin muodon ja sisällön köyhtymisestä. Funktionalistisella arkkitehtuurilla ei nähty olevan suhdetta ympäristöönsä, 

itse rakennuksen ollessa itsetarkoitus. Myös funktionalististen tavoitteiden mukaan muodostettua kaupunkiympäristöä kritisoitiin. Väljästi erilleen sijoitetut 

rakennukset eivät muodostaneet enää ehjiä korttelirakenteita, mikä teki kaupunkikuvasta epämääräisen eikä erotellut yksityistä ja julkista kaupunkitilaa 

toisistaan. Arkkitehtien keskuudessa kritisoitiin lisäksi rakentamisen tuotantokeskeisyyttä ja sitä, ettei päättäjien keskuudessa tunnuttu pitävän arkkitehtuurina 

muuta kuin julkisia rakennuksia ja miljöitä. Rakentamisen laadun yleistason todettiin huonontuneen ja kehityksen pysähtyneen, mikä näky muun muassa siinä, 

ettei vuoden 1976 Suomi Rakentaa -näyttelyyn kelpuutettu lainkaan valtion lainottamaa asuntotuotantoa. Vallitsevaa suunnittelu- ja rakennuskulttuuria ei 

haluttu kuitenkaan kritisoida kovin suoraan, sillä kritiikki oli helpompi osoittaa 50 vuotta aiemmin kehitettyyn suunnitteluideologiaan, funtionalismiin. 

Suomalainen arkkitehtuuri ei silti alkanut vielä 1970-luvulla kovin herkästi seurata kansainvälisesti suunnittelijoita valloittanutta postmodernismia, vaan pysytteli 

koko lopun vuosikymmenen enimmäkseen modernin arkkitehtuurin selkeissä ja rakennetta korostavissa piirteissä. (15) 

Asuntotosuunnitteluun ja sen kehittämiseen vahvasti perehtyneen arkkitehdin, Esko Karhin 1970-luvun loppupuolella kirjoittamassa asuntosuunnitteluoppaassa 

pohditaan tulevien vuosikymmenten rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria sekä niihin vaikuttavia asioita. Karhi arvioi koulutus- ja sivistystason nousun johtavan 

ihmisten suurempaan osallistumiseen asumisratkaisujen ja lähiympäristön kehittämisessä, mutta toteaa myös sen vaativan pysyvien vaikutuskanavien 
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muodostumista. Kirjoituksessa ennustetaan kevyiden ja muokattavien materiaalien: muovin ja alumiinin käytön lisääntyvän rakentamisessa, edellyttäen että 

niiden hinnat muuttuvat kilpailukykyisiksi teräsbetonin kanssa. Toisaalta automaation ja ohjausprosessin kehittyminen voisi mahdollistaa elementtiteknologian 

monimuotoistumisen ja siirtymisen sarjatuotannosta systemaattiseen räätälintyöhön. Energiateknologian kehittyminen taas toisi Karhin toiveissa pysyvän 

ratkaisun energiapulaan esimerkiksi aurinkoenergian ja ydinvoiman muodoissa. Näille muutoksille on kirjoituksessa määritelty kuitenkin pidemmän aikajakson 

toteutuma, sillä kirjoitushetkellä ei teknologia ole ollut vielä riittävän pitkällä. Lähivuosien arkkitehtuurista kirjoituksessa ennustetaan 1970-luvusta poikkeavaa, 

vaikka rakentamisen ratkaisut pysyisivätkin samoina. Esko Karhi vertaa silloista aikaa aikaan ennen jugendin syntymistä, jolloin 1800-luvun esiteollisen 

yhteiskunnan kausi päättyi ja muodostui sekava tyylikertausten vaihe. Kirjoitushetkellä nimittäin postmoderni muotokieli ja sen historialliset viitaukset olivat jo 

alkaneet näkyä uudessa arkkitehtuurissa, ja niiden nouseminen liioittelevan moni-ilmeisiksi aiheiksi koetaan pohdinnassa uhkana Karhin toivomalle harmonisella 

tavalla omaleimaiselle arkkitehtuurille. Esko Karhi toivoo kirjoituksessaan tulevaisuuden arkkitehtuurin perustuvan funktionaalisen ajatusmallin, pitkälle hiotun 

betoniteknologian ja sen rinnalla käytettävien luonnonmateriaalien voimalla Aallon näyttämään kansalliseen, humaaniin, mutta samalla moderniin ja hieman 

futuristiseen muotokieleen pinnallisten muoti-ilmiöiden sijaan. (1)  
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1.21.21.21.2 Asuntojen kehittyminenAsuntojen kehittyminenAsuntojen kehittyminenAsuntojen kehittyminen    

 

 

1900-luvun modernin ajan tavoitteilla pyrittiin muuttamaan taiteiden, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden lisäksi myös 

muun muassa elämäntapoja ja lasten kasvatusta. Kodin ja asumisen muutokset olivat keskeisessä asemassa koko 

yhteiskunnan kehittämiselle ja vaikuttivat paljon asuntojen suunnitteluun. Nämä olivatkin merkittävä lähtökohta 

funktionalistisille ihanteille. Uskottiin, että ihminen syntyisi ja muuttuisi paremmaksi hyvässä asuinympäristössä, ja 

että hygieeninen, sosiaalinen ja esteettinen kasvatus ja koti vaikuttivat ihmisen sielulliseen ja ruumiilliseen 

hyvinvointiin. Funktionaalisten ihanteiden mukaan suunniteltu koti oli puhdas, vaalea, tilava ja valoisa, siellä oli raikas 

ilma ja erilliset tilat eri toiminnoille. Valistustyö sosiaalisen ja hygieenisen asumisen hyödyistä alkoi jo 1800-luvun 

lopulla kun bakteerien tuntemus kehittyi, mutta käytännön asumiseen se siirtyi vasta funktionalististen 

suunnitteluratkaisujen myötä 1900-luvun puolella. Avoin ja valoisa tilakäsitys koski myös rakennusten välisten 

suhteiden ja alueiden suunnittelua. Rakennusten välissä tuli olla tilaa ilman liikkumiselle, rakennukset suunnattiin 

optimaalisesti auringon valoon nähden, piha-alueiden tuli olla avoimia eikä piilotella mitään. Koko ympäristön tuli olla 

tarkkailtavissa ja hallittavissa. Kodin ja sen ympäristön kehittäminen oli moraalinen yhteiskuntaa parantava projekti, 

rakennettiin modernia, kaikin tavoin parempaa maailmaa. (2) 

Vähävaraiset ihmiset asuivat 1800-luvun loppupuolella ahtaasti ja asuttivat pieniin asuntoihinsa perheensä lisäksi vielä 

vuokralaisia. Tämä asukkijärjestelmä oli 1800-luvulla varsin tavallista, yhteiseen asumiseen oli totuttu sekä 

maaseudulla että kaupungeissa. Vuosisadan loppua kohti epäkohdat kuitenkin kasvoivat ja asumisen tilapäisyys ja 

lyhytaikaisuus lisääntyi. Varsinkin työväestön edistyneimmissä piireissä alettiin vastustaa tätä asumismuotoa. 

Työväestö alkoikin perustaa asunto-osuuskuntia ja -yhtiöitä, minkä myötä työväen asunto-oloja saatettiin kehittää. 

Esimerkiksi Ruoholahteen rakennettiin vuonna 1887 työväen omin varoin ja voimin asunto-osakeyhtiö ”Alku”, jossa 

kaikki asunnot olivat keskenään samankokoisia ja koostuivat eteisestä, keittiöstä ja väljästä kamarista. Asuntoihin tuli 

vesijohto, mikä siihen aikaan oli harvinaista. Tällaisten työväestön asuntoyhtiöiden perustaminen yleistyikin nopeasti, 

ja valtio alkoi vuosisadan taitteesta tukea lainoin yhtiöiden perustamista. (1) 

Suomessa hygieniavalistus ja -keskustelu oli Ruotsin ja Keski-Euroopan tavoin voimakkaasti esillä koko 1900-luvun alkuvuosikymmenten ajan ja ratkaisut 

siirtyivätkin hiljalleen myös asuntosuunnitteluun. Hygieeninen ja terveellinen asunto oli pinta-alaltaan ja huonekorkeudeltaan tarpeeksi suuri ja siellä tuli olla 

mahdollisuus läpituuletukselle. Avattavat ikkunat vakiintuivatkin asuntojen vakioratkaisuiksi sekä sisä- ja ulkotilat yhdistävä parveke yleistyi. Ilmanvaihdon 

parantamiseksi suurennettiin ikkunoiden pinta-alaa ja rakennettiin seinien sisäisiä ilmanvaihtokanavia ja hormeja. Etenkin makuuhuoneen ja keittiön ilmaan ja 
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eriytymiseen muista tiloista oli kiinnitettävä huomiota. Nukkumiselle oli 

varattava oma tila, yhdessä huoneessa tuli nukkua enintään kaksi henkilöä. 

Makuuhuoneissa suositeltiin ikkunoiden pitämistä öisin auki. Hygienian nimissä 

myös keittiötilat eriytettiin omiksi huoneikseen. Keittiössä ei sopinut olla 

nukkumapaikkoja, koska ruoanlaitto heikensi huoneen hengitysilman laatua, ja 

toisaalta hengitysilma heikensi samassa tilassa olevan ruoan laatua.  

Ruoanlaitossa syntyneet hajut ja muu siinä syntyvä lika eivät myöskään saaneet 

levitä tuvan puolelle. Keittiön toiminnallisuutta kehitettiin; siellä työskentelyn 

piti olla helppoa ja tehokasta. Asunnon tilojen pinnat olivat valkoisia ja sileitä, 

jotta lika oli helposti nähtävissä ja puhdistettavissa. Puhtauden ja siisteyden 

korostaminen yhdistyi tehokkaasti modernismin yksinkertaisuuden ja 

siirtyivätkin hiljalleen myös asuntosuunnitteluun. Hygieeninen ja terveellinen 

asunto oli pinta-alaltaan ja huonekorkeudeltaan tarpeeksi suuri aitouden 

ihanteeseen. Vaaleat, helposti puhdistettavat, tasaiset pinnat sekä 

yksinkertainen muotokieli nähtiin myös ajattomina ja uutta arkkitehtuuria 

edustavina piirteinä. Ornamentit ja koristeellisuus nimettiin valheelliseksi 

naamioitumiseksi. Puhtaus ja yksinkertaisuus muodostuivat sivistyksen 

mittareiksi: mitä yksinkertaisempi muotokieli, sitä hienostuneempi ihminen. (2)  

Uutena asiana asuntotuotantoon ja asuntosuunnitteluun tulivat työväen asunnot. Vielä 1900-luvun alussa työväenasuminen ja rakennustaide erotettiin 

tavallisesti toisistaan. Työajan rajoittamisen ja lakisääteisten kesälomien myötä työväestön vapaa-aika lisääntyi, jolloin kasvoi huoli siitä että työväki viettäisi 

vapaa-aikaansa kaupungin kaduilla, elokuvissa ja muissa ajanviettopaikoissa kodin sijaan. Kaupungissa oli moraalisesti arveluttavia viettelyksiä ja tartuntataudit 

levisivät siellä tehokkaasti. Tällöin esteettinen ja sosiaalinen näkökulma rakentamisessa yhdistyi ja arkkitehdit alkoivat kehitellä työväelle sopivia pienasuntoja. 

1910- ja 1920-luvuilla järjestettiin useita asuntonäyttelyitä ja -kongresseja, joissa keskityttiin sosiaalisen asumisen haasteisiin. Ilman, valon ja puhtauden lisäksi 

alettiin korostaa myös asuntojen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja varustelua. Kansalaisista haluttiin kasvattaa terveitä, tuottavia, moraalisesti oikeamielisiä 

ja muutenkin yhteiskuntakelpoisia yksilöitä. Hyvien asumisolosuhteiden uskottiin tuottavan juuri tällaista väestöä kaikissa yhteiskuntaluokissa. (2) 

Asuntojen pohjaratkaisuja kehitettiin 1930-luvulla edelleen rationaalisempaan suuntaan. Auringonvalon, hygienian ja tilojen erillisyyden periaatteet elivät 

suunnittelussa voimakkaina. Samoin tavoite rakentaa pienimpiä mahdollisia, mutta samalla hyvän elämän kriteerit täyttäviä asuntoja. Tämä minimiasunto oli 

perheasuntona 50-60 m² kokoinen ja koostui erillisestä keittiöstä, olohuoneesta ja makuuhuoneista. Huonetilojen koot optimoitiin käytön mukaan, yksityiset ja 

huoltotilat pienemmiksi ja yhteiset tilat suuremmiksi. Makuuhuoneita sai olla monta, vähintään vanhemmille ja eri sukupuolta oleville lapsille erilliset, mutta 

niiden koot olivat pieniä. Myös keittiö oli pieni ja tehokas, yhden ihmisen työskentelyyn mitoitettu tila, sillä kodinhoidon tehostuminen käytännöllisemmän 

tilankäytön, vesijohto- ja viemärijärjestelmien sekä uusien kodinkoneiden myötä oli vähentänyt palvelijoiden tarvetta kotitalouksissa. Edustushuone ja arkihuone 
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yhdistettiin yhdeksi olohuoneeksi, joka perheen arkisen yhdessäolon ja vieraiden vastaanottamisen lisäksi saattoi toimia myös ruokailutilana tai miehen työtilana. 

Asunnon pienuutta ihannoitiin ja se koettiin asumismukavuuden kannalta hyväksi ratkaisuiksi, sillä tilasta toiseen liikkuminen oli helppoa. Myös porvariston 

asunnot selkeytyivät ja pienenivät, ja eri yhteiskuntaluokkien väliset erot asumisessa kapenivat. Muutos runsaasta ja koristeellisesta selkeään ja yksinkertaiseen 

tapahtui kuitenkin vähitellen, välillä sekoittuen molempien yhdistelmäksi. (2) 

Hyvän asunnon minimivaatimuksia ja normeja määritellessä, piti määrittää myös sen käyttäjä. Vaikka asuntojen suunnittelussa korostettiinkin yksilöllisen tilan 

tarvetta, suunniteltiin ne käytännössä yleispätevän keskivertoasukkaan ja -perheen mukaan. Aikaisemmasta sosiaalisen aseman näkymisestä asuntojen 

ratkaisuissa luovuttiin ja otettiin lähtökohdaksi, että asumisen perustarpeet olivat samat asukkaan luokka-asemasta riippumatta. Myös erilaisten asuntokuntien 

tarpeet yhdenmukaistettiin, ja suunniteltiin käytännössä yksi keittiön ja olohuoneen muodostama perusyksikkö, jota laajennettiin erikokoisiksi vain 

makuuhuoneita lisäämällä. Lopulta uudet asuntotyypit määrittivät asukkaan elintapoja eikä päinvastoin. Toisaalta ihmisten elintapojen muokkaaminen 

asuntosuunnittelun keinoin oli tarkoituksellista, ja asuntojen tila- ja varusteluratkaisut saivatkin sanella uusia asumisen rutiineja. Ihanneyhteiskuntaa rakennettiin 

myös tulevaisuutta varten, joten lapset olivat keskeisessä asemassa asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa. Asuntorakentaminen sijoitettiin sivuun 

kaupunkikeskustoista, sillä kaupunkiympäristön uskottiin olevan turmiollista lapsille. Avoimen, luonnonläheisen ympäristön oli taas määrä kasvattaa lapsista 

luonnollisia, reippaita ja vapaita. Tämä funktionalistisen puutarhakaupunki-ihanteen mukaan rakennettu ympäristö palveli kuitenkin vain nuorta perhettä 

pienine lapsineen. Sen sijaan nuoret oli alueen suunnittelussa unohdettu. (2) 

Nämä paremman asumisen ja yhdenmukaistamisen tavoitteet päätyivät suomalaiseen asunto- ja aluesuunnitteluun Keski-Euroopan ja Ruotsin esikuvien 

seurauksena, tosin jonkin verran myöhemmin. Keskustelua ja teoreettista kehittelyä kyllä tapahtui, mutta käytännön toteutukset olivat alkuun harvassa.  Jos 

funktionalistiseen ideologiaan perustuvaa rakentamista ja sosiaalista asuntotuotantoa alettiin tehdä muualla 1910-1930-luvuilla, niin Suomessa ne näkyivät 

käytännössä vasta toisen maailmansodan jälkeisellä jälleenrakennuskaudella 1940-1950-luvuilla. Jälleenrakennuskaudella oli tyypillistä suunnitella ja rakentaa 

kokonaisia alueita irralleen olevasta kaupunkirakenteesta, luonnon keskelle; tosin esimerkiksi Turussa ja Tampereella alueita rakennettiin myös nykyisen 

kaupunkirakenteen reunoille ruutukaavan jatkoksi. Uusien alueiden kaupunkirakenne erosi selvästi perinteisestä korttelikaupungista ja maaseudusta; 

asumakunnat sijoitettiin hajanaisesti ja niiden väleihin jätettiin metsää, viljelyalueita tai puistoja. Alueelle rakennettiin myös kouluja ja päivittäispalveluja 

kävelyetäisyydelle asuinrakennuksista, tosin riittäviä palveluja saatettiin joutua odottamaan vielä vuosia asukkaiden muutettua alueelle. Uusien metsälähiöiden 

suunnittelu ja rakentaminen oli kuitenkin nopeaa, ja alueet valmistuivat lyhyessä ajassa. (2) Valtio tuki asuinrakennusten rakentamista vuonna 1949 perustetun 

Arava-järjestelmän avulla. Arava, eli Asuntorakentamistuotannon valtuuskunta, järjesti halpakorkoisia lainoja asuntotuotantoon. Järjestelmän tavoitteena oli 

tuottaa kohtuuhintaisia, määrätyt laatukriteerit toteuttavia asuntoja ja helpottaa sillä asuntopulaa. Tätä rahoitusjärjestelmää käytettiinkin ahkerasti: 1950-luvun 

alkupuoliskolla puolet kaupunkeihin ja kauppaloihin rakennetuista asunnoista oli Aravalainoitettuja.  (2) (4) Asuntoarkkitehtuuriin panostettiin enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin. Nuoret eturivin arkkitehdit paneutuivat arkiympäristön ja pienasuntojen suunnitteluun, ja vaikka materiaalista oli pulaa ja rakentamisen 

kustannuksissa oli säästettävä, pyrittiin käyttämään kestäviä materiaaleja ja välttämään tilapäisratkaisuja. 1950-luvun alkupuolella työ oli vielä hyvin 

käsityövaltaista ja talot muurattiin yleisesti tiilestä. Jälleenrakennuskaudella ylipäätään asuinrakennusten materiaalimaailma oli hyvin luonnonläheistä ja 

asuinrakennukset sijoitettiin orgaanisesti maastonmuotojen mukaan. Lähiöt eivät koostuneet pelkistä kerrostaloista, vaan myös rivitaloille ja omakotitaloille 

varattiin omat alueensa.  (2) 
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1950-luvun kerrostaloasunto noudatti funktionalismin perintöä, sillä aravalakien määrittämät ratkaisut perustuivat funktionalismin ihanteisiin: valoisuuteen 

hygieenisyyteen ja asunnon pieneen, tehokkaaseen pohjaratkaisuun. Asuntojen pientä kokoa tosin kritisoitiin voimakkaasti, sillä vähintään puolet 

aravalainoitetun rakennusryhmän asunnoista piti rakentaa kaksioiksi, eivätkä ne soveltuneet perheasunnoiksi. Tilava kolmen huoneen ja keittiön asunto olisi 

ollut perheasumisen ihanne, mutta vaikka aravamääräykset uudistuivatkin suurempien asuntojen suuntaan, olivat asunnot niin kalliita ja lainaehtojakin 

kiristettiin, että perheet joutuivat kuitenkin tyytymään pienempiin asuntoihin. 1950-luvun asunnossa yhteiset huoneet kytkeytyivät kuitenkin funktionalistisesta 

tilasuunnittelusta poiketen avoimesti toisiinsa, mikä toi pieniinkin asuntoihin avaruuden ja tilan tuntua. Asuntojen tilantuntuun vaikutti myös vuoden 1953 

säädetty Aravalaki, jossa huonekorkeutta laskettiin kerrostaloissa 250cm:iin. Tavoitteena oli säästäminen rakennuskustannuksissa sekä pienten huoneiden 

muuttuminen tilavamman harmonisemman oloiseksi matalammalla huonekorkeudella. Helposti tuuletettavissa läpitalon huoneistoissa ajateltiin raittiin ilman 

riittävän pienemmälläkin ilmatilavuudella. 1950-luvun asuntosuunnittelua rajoitti myöskin funktionalismista tuttu keskivertoasukkaan määrittäminen ja asunnon 

suunnittelu yleispäteväksi ja monistettavaksi. Asunnot otettiin kuitenkin ilolla vastaan, sillä niihin muutettiin pääosin joko ahtaista ja vanhanaikaisista 

kaupunkiasunnoista tai maaseudun puutteellisista oloista. Valoisat huoneet, parveke, kiinteä keittiökalustus, juokseva lämmin vesi ja oma wc olivat ylellisyyksiä, 

ja vaikka uusi asunto kerrostalossa tuntuikin monesta oudolta, kytkeytyi luonnon keskelle rakennettu lähiöasunto lupaukseen paremmasta tulevaisuudesta. (2) 

Lähiöideologia vastasi monella tapaa kaupunkiympäristön ongelmiin. Kaupunkikeskustojen harmaita katuja, pimeitä umpikortteleita ja ahtaasti asuttuja pimeitä 

huoneistoja pidettiin epäterveellisinä ja huonona elinympäristönä varsinkin lapsille. Sen sijaan lähiön väljässä luontoympäristössä oli tilaa ja valoa, ja 

mahdollisuus täysin uudenlaiseen asumismuotoon. Lähiöiden suunnittelu perustui pääosin lapsiperheiden tarpeita ajatellen. Talojen pihoille rakennettiin 

leikkipaikkoja ja lähipalvelut sijoitettiin kotiäideille soveltuvan kävelymatkan päähän. Lapsiperheitä uusille asuinalueille eniten muuttikin, mistä seurasi varsinkin 

lasten ja niiden kautta äitien muodostama sosiaalisesti aktiivinen pihayhteisö. (2) Lähiöiden tyypillisimmät kohtaamispaikat olivatkin lasten ja naisten tiloja, kuten 

leikkialueita, pesutupia ja lähikauppoja. Lapset ja äidit saivat jatkuvasti seuraa muista lapsista ja heidän vanhemmistaan. (16) 

Maalta kaupunkeihin muutto kiihtyi entisestään 1960-luvulla. Valtaosa uusista asuntoalueista rakennettiin metsäalueiden ympäröimiksi kerrostalolähiöiksi. 

Lähiöihin muutti pääasiassa keski- ja työväenluokan lapsiperheitä, aluksi erityisesti kantakaupungin puutteellisista asunnoista, mutta myöhemmin enenevässä 

määrin myös toisista lähiöistä sekä muualta Suomesta. Uusiin asuntoihin maaseudulta tai kaupunkikeskustojen ahtaista asunnoista muuttavat kokivat edelleen 

samaa uutuuden ja paremman tulevaisuuden hurmaa kuin edellisvuosikymmenellä, ja tämä jatkui vielä edelleen 1970-luvulle. Lähiöiden rakentaminen oli 

kiivaimmillaan vuosina 1965-1975, jolloin Suomeen rakennettiin 500 000 uutta asuntoa ja vuosittain asuinkuntaa vaihtoi 200 000 ihmistä. Yli puolet suomalaista 

oli kaupunkilaisia vuoteen 1970 mennessä, ja pelkästään pääkaupunkiseudun uusissa lähiöissä asui puoli miljoonaa ihmistä. Valtaosaan lähiöistä sekoitettiin 

erilaisista asumismuotoja: aravalainoitettuja omistusasuntoja sekä yksityisiä ja kunnallisia vuokrataloja.  (17) 

Aravalakien säätelemänä asuntojen keskipinta-ala oli 1960-luvulle tultaessa 51 m², mitä pidettiin perheasunnoiksi liian pieninä. Vuonna 1959 laaditun 

aravalakimuutoksen seurauksena asuntojen keskipinta-ala kasvoi 1960-luvun kuluessa 60 m²:iin ja myös keskimääräinen makuuhuoneiden määrää lisääntyi 

yhdellä. 1960-luvun loppupuolella pohdittiin taas asuntotuotannon uudistamista, ja tavoitteeksi asetettiin puolen miljoonan, keskikooltaan 70 m² suuruista uutta 

asuntoa kymmenen vuoden aikajaksolle. Asetetut määrätavoitteet toteutuivatkin, kun rakennettiin toistuvilla ratkaisuilla samanlaisia asuntoja pitkään ja laajasti. 

Arkkitehtien visioimat yleispätevät mutta muunneltavat asunnot jäivätkin visioiksi, sillä tuotantoa nopeuttavat standardisoimisjärjestelmät vakiintuivat kantaviin 

seiniin perustuvaan rakenteeseen joustavan pilari-laatta-rakenteen sijaan. (17) (8)  Asuntojen varustelujen muutokset muuttivat perheen, erityisesti äitien arkea. 
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Jääkaapit yleistyivät 1960-luvulla, jolloin kaupassa ei tarvinnut käydä enää päivittäin, ja pyykinpesukoneet vähensivät huomattavasti vaatehuoltoon käytettyä 

aikaa. Televisio muutti vapaa-ajan viettoa ja vaikutti olohuoneen kalustukseen. Naisten työssäkäynnin lisääntyminen muutti edelleen perheiden elintapoja. 

Lasten päivähoito yleistyi ja siitä olikin pitkään pula ennen kunnallisten päivähoitopaikkojen järjestymistä 1970-luvulla. (17) 

Lähiöihin alkoi kohdistua 1960-luvun loppua kohti yhä enemmän kritiikkiä. Alueet nähtiin sosiaalisesti 

eristäytyneinä alueina, varsinkin ulkopuolisin silmin. Lähiöiden ongelmia esitettiin toimittajien ja 

arkkitehtien toimesta, kaunokirjallisuudessa ja elokuvissa. Tylsistyneet kotiäidit, työttömät miehet ja 

vetelehtivät nuorisojoukot olivat lähiöasukkaan stereotypioita. Lähiöitä pidettiin sosiaalisina ja 

esteettisinä virheinä. Lähiössä itse asuvat joutuivat puolustamaan elinympäristöään. Lähiöiden 

sosiaalisuus oli muotoutunut erilaiseksi kaupunkikeskustojen sosiaalisuuteen verrattuna. 

Lähiökohtaamisen paikkoja olivat naisilla lähiöiden pihat ja leikkialueet, pesutuvat sekä kaupat sekä 

miehillä lenkkisaunat, urheilukentät ja autojen huoltaminen talleissa tai parkkipaikoilla. 

Suunnittelijoiden ja tutkijoiden tarkastelemat kahvilat, kivijalkamyymälät ja kadut olivat 

kaupunkimaisen kohtaamisen paikkoja, eivätkä toteutuneet lähiöissä samalla tavalla. Lähiöitä 

alettiinkin muuttaa kaupunkimaisemmiksi tiivistämällä niitä, luomalla tarkoin määriteltyjä 

kulkureittejä ja rajaamalla metsäiset alueet kerrostalokeskittymien ulkopuolelle niiden väleihin 

sijoittumisen sijaan.  Lähiöiden väljyys ei kuitenkaan ollut niiden ongelma, vaan ennemminkin 

lähipalvelujen puute ja autottomille julkisen liikenteen ehdoilla liikkuminen. Suurelle osalle lähiö 

muodostui kuitenkin omaksi elinympäristöksi, jonne välttämättömyyden jälkeenkin on jääty tai muutettu myöhemmin takaisin. Lähiöistä ei kaivattu 

kaupunkimaisia, vaan juuri metsän ja luonnon läheisyys oli niiden erityinen, arvostettu piirre. (17) 

Suomen asuntotuotanto kääntyi laskuun 1970-luvun puolivälin tienoilla ja siirtyi muutenkin pientalojen rakentamiseen. Asunnoista enää alle puolet rakennettiin 

kerrostaloihin. Myös rakennustekniikan kehittyminen laantui vuosikymmenen loppua kohden, kun vuosina 1960-1975 oli talonrakennustuotanto kehitetty jo 

lähes maksimiinsa. Asuntorakentamisen vähenemisestä huolimatta sen suhteellinen määrä oli Suomessa edelleen merkittävästi suurempi verrattuna esimerkiksi 

Ruotsiin tai Iso-Britanniaan.  Asuntorakentamisen laatu ei muutospaineista tai asuntopulan helpottumisestakaan huolimatta parantunut. Helsinki järjesti vuonna 

1978 Malminkartanon alueelle kilpailun koerakentamistalosta, jossa tavoitteena oli parantaa asumisen laatua. Suunnitteluehdotukset eivät kuitenkaan 

kohdanneet vallinneen sosiaalisen asuntotuotannon käytäntöihin, joten mitään niistä ei toteutettu sellaisenaan, eikä kilpailu lopulta juuri muuttanut suomalaista 

asuntosuunnittelua. Asuntotuotannon laatuongelma oli ajankohtainen vielä 1980-luvun puolellakin, vaikka vuosikymmenen vaihtuessa alkoivat mm. 

asuntoarkkitehtuuri ja asuinrakennusten jäsentely ympäristöönsä nähden muuttua.  (15) 
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1.31.31.31.3 1970197019701970----luvun tluvun tluvun tluvun tyypilliset rakenteet ja rakennusosat yypilliset rakenteet ja rakennusosat yypilliset rakenteet ja rakennusosat yypilliset rakenteet ja rakennusosat     

 

 

RakennusrunkoRakennusrunkoRakennusrunkoRakennusrunko    

1960-luvulla ja -70-luvun alkupuolella osaelementtirakenteinen kirjahyllyrunko oli asuinkerrostalojen yleisin runkoratkaisu. Julkisivut tehtiin kokonaan tai osittain 

elementtirakenteisina, mutta välipohjat ja kantavat väliseinät valettiin suurmuottien avulla paikan päällä. Paikalla valettujen välipohjalaattojen suurin jänneväli 

oli vain n.5-6m, joten kantavia väliseiniä tehtiin tiheään. Vielä 60-luvulla välipohjalaatan päälle valettiin 40-50mm pintabetoni eristekerroksen varaan kelluvana, 

mutta myöhemmin tämä ääntä vaimentava eristekerros jätettiin välipohjasta pois ja valettiin enää pintabetoni tai pelkkä tasoite, riippuen välipohjalaatan 

paksuudesta. Täyselementtirakenteinen kirjahyllyrunko rakennettiin massiivisista betonielementtiväliseinistä ja -välipohjista sekä yleisimmin betonielementti-

sandwich-julkisivuista. Myös näissä, lyhyiden, n.5,4m maksimijännevälien johdosta oli kantavia väliseiniä tiuhassa. Työmaalla tehtävän välipohjatyön 

minimoimiseksi välipohjalaatat olivat paksuja ja viimeistely toteutettiin pelkällä ohuella tasoitekerroksella. Myös väliseinät tehtiin 70-luvun alkupuolella usein 

betoni- ja kevytbetonielementeistä. (18)  

1960-luvun lopulla kehitettiin Suomessa avoin BES-järjestelmä, joka perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin, ei-kantaviin sandwich-ulkoseiniin ja välipohjina 

käytettäviin pitkälaattoihin. BES-järjestelmä perustui betonielementtien ja niiden liitosdetaljien standardoitiin, minkä seurauksena eri toimittajien valmisosia 

voitiin käyttää samassa rakennuksessa. BES-järjestelmä mahdollisti tehokkaan asuntotuotannon, mikä oli välttämätöntä 1970-luvun loppupuolelle jatkuneen 

asuntopulan korjaamiseksi. Tehokkuusajatteluun ohjasi asuntohallituksen tiukka kustannusohjaus ja kiire rakentaa nopeasti. (19) BES-järjestelmän avulla päästiin 

myös huomattavasti suurempiin, jopa 10m jänneväleihin, jolloin kantavia väliseiniä tarvittiin pääosin vain huoneistojen välisiksi seiniksi. BES-järjestelmän rinnalla 

kehitettiin 1970-luvulla myös betonipilarirunkoista PLS-80–elementtijärjestelmää, mutta järjestelmä ei asuinkerrostalojen rakentamisessa saanut kovin suurta 

suosiota. Välipohjaelementeiksi vakiintuivat BES-järjestelmässä kevyet U-laatat sekä ontelolaatat. U-laattoihin pyrittiin saamaan eristekerroksen avulla hyvä 

ääneneristävyys, mutta todellisuudessa laattojen askelääneneristys jäi varsin heikoksi. Ongelman tultua varsin pian esiin, alettiin eristekerroksen alle asentaa 

ääneneristystä parantava kerros sepeliä. U-laattojen valmistus lopetettiin 1980-luvun alkupuolella, mutta ontelolaatat ovat yleisiä uusien kerrostalojen 

välipohjissa nykyäänkin. Ontelolaattojen etu U-laattaan verrattuna oli helppo asennettavuus, aukotusten vapaa sijoittelu laatan sivuissa ja päässä sekä 

onteloiden käyttö johtojen asennusreitteinä. BES-taloissa väliseinät rakennettiin yleisimmin kuitenkin puu- tai metallirunkoisina eristämättöminä levy-

rankaseininä niiden kevyemmän painoin vuoksi. Pintalevyinä näissä käytettiin lastulevyä, kipsikartonkilevyä tai asbestisementti(selluloosa)levyä.  (18) 
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JulkisivutJulkisivutJulkisivutJulkisivut    

1960-luvun lopulla ja 1970-luvuilla julkisivuissa näkyi asuinkerrostalojen tuotantokeskeisyys. Rakennusten ilme muodostui monotoniseksi keskenään 

samanlaisista ruutuelementeistä koottujen julkisivujen vuoksi. Myös Aravaohjeistus kannusti karsimaan eri ikkunakokoja sarjatuotannon etujen saavuttamiseksi. 

Julkisivupinnat olivat yleensä maalattua betonia. Asuinkerrokset maalattiin vaaleilla sävyillä, kun taas sokkelikerroksista tehtiin tumman harmaita tai ruskeita. 

Toisinaan julkisivuja elävöitettiin muodostamalla julkisivuun eri värillä maalattuja tai eri materiaaleilla verhottuja alueita. Myös kivirouhepinnoitukset sekä 

pesubetonipinnat olivat tyypillisiä. 1970-luvulla tiilipinta julkisivussa teki paluun n. vuosikymmenen tauon jälkeen, täystiilenä sekä tiililaattana. (18)  (20) 

Alkuvuosina betonielementtien tuotanto oli laadultaan melko kirjavaa. Silloiset elementtituotannossa syntyneet tyypilliset laatuheikkoudet johtuivat 

kustannussäästöistä, rakennusteknisen tietämyksen puutteista sekä työvirheistä: mm. elementtien kuivumista nopeutettiin lämpökäsittelyllä, mikä heikensi 

betonin laatua, uskottiin, ettei betonissa oleva teräs ruostu, jolloin raudoitukset asennettiin liian lähelle pintaa, vuosikymmenen alkupuolella ei käytetty vielä 

pakkaskestävyyttä parantavaa betonin huokoistusta ja elementtirakentamisen alkuaikoina eristeenä käytetty mineraalivilla oli helposti kasaan painuvaa. Betonin 

kestävyyttä alettiin kunnolla kehittää vasta 1980-1990-luvuilla, tosin joitakin ominaisuuksia, mm. pakkasenkestävyyttä, parannettiin jo 1970-luvun puolivälistä 

alkaen. (18) (21) 

 

Ikkunat Ikkunat Ikkunat Ikkunat     

Ikkunatyyppi 1960-luvun loppupuolelta 1970-luvun puoliväliin saakka oli yleensä yksiruutuinen sisään-sisään-aukeava kaksilasinen puuikkuna. Asuinhuoneissa 

oli ikkunan jatkeena ritilällä varustettu 20-30 cm leveä tuuletusluukku. 60-luvulle tyypillisestä nauhaikkunoista luovuttiin, koska niiden tekeminen elementteihin 

vaati liikaan käsityötä, kun taas neliön tai suorakaiteen muotoinen ikkuna oli mahdollista asentaa ruutuelementtiin jo valmiiksi tehtaalla. Ikkunoiden puuosat 

käsiteltiin yleensä tummasävyisillä petseillä tai puunsuoja-aineilla. Energiakriisin jälkeen lasien määrää lisättiin kahdesta kolmeen ja ikkunakokoja pienennettiin, 

mikä näkyi jo vuosikymmenen loppupuolen ikkunatyypeissä. Elementtitekniikasta johtuen ikkunoita oli mahdollista sijoittaa vain elementin keskelle, ja kun 

ikkunoiden koko vuosikymmenen jälkipuoliskolla rajoitettiin 17%:iin huonealan pinta-alasta, ei elementtivalmisteisen julkisivun sommitteluun jäänyt juuri 

vaihtoehtoja. (18) (20)  

 

ParvekkeetParvekkeetParvekkeetParvekkeet    

1960-luvun loppupuolelle saakka oli parvekkeiden rakentaminen yksiöihin Arava-ohjeistuksen mukaan kielletty, joten tyypillistä oli vielä 70-luvun alkupuolellakin, 

ettei yksiöissä ja pienemmissä kaksioissa ollut lainkaan parvekkeita. Sen sijaan vuodesta 1977 alkaen parveke tai terassi vaadittiin jokaiseen asuntoon. Myös 

parvekkeen minimikoko kasvoi aikaisemmassa 1500mm syvyisestä 1800mm syvyiseksi. 1970-luvun alkupuolella yleisin parveketyyppi oli kantaviin pieliseiniin 

tukeutuva, omilla perustuksillaan seisova betonielementtirakenteinen parveketorni, joko kokonaan ulkoseinälinjan ulkopuolella tai julkisivulinjasta sisään 

vedettyinä. Parvekekaiteet olivat tyypillisimmillään betonia, myös asbestisementtilevyä ja terästä käytettiin, joskus jopa akryylia. 1970-luvun alkupuolella 
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käytetyssä betonissa ei vielä ollut suojahuokoistusta, mikä tekee siitä erityisen alttiin pakkaselle. Tämän lisäksi betoniraudoitusten päällä ei usein ollut riittävästi 

suojabetonia, mikä nopeuttaa teräksen karbonatisoitumista ja rapauttaa betonia entisestään. Ohuita suojabetonikerroksia on käytetty mm. parvekekaiteiden 

kaidelevyissä. (18) (20) (22)  

 

VesikattoVesikattoVesikattoVesikatto    

Yleisin kattotyyppi oli 1970-luvun alun kerrostaloissa tasakatto, joka tehtiin joko suoraan lämmöneristeen tai vähemmän yleisemmin puisen alusrakenteen 

varaan. Katteen pintamateriaalina oli kattohuopa, joka suojattiin singelillä. Välipohjalaattoina yleistynyttä elementtivalmisteista U-laattaa voitiin käyttää myös 

yläpohjarakenteessa; siihen lisättiin jo elementin valmistusvaiheessa lämmöneriste ja bitumihuopa, jolloin työmaan tehtäväksi jäi vain liittää elementit toisiinsa 

peltikaistaleilla ja bitumihuovalla. Elementtisaumojen hammastusten ja laattojen taipumien seurauksena syntyi bitumihuopiin kuitenkin halkeamia ja 

repeytymiä. Myös kattojen kallistukset jäivät tällä menetelmällä melko pieniksi. (18)  

 

PorrashuoneetPorrashuoneetPorrashuoneetPorrashuoneet        

Porrashuonetyypeistä yleisin oli kaksivartinen suora porras, mutta kierreportaita ja suoria portaita esiintyi myös. Rungon keskelle sijoittuvat, pimeät 

porrashuoneet olivat nyt mahdollisia, kun vaatimus luonnonvalosta poistui. Portaat väli- ja ylätasoineen tehtiin betonielementeistä. Mitoitus noudatti usein 

vähimmäismitoitusta 150 cm x 255 cm kerrostasolla ja 120cm x 255 cm lepotasolla. Yleisin pintamateriaali porrasaskelmilla oli mosaiikkibetoni. Eteisen sekä 

kerros- ja lepotason lattiassa käytettiin muovilaattaa ja ohutta muovijalkalistaa. Porraskaiteet olivat yleensä vakiomallisia teräspinnakaiteita. Hissien 

rakentaminen alle viisikerroksisiin taloihin oli Arava-ohjeissa kiellettyjä vuoteen 1982 saakka, joten sitä matalammat kerrostalot olivat pääsääntöisesti 

hissittömiä. (18)  

 

AAAAsunnotsunnotsunnotsunnot    

Pohjaratkaisut tehtiin tuotantotekniikasta ja vallitsevista ihanteistakin johtuen hyvin suoraviivaisiksi. Myös Arava-ohjeet edellyttivät standardi- ja valmisosien 

käyttöä sekä suunnitelmien yleispätevyyttä. Tämä johti moduuliajattelun ja erilaisten elementtityyppien minimoinnista johtuen usein tasalevyisiin huoneisiin 

.Samanlaisia tilaratkaisuja monistettiin samassa kohteessa ja kohteesta toiseen suurina sarjoina. Arava-ohjeistus sääteli huoneistojen ja huoneiden kokoja. 

Asunnon lakisääteinen minimi oli 20 m², mutta niin pieniä asuntoja ei juuri tehty. Aravan suosittelemat pinta-alat olivat yksiöissä 30-35 m², kaksioissa 45-65 m² 

hieman keittiötyypistäkin riippuen, kolmioissa 65-80 m², neljän huoneen asunnoissa 80-100 m² ja viiden 100-120 m². Kolmioihin ja sitä suurempiin ei suositeltu 

keittokomeroa, vaan aina keittiötä. Olohuoneen vähimmäisleveydeksi ohjeistettiin 360cm. (18)  
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Asuinhuoneissa lattioissa käytettiin yleensä huopapohjaista muovimattoa, tekstiilimattoa tai parkettia. Jalkalistat olivat yksinkertaisia tehdasmaalattuja 

puujalkalistoja tai muovisia listoja, joiden sisään voitiin asentaa sähköjohtoja. Seinät tapetoitiin tai maalattiin lateksimaalilla, kattopinta tasoitettiin. Väliovet 

olivat kevyitä kennorakenteisia kovalevyllä päällystettyjä laakaovia. (18) 

  1970-luvun pesuhuoneissa oli tyypillisesti kylpyamme, jolla oli kustannussyistä pesualtaan kanssa yhteinen sekoittaja. Suurempiin asuntoihin vaadittiin Arava-

ohjeistuksessa kaksi erillistä pesutilaa (kylpyhuone ja wc) sekä pesukoneelle varattu tila. Märkätilat saattoivat olla paikalla rakennettuja tai esivalmistettuja 

elementtejä, joihin oli mahdollista asentaa vesi- ja viemärijohdot, ilmanvaihtokanavat ja sähköputkitukset jo tehtaalla. (18)  

 

Talotekniikka Talotekniikka Talotekniikka Talotekniikka     

Alue- tai kaukolämpöverkkoon kytketty pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys oli yleisin lämmitysmuoto. Aiemmin seinän sisään asennetut patterijärjestelmän 

pystyputket jätettiin nyt elementtitekniikkaan sopimattomana seinärakenteen ulkopuolelle, ja olivat ikkunaseinien nurkissa näkyvissä. Patterit olivat 

teräslevypattereita tai konvektoreita. Vanhat lämpökeskuskattilat ja etenkin kellaritiloissa olevat lämpöputket saatettiin päällystää asbestia sisältävällä massalla. 

Myös asuinkerroksissa lämpöputkien ympärillä käytettyjen aaltopahvikuorien sisäkerroksissa käytettiin asbestia. (18) 

Ilmanvaihto toteutettiin yleensä koneellisella poistolla päällekkäisten asuntojen yhteiseen nousukanavaan. Myös erilliskanavajärjestelmiä esiintyi, näissä 

jokaisella huonetilalla oli oma kanavansa. Molemmissa järjestelmätyypeissä kanavat yhdistettiin yläpohjan sisällä tai kattopinnan yläpuolella olevien 

vaakasuuntaisten kokoojakanavien kautta vesikatolla oleviin poistoilmapuhaltimiin. Puhaltimina käytettiin kaksinopeuspuhaltimia, jotka toimivat täydellä teholla 

vain osan vuorokaudesta. Tuloilma otettiin tavallisesti ikkunoiden raosta, mitä varten poistettiin tuuletusikkunoiden yläreunasta pätkä tiivistettä. Varsinaisia 

ulkoilmaventtiileitä oli yleensä vain mahdollisessa asuntosaunassa tai keittiön kylmäkomerossa. (18)  

Sähköasennusten putkitukset tehtiin kantaviin ja keveisiinkin elementtiväliseiniin jo tehtaalla. Mikäli taloon asennettiin elementtikylpyhuoneet, pyrittiin niissä 

tuomaan mahdollisimman paljon sähköasennuksia. Nousujohdot, ryhmäkeskuksen, pesukoneen ja lieden putkitukset, osa kytkimistä ja pistorasioista sekä syötöt 

muille ryhmille voitiin sijoittaa esivalmistettuun kylpyhuone-elementtiin. Sähköjohtojen uppoasennuksen vaihtoehdoksi markkinoitiin lista-asennussysteemiä, 

jossa sähköjohdot asennettiin joko kokonaan tai osittain pintaan muovisten johtolistojen sisään. Näistä jälkimmäinen seka-asennus oli yleisempää. (18) 
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Halimaantie 2Halimaantie 2Halimaantie 2Halimaantie 2    

As. Oy Halimaantie 2:n runko on kirjahyllyrunko, jonka välipohjat ja kantavat sekä kevyet väliseinät ovat 

betonista paikalla valettuja. Vesikatto on loiva tasakatto. Julkisivut ovat maalattu betonisandwich-

elementtejä, joissa ikkunat on sijoitettu keskelle elementtiä. Rakennuksen julkisivu on kolmen 

asuinkerroksen ja neljän porrashuoneen vuoksi pitkä ja symmetrisesti toistuva. Vaikka eri porrashuoneiden 

asuntotyypit koostuvat osin erikokoisista asunnoista, on niiden ikkunat sijoitettu maantasokerroksen 

poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisen porrashuoneen ympärille täsmälleen samalla tavoin. Julkisivun 

asuinkerrokset on maalattu kokonaan yhdellä keltaisen sävyllä valkoisia porrashuonesyvennyksiä lukuun 

ottamatta, ja maantasokerros ruskeaksi ensimmäiseen vaakasuuntaiseen elementtisaumaan saakka. 

Halimaantie 2 on rakennettu energiakriisiä, joten ikkunat ovat kaksilasisia. Rakennuksessa on alkuperäiset, 

ruskeaksi maalatut puuikkunat tuuletusluukuilla. Suurempien asuntojen pesuhuoneissa on pienet 

yläikkunat.  
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Parvekkeellisissa asunnoissa parvekkeelle avautuva olohuoneen ikkuna on suuri ja liittyy lasiaukolliseen parvekeoveen. Parvekeikkunan ja -oven reunat ulottuvat 

lähes olohuoneen sivuseiniin saakka. Maantasokerroksen tiloista lähes kaikissa yhteis- ja varastotiloissa on vaakasuuntaiset yläikkunat. Talon pienemmissä 

asuntotyypeissä ei ole lainkaan parvekkeita, mutta suuremmissa on lähes kokonaan rakennusrungon sisään vedetyt olohuoneen levyiset parvekkeet, jotka 

avautuvat suojaisen takapihan puolelle. Parvekkeiden sivuseinät ovat umpinaiset betonielementtiseinät ja kaiteen suojaava osuus myös betonia. Kaiteen 

umpiosan päällä on ruskeaksi maalattu teräsneliöputkikaide. Etupihan puolella jokaisesta porrashuoneesta avautuu pieni katokseton tuuletusparveke 

betonisella etukaiteella.  

Halimaantie 2:ssa porrashuone on hieman vähimmäismitoitusta suurempi, mutta muuten hyvin kompakti tila kaksivartisella portaalla ja maalatuilla 

pinnakaiteilla. Lattioihin on asennettu kvartsivinyylilaattaa ja portaat ovat mosaiikkibetonia. Ulkoseinään rajoittuvalla lepotasolla on kapeita vaakasuuntaisia 

ikkunoita sekä ylimmällä lepotasolla ovi tuuletusparvekkeelle. Etupihan puolella rakennusrungon sisällä on kymmenen autotallia. Maantasokerroksessa on 

porrashuoneiden ja autotallien takana lähes koko rakennuksen pituinen käytävä, jonka kautta on kulku yhteistiloihin, varastoihin, teknisiin tiloihin ja muihin 

porrashuoneisiin. Käytävältä on kaksi ovea myös takapihalle. Yhteistiloja maantasokerroksen takaosaan on tehty kerhohuone, pyykinpesu- ja kuivaushuone, 

mankelihuone, kaksi ulkoiluvälinevarastoa sekä kaksi saunaosastoa pesu- ja pukutiloineen. Jokaista huoneistoa kohti on yksi irtaimistovarasto sekä jäähdytetty 

kylmävarastokaappi. Rakennuksen väestönsuojaan on sijoitettu osa irtaimistovarastoista. Porrashuoneiden yhteyteen autotallien viereen on tehty 

lastenvaunuvarastot.  
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Asuinkerrokset koostuvat neljästä erikokoisesta 

asuntotyypistä: 34 m² yksiöstä, 51 m² kaksiosta, 65 m² 

kaksiosta sekä 83 m² kolmiosta. Pienempi kaksio on muuten 

yksiön pohjaratkaisuilla, paitsi että se on makuuhuoneella ja 

vaatehuoneella laajennettu. Samoin kolmio on kuten 

suurempi kaksio, mutta makuuhuoneen ja vaatehuoneen 

verran suurempi. Koko talossa on siis vain kaksi erilaista 

keittiö- ja pesuhuonetyyppiä. Pienemmissä asunnoissa 

keittiötyyppi on keittokomeromainen pienellä ikkunalla, eikä 

siihen sovi ruokapöytää. Keittiön vieressä on alun perin 

kylpyammeella varustettu wc-pesuhuone. Märkätilojen ja 

keittiön putki- ja sähkönousut on koottu yhteen keittiön 

nurkassa sijaitsevaan hormiin. Suurempien asuntojen 

keittiötyypissä on suurempi tuuletusluukullinen ikkuna, jonka 

äärellä on paikka pienehkölle ruokapöydälle. Keittiön viereen 

sijoittuvat wc ja pesuhuone ovat erillisiä tiloja, joiden välissä 

on asunnon märkätilojen ja keittiön tekniikalle varattu hormi. 

Märkätilojen ja keittiön keskittäminen yhteen kohtaan vapauttaa koko muun asunnon erillisiltä vaakakanavilta, eikä asunnoissa ole lainkaan alaslaskuja tai 

kotelointeja. Asuntojen alkuperäiset pintamateriaalit ovat kuivissa tiloissa tapetti ja karvapohjainen muovimatto sekä märkätiloissa hitsisaumattu märkätilan 

muovimatto, maali sekä pesualtaiden ja ammeiden takana laatoitus. Alkuperäiset kiintokalusteet ovat pääosin lastulevyrakenteisia kaappeja.  

Halimaantie 2 on liitetty kaukolämpöön, josta lämmin vesi on jaettu ulkoseinien pinnassa kulkevien lämpöputkien avulla asuntojen valkoiseksi maalattuihin 

teräslevypattereihin. Pesuhuoneiden alkuperäisissä ammeissa on lisäksi ollut käyttövedellä lämpiävä etulevypatteri. Koneellinen ilmanpoisto asunnoista on 

liitetty yhteiskanavajärjestelmään, korvausilma tulee ikkunoiden tiivisterakojen kautta. Käyttövesiputket, viemärit, poisilmakanavat ja sähköjohdot kulkevat 

asuntojen pesuhuoneiden ja keittiöiden välissä olevissa nousuhormeissa. Asuntojen sähköjohdot on putkitettu väliseiniin. 
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2.2.2.2. NykyisyysNykyisyysNykyisyysNykyisyys    
 



  

2.12.12.12.1        Rakennustyypin yleisyys Suomessa ja tyypilliset sijainRakennustyypin yleisyys Suomessa ja tyypilliset sijainRakennustyypin yleisyys Suomessa ja tyypilliset sijainRakennustyypin yleisyys Suomessa ja tyypilliset sijainnitnitnitnit    

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomen noin 60 000:sta asuinkerrostalosta noin 12650, eli 

reilu viidesosa on rakennettu  aikavälillä 1970-1979. Todellinen osuus voi olla vielä 

suurempi, sillä tilastossa ennen vuotta 1980-rakennetuissa kerrostaloissa on voitu 

ilmoittaa myös peruskorjausvuosi. (23) Kerrostalorakentaminen väheni huomattavasti 

1970-luvun loppua kohti asuntotarpeen vähentymisen myötä. Lisäksi asuntotuotannon 

painopiste oli siirtynyt omakoti- ja rivitaloasuntojen rakentamiseen. (18) 

Viereisessä kartassa on esitetty 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen 

lukumääriä vuoden 2015 lopussa. Lukumäärät on eritelty 2015-2030 ennustettuihin 

muuttovoitto- ja muuttotappiokuntiin. Muuttovoiton tai –tappion suuruutta ei 

kartassa ole näytetty. (23) (24) 

1970-luvulla rakennettiin asuinkerrostaloja ympäri Suomen, jopa Pohjois-Lappiin sekä 

Ahvenanmaalle. Nykyisillä kunnilla tarkasteltuna n.85%:ssa kunnista on vähintään yksi 

1970-1979 rakennettu asuinkerrostalo. Eniten kerrostalorakentamista oli tuolloin 

Helsingissä, jossa 1970-luvun asuinkerrostaloja on vielä yli 1100 kpl. Myös nykyisinkin 

kasvukeskuksina olevissa Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella on näitä yli 

500:stä yli 700:ään kappaletta. Edelleen muissakin suuremmissa muuttovoittoisissa 

kaupungeissa: Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, 

Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa ja Vaasassa on yli 200:sta yli 300:een 

1970-luvulla rakennettua kerrostaloa. (23) (24) Näissä kunnissa ei aikakauden 

kerrostalojen suuri määrä muodostune kuitenkaan ongelmaksi, sillä kuntien 

vetovoimana toimivat yliopistot tai ammattikorkeakoulut houkuttelevat lisää väkeä, 

jolloin kaiken tyyppisille asunnoille on hyvin kysyntää. 

Lopuissa kunnissa muuttovoittoisuus ja 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen 

lukumäärä eivät ole enää samalla tavalla linjassa. Nykyisten kasvukeskusten 

seutukunnissa ei välttämättä ole paljonkaan tarkasteltavan aikajakson 

asuinkerrostaloja, ja toisaalta kunnissa, joissa muuttotappiota on suhteellisen 

merkittävä määrä, voi vuosina 1970-1979 rakennettuja kerrostaloja olla paljonkin. 
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Esimerkkinä jälkimmäisistä voisi nostaa esiin Kotkan, jossa pinta-alaltaan pienessä muuttotappiokunnassa on niitä lähes kaksisataa. Alueellisesti vielä 

haastavammaksi voisi mainita Kainuun, mikä on hyvistä koulutusmahdollisuuksistaan huolimatta kokonaisuudessaan muuttotappioaluetta. Kainuun 

maakuntakeskuksessa Kajaanissa on pitkälti toista sataa 70-luvulla rakennettua kerrostaloa ja  muissakin Kainuun kunnissa yhdestä viiteenkymmentä. (23) (24)  

Nokialla, As.Oy Halimaantie 2:n kotikaupungissa on vuonna 2015 tilastoitu 308 asuinkerrostaloa. Näistä 77, eli tasan neljännes on rakennettu aikavälillä 1970-

1979. Nokia on Tampereen naapurikuntana muuttovoittoinen kaupunki. Tampereen naapurikunnista esimerkiksi Kangasalla 1970-luvulla rakennettujen 

kerrostalojen lukumäärä ja suhde koko kerrostalokantaan on suurin piirtein samaa luokkaa (71/258), ja Ylöjärvellä puolestaan jonkin verran vähemmän (29/177). 

(23) (24) 

VTT:n vuonna 2005 tekemän laskentamalleihin perustuvan tutkimuksen mukaan väestö lisääntyy maakunnittain tarkasteltuna eniten Uudellamaalla, Varsinais-

Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Väkiluku kasvaa jo ennestään tiheään asutuilla alueilla ja vähenee harvaan asutuissa maaseutumaisissa 

kunnissa. (25) Vuosina 1971-1980 Suomeen rakennetuista kerrostaloista on em. tutkimuksessa arvioitu poistuvan aikavälillä 2006-2015 vuosittain 0,05%, eli 

n.70-80 kpl, talojen kokonaismäärän ollessa yli 300 000 kappaletta. Tyhjillään tämän aikakauden asuntoja arvioidaan olevan n.4%. 1970-luvun kerrostalojen 

luomasta ikävästä mielikuvasta huolimatta, ei tällä aikakaudella rakennetuista asuinkerrostalosta muodostu vertailussa poistuvuus- tai tyhjänäolopiikkiä, vaan 

nämä kulkevat linjassa rakennuksen iän kanssa: vanhimmissa taloissa poistuvuus ja tyhjänäolo ovat suurimpia, ja vastaavasti uusimmissa pienimpiä. 

Tutkimuksessa on arvioitu uusien asuntojen tarvetta ja niiden aiheuttajia. Tarpeita on arvioitu erikseen kaupungissa ja maaseudulla. Tuotantotarpeesta 

suurimman osan, noin kolmasosan, muodostaa väestörakenteen muutos. Suurten ikäluokkien vanhentuessa tarvitaan lisää pieniä asuntoja palvelujen lähellä. 

Tämä asuntotarve koskee erityisesti vanhenevia naisia, miesten eliniän ollessa keskimäärin naisia matalampi. Seuraavaksi suurin tarve uusille asunnoille johtuu 

vanhojen asuntojen poistumisesta tai niiden jäädessä sijaintinsa tai kuntonsa vuoksi ei-haluttuina asuntoina tyhjilleen. Jälkimmäistä esiintyy erityisesti 

maaseudulla ja kutistuvissa taajamissa kautta Suomen. Kolmanneksi eniten tarvetta syntyy lasten aikuistuttua heidän muuttaessa pois vanhempiensa luota.  

Tutkimuksessa jaotelluista väestötarpeista noin viidennes, eli pienin osuus, johtuu väestönkasvusta. Uusia asuntoja rakennetaan eniten kaupunkimaisiin kuntiin, 

joihin rakennettava osuus kaikesta rakentamisesta on karkeasti kaksi kolmasosaa. Loppu jakautuu melko tasan taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. 

Vaikka maaseutumaisissa kunnissa väkiluku vähenee, on arvioaskelman perusteella niiden asuntotuotannon tarve aika tasaista. Näissä kunnissa on kuitenkin 

muita mainittuja tuotantotarpeen syitä. Erityisesti vanhempien naisten muuttaminen kuntakeskuksiin koskee maaseutumaisia kuntia, sillä maaseuduilla 

ikärakenne vanhenee muita alueita nopeammin. Yleisesti yhden hengen asuntokuntien osuus kasvaa eniten, mutta hieman myös kahden hengen. Tätä 

suurempien asuntokuntien osuus vähenee. Silti pienimpien huoneistojen tarve näyttäisi tehdyn mallilaskelman mukaan supistuvan voimakkaasti, eikä 

tulevaisuudessa yksiöille olisi enää lainkaan kysyntää. Tutkimuksen tekijä on kuitenkin kyseenalaistanut pienten asuntojen tarpeen tyrehtymisen, sillä esimerkiksi 

taloudelliset realiteetit supistavat käytännössä asumisväljyyden kasvua. (25)  

Samassa tutkimuksessa on arvioitu eri asuntotyyppien perusparannustarvetta. Näistä 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen perusparannustarve on 

tarkastelujaksolla 2006-2015 suurin, sillä asuntotuotanto on ollut 1970-luvun puolivälissä huipussaan, minkä lisäksi moni merkittävä rakennusosa saavuttaa tällä 

aikajaksolla laskennallisen ikänsä päätepisteen. (25)



  

    

2.22.22.22.2    Asuntojen houkuttelevuus ja kysyntäAsuntojen houkuttelevuus ja kysyntäAsuntojen houkuttelevuus ja kysyntäAsuntojen houkuttelevuus ja kysyntä    

 

Tarkastelin vuosina 1970-1979 rakennettujen kerrostaloasuntojen neliöhintoja ja vertasin niitä kunnittain kaikkiin rivi- ja kerrostaloasuntojen neliöhintoihin. 

Rajasin tarkemmaksi tarkastelualueeksi ensin Pirkanmaan kunnat. Oheisissa kartoissa on nähtävillä vuoden 2017 keskimääräiset myyntihinnat kunnittain, ensin 

1970-luvulla rakennetuista kerrostaloista, sitten kaikista rivi- ja kerrostaloista ja kolmantena näiden suhteesta. Valkoisella kartoissa esitetyistä kunnista ei ole 

riittävästi tai lainkaan myytyjen asuntojen hintatietoja, joten ne oli jätettävä tarkastelun ulkopuolelle. (26) (27) 

 

Jos asunnon hintaa pidetään sen vetovoimaisuuden mittarina, voidaan nähdä, että Pirkanmaan kunnista Tampereen asunnot ovat keskimäärin vetovoimaisimpia 

vuosikymmenestä riippumatta. Tampereen vetovoimaisuus näkyy lisäksi 1970-luvulla rakennettujen asuntojen neliöhintojen (keskimäärin n.2050 e/m²) 

suhteessa kaikkien asuntojen neliöhintoihin (keskimäärin n.2550 e/m²), suhteellisen hintaeron ollessa ympäryskuntia pienempi. (26) (27) Tästä voidaan päätellä, 

että erityisen vetovoimaisissa kunnissa myös 1970-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen vetovoimaisuus on keskimäärin hyvä.  
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Edelleen kunnan sisäiset hintaerot Tampereella ovat suuret: kalleimmilla alueella kaikkien talojen keskihinta vuonna 2017 oli 3500 e/m² molemmin puolin, kun 

halvimmilla alueilla se oli n. 1800e/m². Kuitenkaan nämä halvimpien alueiden keskiarvot eivät painu juuri ympäryskuntien keskiarvoja alemmas, vaan hintaero 

näkyy enemmänkin kysyttyjen alueiden reilusti korkeampina hintoina. 1970-luvun asuntojen hinnat suhteessa alueiden keskihintoihin seuraa samaa kaavaa kuin 

kuntien välisessä tarkastelussa, eli kalleimpien alueiden hinnoissa on pienempi prosentuaalinen ero kuin halvemmilla alueilla. Näissäkin ero pysyy kohtuullisena. 

Tampereen halvimmilla alueilla 1970-luvulla rakennettujen asuntojen keskimääräinen neliöhinta on n.80% kaikkien asuntojen hinnoista, ja kalleimmilla 1970-

luvun asunnosta maksetaan n.90% kaikkien asuntojen keskiarvoon verrattuna. (26) (27) 

Jos laajennetaan tarkastelua taas koko Pirkanmaan alueelle ja katsotaan karttaa, jossa on verrattu 1970-luvun asuntojen hintaa kaikkiin asuntoihin, nähdään, 

että Tampereen ympäryskunnissa 1970-luvun asunnon arvo on n.70-80% keskimäärin kaikkien asuntojen arvosta, mikä on n. 10 prosenttiyksikköä matalampi 

kuin Tampereella. Poikkeuksena tästä on Nokia, jossa jostain syystä 1970-luvulla rakennettujen asuntojen arvo on suhteellisesti muita alhaisempi, vain n.62%. 

Mentäessä kauemmas maakunnan vetovoimapisteestä, näyttäisi 1970-luvulla rakennettujen asuntojen arvo koko kunnan keskiarvoon verrattuna taas nousevan. 

Kartalla tummemman vihreät Ikaalinen, Sastamala ja Akaa, näkyvät myös sinisissä, kaikkien vuosikymmenten myyntihintoja vertaavissa kartoissa tummemmalla, 

mikä kertoo jostain kunnan erityisestä vetovoimatekijästä. Sen sijaan Parkanossa hinnat ovat yleisesti aika alhaalla. (26) (27) Kaiken kaikkiaan näistä kauempana 

maakuntakeskusta olevissa kunnissa olevista 1970-luvun kerrostaloista on vaikeaa määritellä syytä vetovoimaan suhteessa muihin kerrostaloihin, ja se vaatisi jo 

hyvin syvällistä perehtymistä näiden kuntien yleisiin vetovoimatekijöihin, rakennuskantaan ja ajallisesti laajempaan tilastotietoon asuntojen myyntihinnoista. 

Tarkastelemissani tilastoissa keskuksista kauempana olevien maaseutumaisten kuntien tiedot olivat usein joko puutteellisia tai perustuivat kovin suppeaan 

otantaan, joten niiden perusteella ei ole järkevääkään tehdä kovin vahvoja oletuksia.  

Kuten aiemmin, luvussa Rakennustyypin yleisyys Suomessa ja tyypilliset sijainnit esittämässäni 1970-luvun kerrostaloasuntojen sijainti- ja kuntien 

vetovoimaisuuskartassa (myöhemmin tässä kappaleessa esitettynä sijainti- ja vetovoimakartta) voi nähdä, on Pirkanmaan alue ollut kokonaisuudessaan 

muuttovoittoinen vuonna 2017. Seuraavaksi otin siis tarkasteluun kokonaan muuttotappioisen maakunnan, Kainuun. Alla on kartat 1970-luvulla rakennettujen 

kerrostaloasuntojen hinnoista sekä 1970-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen hintojen suhteesta kaikilla vuosikymmenillä rakennettujen vanhojen 

kerrostaloasuntojen hintoihin Kainuun kunnissa vuonna 2017. Karttojen lukuja ilmaisevat vertailusävyt ovat vastaavat Pirkanmaan karttoihin, joten maakunnat 

ovat näistä keskenään verrattavissa. (23) (26) 
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Riittävää hintatietoa Tilastokeskuksen taulukossa oli vain puolessa Kainuun kunnista, joten tarkastelu rajautuu vain neljään kuntaan. Kartassa liian vähäisestä 

tiedosta valkoiseksi jääneet kunnat ovatkin sijainti- ja vetovoimakartassa kuntia, joissa on 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja alle 10 kpl / kunta. Kainuussa 

1970-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen hinnat ovat vuonna 2017 olleet selvästi keskimäärin Pirkanmaan asuntoja alhaisempia. Kainuun kunnista hinnan 

perusteella houkuttelevimman kunnan, Kajaanin hinnatkin ovat suunnilleen samalla tasolla kuin Nokia ja Sastamala. Kainuun kuntien vertailutaulukossa voidaan 

nähdä samanlainen ilmiö Pirkanmaan kuntien kanssa, eli tässä Kainuun vetovoimaisimmaksi kunnaksi määritellyssä Kajaanissa on 1970-luvulla rakennettujen 

kerrostaloasuntojen hinnat lähellä kaikilla vuosikymmenillä rakennettujen keskiarvoa. Edelleen vetovoimakeskuksen naapurikunnassa hintaero on merkittävästi 

suurempi, ja taas kauimpana olevien kuntien hintasuhteet heittelevät 60-100% välillä. (23) (26) 
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Kolmanneksi maakunnaksi lähempään tarkasteluun valitsin Etelä-Savon sen suuremman kuntamäärän perusteella, koska 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja 

on sillä alueella melko runsaasti, sekä siksi, että maakunnassa on sekä muuttovoitto- että muuttotappiokuntia. Alla kartat 1970-luvulla rakennettujen 

kerrostalojen myyntihinnoista sekä niiden hintasuhteesta kaikilla vuosikymmenillä rakennettuihin. Vertailussa on 2017 myydyt asunnot muiden 

hintatarkastelujen tapaan.  

 (26) 

Etelä-Savon kunnista aiemmin esitetyn sijainti- ja vetovoimakartan mukaan Mikkeli oli vuonna 2017 muuttovoittoinen ja muut kunnat muuttotappioisia. 

Mikkelissä onkin vuonna 2017 ollut ympäröiviin kuntiin verrattuna korkeammat kerrostaloasuntojen myyntihinnat. Pirkanmaan ja Kainuun hintoihin verrattuna 

1970-luvun asunnon ovat Mikkelissä olleet samassa hintaluokassa Kajaanin, Nokian ja Sastamalan kanssa. 1970-luvun kerrostaloasunnot suhteessa kaikkiin 

vanhoihin kerrostaloasuntoihin ovat Mikkelissä ja sen vieruskunnissa olleet hinnaltaan 70-80% välillä, joten Kainuuseen verrattuna muuttovoittoisessa Mikkelissä 

on kaikkien asuntojen hinnat silti olleet Kajaania suuremmat. (23) (26) 
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Etelä-Savon kunnista kiinnostavin on tässä tarkastelussa kuitenkin Savonlinna, joka on sijainti- ja vetovoimakartan mukaan muuttotappiokunta, ja missä on paljon 

1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Voisi kuvitella, että tällaisessa tilanteessa 1970-luvun kerrostaloihin muodostuisi suuren tarjonnan ja alhaisen tarpeen 

seurauksena alhaiset asuntojen myyntihinnat, mutta yllättäen tilanne onkin päinvastainen. Savonlinnassa 1970-luvun kerrostalojen hinnat ovat 2017 olleet 

samalla tasolla Tampereen vetovoimaisten naapurikuntien kanssa, ja korkeammat kuin Etelä-Savon muuttovoittoisessa Mikkelissä. Hintasuhteita vertailevan 

kartan mukaan 1970-luvun kerrostaloasuntojen hinnat ovat olleet 90-100% kaikkien vanhojen kerrostaloasuntojen hinnoista keskimäärin, eli huolimatta 

suuresta 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen määrästä, ovat ne olleet kuitenkin Savonlinnassa kysyttyjä. Tarkastelua mahdollisesti vääristää se, että 

tilastossa esitetyt asunnot sijaitsevat joko Savonlinnan keskustassa tai keskustan lähellä sijaitsevassa luonto- ja järvimaisemien ympäröimässä kaupunginosassa, 

eivätkä tulokset kerro Savonlinnan syrjäisempien kaupunginosien asuntojen hinnoista tai haluttavuudesta.  

Kokonaisarviona näiden kolmen maakunnan kohdalla tehdystä tarkastelusta voidaan todeta, että vetovoimaisimmissa kunnissa 1970-luvulla rakennetut 

kerrostaloasunnot ovat hinnaltaan n.70-90% verrattuna kaikkien vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintoihin, mitä voidaan pitää melko hyvänä hintasuhteena. 

Aluekeskuksiksi muodostuneissa muuttotappiokunnissa 1970-luvun kerrostaloasuntojen hinnat ovat n.90-100% kaikkien vanhojen kerrostaloasuntojen 

hinnoista, mikä oli minulle hieman yllättävä tulos, sillä olin muodostanut ennakkoon ajatuksen muuttotappiokuntien ongelmasta 1970-luvun 

kerrostaloasuntojen suhteen. Vuoden 2017 kerrostaloasuntojen myyntihinta- ja muuttoliiketilastojen sekä 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen 

sijaintitilastojen perusteella ei tällaista ongelmaa kuitenkaan paljastunut. Tarkasteluni perustuu kuitenkin myytyjen kerrostaloasuntojen hintoihin yhden vuoden 

otannalla. Jos jollain alueella on ollut runsaasti 1970-luvun asuntoja myytävänä, mutta niistä on tehty kauppoja hyvin vähän tai ei lainkaan, ei ongelma ole edellä 

mainituissa tilastoissa nähtävissä. 

Maaseutumaisemmissa kunnissa, joihin ei 1970-luvulla ole rakennettu suuria määriä kerrostaloasuntoja, on näiden tilastojen valossa vaikeaa tehdä 

minkäänlaista päätelmää 1970-luvulla rakennettujen kerrostaloasuntojen houkuttelevuudesta, sillä kaikkien kerrostaloasuntojen ja 1970-luvulla rakennettujen 

kerrostaloasuntojen hintasuhteiden hajonta näiden kuntien välillä oli suuri. Todennäköisesti erot johtuvat kuntien sisäisistä kysyntäeroista ja tarjonnasta, 

kerrostaloasuntojen vähäisistä myyntimääristä, uudempien asuntojen rakentamisen määräeroista eri kunnissa sekä erityisistä paikallisista vetovoimatekijöistä, 

joita kuntaa tarkemmin tuntematta on vaikeaa määritellä. Mitään koko Suomen tai edes maakuntatason suurta ongelmaa 1970-luvulla rakennetuista 

kerrostaloista ei silti maaseutumaisissa kunnissakaan näiden tilastojen valossa paljastunut, vaan mahdolliset ongelmat ovat enemmänkin paikallisia.  
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Edellisestä hintavertailusta jäi epäselväksi vielä, onko 1970-luvun kerrostalon hintaan perustuva vetovoimaisuus olennaisesti poikkeava verrattuna 

lähivuosikymmeniin, joten tarkastelin vielä asuntojen hintaeroa vuosikymmenittäin. Alla rakennusvuosikymmenittäin eritellyt neliöhintakaaviot, joista 

vasemmanpuoleinen kuvaa koko maan neliöhintoja ja oikeanpuolimmainen Pirkanmaan neliöhintoja. Kaavioissa esitetty pylväs kuvaa neliöhintojen 

vaihteluväliä matalimmasta neliöhinnasta korkeimpaan ja pylvään varressa oleva viiva neliöhintojen keskiarvoa. Kuvaajien hinnat on kerätty vanhojen 

kerrostaloasuntojen neliöhinnoista, joten uudistuotanto ei ole näissä kuvaajissa mukana. (26) 

 

 

 

Koko maan kuvaajassa hintapylväiden yläpäätä nostaa oletettavasti pääkaupunkiseudun korkeampi hintataso, sekä huippuhintojen vaihtelua alueelliset tai jopa 

talokohtaiset vetovoimaisuuserot. Pirkanmaalla pohja- ja huippuhintojen suhde hintakeskiarvoihin on koko maata tasaisempi ja kertoo ehkä enemmän 

tilanteesta yleisesti; molemmissa kuvaajissa keskiarvot tekevät kuitenkin keskenään hyvin samanlaisen kuvion. Keskihintoja seuraamalla voidaan nähdä 

tietynlainen hintakuoppa, jossa vanhimmat ja uusimmat asunnot ovat neliöhinnaltaan arvokkaimpia, ja jossa kuopan pohja muodostuu 1970-luvulla 
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rakennetuista kerrostaloista. Vaikka kuntakohtaisissa tarkasteluissa totesin, ettei 70-luvun kerrostaloilla ole hinnan perusteella kysyntäongelmaa, ovat juuri tällä 

vuosikymmenellä rakennetut asunnot silti kaikista halvimpia, eli tämän perusteella tulkittuna vähiten haluttuja. Aiemmin käsittelemässäni, uusien asuntojen 

tarvetta arvioivassa VTT:n tutkimuksesta kävi ilmi, ettei 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloasuntoja ole (vuonna 2005 ollut) tyhjillään muiden vuosikymmenien 

taloja merkityksellisesti enemmän. (25) Myöskään kuntakohtaisessa hintatarkastelussa erot eivät olleet merkityksellisiä verratessa 1970-luvun 

kerrostaloasuntojen hintoja muihin vahoihin kerrostaloihin. Nämä seikat yhdistettynä voisi päätellä, että kerrostaloasuntojen määrä ylipäätään on Suomessa 

melko lähellä kysyntää, ja vaikka 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen asunnot olisivatkin vähiten haluttuja, riittäisi niillekin ostajia hinnan ollessa alhaisempi 

tai jonkin talotyypistä riippumattoman vetovoimatekijän, kuten sijainnin, ollessa hyvä.  

Asunnon hinta koostuu alueen haluttavuuden lisäksi mm. kiinteistön ja asunnon kunnosta, asunnon koon ja tilaratkaisujen soveltuvuuden suhteesta kysyntään, 

asunnontarvitsijoiden määrästä, samanlaisten tai –kaltaisten asuntojen saatavuudesta tietyllä alueella, muista asumisen kustannuksista (esimerkiksi vastikkeet) 

sekä mahdollisista muista asunnon tai lähiympäristön erityispiirteistä. 1970-luvun kerrostalojen sarjatuotannosta johtuen samankaltaisia tai jopa identtisiä 

asuntoja voi olla pienellä alueella montakin myynnissä, mikä voi osaltaan laskea niiden hintaa. Myös talotekniikan uusimis- ja korjaustarpeen ajankohtaisuus 

vaikuttaa asuntojen myyntihintoihin. 1970-luvun elementtitalojen hintaa alentaviksi erityispiirteiksi voisi lisäksi mainita julkisivujen ulkonäön sekä asumiseen 

vaikuttavat puutteet, kuten asuntojen välisten äänien kulkeutumisen sekä ilmanvaihdon ongelmat. 

 

 

    

2.32.32.32.3 NNNNykykunto ykykunto ykykunto ykykunto ja taloudellinen tilanneja taloudellinen tilanneja taloudellinen tilanneja taloudellinen tilanne    

 

Suomen kiinteistöliitto tekee puolivuosittain kyselyn jäsenyhtiöiltään asuintalojen korjaushankkeista ja -tarpeista. Keväällä 2018 toteutettuun 

korjausrakentamisbarometriin vastasi 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostaloyhtiöiden (asumista vähintään 50%) osakkaita tai isännöitsijöitä 284kpl. 

Tilastokeskuksen taulukoissa 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen määrä on n.12650 kpl. Tässä tutkittu korjausbarometrin kyselyn otos kattaa siis noin kaksi 

prosenttia kaikista sen ajan kerrostaloista. Barometrin kyselyssä ei vastaajamääriä taloyhtiötä kohden ole rajoitettu, joten samasta yhtiöstä saattaa olla vastannut 

useampi henkilö. Vastaajista n.73% ollessa hallituksen puheenjohtajia, jää kuitenkin vastausten päällekkäisyys enimmillään neljännekseen. Nämä seikat 

huomioiden voidaan vastauksista kerättäviä tuloksia pitää vähintään suuntaa-antavina. Barometrin yhtenä kysymysaiheena oli rakennusten korjaustarpeet 

seuraavan viiden vuoden aikana. Toinen samantyyppinen kysymys oli vuoden 2018 aikana toteutettavista korjauksista. Yhdistin nämä kaksi kysymystä samaan 

kuvaajaan, jotta siitä näkyisi yleisesti korjaustarpeessa olevien rakennusosien lisäksi, vastaavatko todelliset korjaustoimenpiteet esitettyjä tarpeita.  
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Alla yhdistetty kuvaaja. Esitetyistä korjaustarpeista yksi tai useampi koskee nyt tai lähivuosina suurinta osaa 70-luvun kerrostaloista: barometriin vastanneista 

vain 11% oli sitä mieltä, ettei heidän edustamassaan taloyhtiössä ole korjaustarpeita seuraavalle viidelle vuodelle. Taloyhtiöitä myös korjataan aktiivisesti, sillä 

61%:lla  vastanneista oli tarkoitus toteuttaa jokin korjaushanke puolen vuoden kuluessa. (28) 

 

 

 

Kuvaajasta voidaan nähdä, että 1970-luvun kerrostaloissa vesi- ja viemärijärjestelmän korjaus on eniten ajankohtainen toimenpide (lähes 40%:lla vastanneista 

taloyhtiöistä), näitä myös korjataan esitetyistä vaihtoehdoista eniten tällä hetkellä.  

Myös vesikatot ja huoneistojen märkätilat alkavat olla reilussa neljäsosassa ajankohdan taloyhtiöitä korjauskunnossa. Näistä märkätiloja korjataan enemmän, 

johtuen todennäköisesti siitä, että niiden korjaus on järkevää toteuttaa vesi ja viemärikorjausten yhteydessä, varsinkin jos päädytään uusimaan vesi- ja 

viemärijohdot entisille paikoilleen vanhaan hormiin. Ennen vuotta 1980-rakennetut bitumikermikatteet ovat tulleet aikaa sitten tiensä päähän ja ne onkin 

kertaalleen uusittu, joten kuvaajassa esitetty vesikattojen korjaustarve tarkoittaa jo vähintään toista uusimis- tai korjauskertaa.     

Kuvaajassa ensimmäisenä esitetty piharakenteet on noussut korjaustarpeista neljänneksi suurimmaksi, vajaassa neljänneksessä vastanneista taloyhtiöissä 

koetaan piharakenteissa olevan korjattavaa. Piharakenteisiin tosin voi laskea eri tyyppisiä korjauksia, salaojien lisäksi esimerkiksi pihan pintakerrosten ja 
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pintamateriaalien uudistamisia, pysäköintipaikkojen lisäyksiä, ulkovalaisinten, leikkivälineiden ja pihakalusteiden uusimisia tai istutusten uudelleenjärjestelyjä. 

Pelkästään epäviihtyisä piha voidaan nähdä korjaustarpeessa olevaksi, vaikka se teknisesti olisikin kunnossa. 

Noin kahdenkymmenen prosentin osuudella korjaustarpeessa ovat sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät. Näiden uudistamistarpeet eivät välttämättä liity osien 

kulumiseen, vaan enemmänkin tekniikan vanhananaikaistumiseen. Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät on myös luontevaa uusia vesi- ja viemärijärjestelmien 

uusimisen kanssa yhtä aikaa, sillä nämä voidaan asentaa yhteiseen nousuhormiin tai –koteloon. 

Edellisen kanssa samalla tasolla on korjaustarpeissa hissin modernisointi, mutta toteutettavia korjauksia on silti suhteellisesti vähemmän kuin muissa 

korjaustarpeissa. Hissin korjausta ei ehkä koeta kovin kiireellisenä, ja jos korjaustarve sisältää uuden hissin, ovat korjauskustannukset aika korkeita. Tämä näkyy 

myös hissittömiin taloihin tehtävistä hissien jälkiasennuksissa: joitakin tarpeita niille kyselyn perusteella olisi, mutta toteutuksia ei juurikaan: vastanneista vain 

yksi kappale (=0,4%). Muut esteettömyyskorjausten tarpeet ovat melko vähäisiä (2%), mutta barometrin vastausten perusteella näistä lähes kaikki on myös ollut 

tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 kuluessa. 

Edelleen reilun kahdenkymmenen prosentin pinnassa on julkisivujen korjaus, mikä voi tarkoittaa taas joko suurempaa kokonaisuutta: julkisivukerrosten 

purkamista ja uudelleenrakentamista, paikkauskorjauksia, lisäverhoilua nykyisen julkisivun päälle tai pelkkää saumojen uusimista tai maalausta. Samaan 

korjaukseen voidaan liittää myös parvekkeiden kunnostaminen, lasittaminen, uusiminen tai kokonaan uusien parvekkeiden rakentaminen. Näitä tehdään 

kuitenkin hieman julkisivukorjauksia vähemmän. Toisaalta julkisivujen korjaus koskee todennäköisesti myös parvekkeiden ulkopintoja, jolloin vastaajista osa on 

saattanut sisällyttää parvekkeiden osuudenkin julkisivukohtaan. Tässä samassa yhteydessä voisi mainita vielä ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset noin 

viidentoista prosentin määrällä. Tässä seuraavaksi esitettävän kuvaajan perusteella lähes 70% taloyhtiöistä on jo kertaalleen uusinut ikkunansa, eikä 

ikkunakorjausten ajankohtaisuus tämän vuoksi ole kovin korkea.  

Yleisten tilojen korjaustarpeita on kyselyn tuloksissa 17%. Osa näistä liittynee vesi- ja viemäriputkien korjauksiin, sillä niiden yhteydessä voi olla kannattavaa 

uusia myös taloyhtiösaunatilat sekä pesutupa. Kylmävaraston poisto tai pienentäminen on mainittu myös korjausbarometriin vastanneiden taloyhtiöiden 

toimenpiteissä.  

Lämmitys- ja/tai ilmanvaihtojärjestelmien korjaustarpeita on n.12-13%:ssa barometrin taloyhtiöistä. Vesikiertoisen patterijärjestelmän laskennallinen käyttöikä 

oikein hoidettuna ei ole vielä lopussa, mutta lämmönvaihtimien tai muiden lämmitykseen liittyvän tekniikan korjausväli on patterijärjestelmää lyhyempi. (29) 

Näihin vastauksiin voi kuulua myös järjestelmän perussäätö tai lämmitysmuodon vaihtaminen esimerkiksi maa- tai aurinkolämpöön. Ilmanvaihtojärjestelmistä 

lämmöntalteenoton asentaminen on ollut ajankohtainen puheenaihe, mutta korjaustarve ja toimenpiteet voivat tarkoittaa tässäkin pelkkää ilmanvaihdon 

perussäätöä.  

Runkoon ja perustuksiin liittyviä korjauksia kaivataan hyvin vähän ja toteutetaan vielä vähemmän (tarve 3%, toteutus 0,7%). Näiden rakennusosien 

laskennalliseksi käyttöiäksi määritelläänkin rakennuksen kokonaisikä, sillä rakennusrunkoon kohdistuvat suuret korjaukset ovat kalliita. Merkittävien runko- tai 

perustusvaurioiden ilmaantuessa on todennäköisesti taloudellisesti kannattavampaa purkaa koko talo ja rakentaa paikalle uusi. (29) 
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Kiinteistöliiton korjausbarometrin kyselyssä kysyttiin myös, onko viime aikoina toteutettu tai aiotaanko toteuttaa jokin mainituista energiatehokkuutta 

parantavista toimenpiteistä. Alla mainitut toimenpiteet sekä niiden määrää osoittava pylväskuvaaja. (28) 

 

 

 

Vastauksien perusteella suurin osuus jo toteutetuista toimenpiteistä koskee ikkunoiden uusimista. Ikkunoiden uusiminen vaikuttaa energiatehokkuuden 

parantamisen lisäksi myös asumismukavuuteen sekä ilmanvaihtoon, joten ikkunoiden vaihtoa voidaan perustella osakkaille monella eri syyllä ja päätöksenteko 
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helpottuu.  Muista toimenpiteistä korkeimmat pylväät ovat muodostuneet teknisten järjestelmien säädöistä ja parannuksista, ikkunoiden ja ovien tiivistämisestä 

sekä valaistuksen muuttamisesta led-valoihin. Näissä toteutuspäätöstä edistävä tekijä on toimenpiteen vähäinen vaikutus työnaikaiseen asumiseen sekä pieni 

kustannus. Noin 20-40% vastanneista taloyhtiöstä on toteuttanut tai aikoo toteuttaa ulkoseinien ja/tai yläpohjan lisälämmöneristyksen. Nämä energiakorjaukset 

liittyvät yleensä ko. rakennusosan huonosta kunnosta johtuviin korjauksiin. Molemmat toimenpiteet vaikuttavat myös rakennuksen ulkonäköön. jolloin 

menetetään yleensä osa rakennuksen alkuperäisestä ilmeestä, mutta toisaalta sitä luultavasti pidetään vain hyvänä asiana. Matalimmat energiatehokkuutta 

parantavia toimenpiteitä kuvaavat pylväät ovat vaihtoehtoisten lämmitys- ja energiantuotantomuotojen asennus. Valtaosa 1970-luvulla rakennetuista 

kerrostaloista (korjausbarometriin vastanneista 95%) kuuluu kaukolämpöverkkoon, mikä sinänsä on jo hyvä lämmitysmuoto, mutta jatkuvasti kehittyvät 

lämpöpumput ja keräimet ovat alkaneet kiinnostaa taloyhtiöitä: 4% vastanneista 1970-luvun taloyhtiöistä on jo siirtynyt maalämpöön. Muista taloyhtiöiden 

toteuttamista energiakorjauksista mainittiin mm. hatarien porrashuoneen ulko-ovien vaihtaminen, parvekkeiden lasittaminen sekä kylmiöiden pienentäminen 

tai käytöstä poisto. (28) 

Kevään 2018 kiinteistöbarometriin vastanneista 1970-luvulla rakennetuista taloyhtiöistä n.40% on varautunut tuleviin korjauksiin keräämällä varoja etukäteen, 

mutta niistä lähes 80% joutuu silti rahoittamaan korjaushankkeet joko osittain tai kokonaan lainalla. Vastaushetkellä vallitseva taloustilanne ei juurikaan ollut 

vaikuttanut rahoituksen saamiseen: rahoituksen saaminen korjaushankkeisiin oli vastausten perusteella hyvin ennallaan. Vain 4% vastanneista taloyhtiöistä koki 

rahoituksen saamisen vaikeutuneen ja 2% parantuneen 6kk sisällä. Ylipäätään vastanneista suurin osa, n. 80%, ei kokenut vallitsevan taloustilanteen vaikuttavan 

tuleviin korjaushankkeisiin. Heikentävästi koki n. 15% ja parantavasti 5%. Lääneittäin tarkasteltuna muut alueet olivat lähellä koko maan keskiarvoa, mutta 

Pohjois-Suomessa muutoksia koettiin muuta maata enemmän. Näistä heikentävästi kokevien osuus oli muuta maata hieman suurempia, 22% sekä parantavasti 

kokevien osuus yli kolminkertainen, n.17%. Pohjois-Suomen alueelta tosin vastanneita oli muita läänejä vähemmän, joten tilastollinen luotettavuus sillä alueella 

on heikompi. Myös Pääkaupunkiseutu irrotettuna erilliseen tarkasteluosuuteen poikkesi muusta maasta, pienemmällä osuudella heikentävästi kokeneita, 6%, 

sekä hieman suuremmalla osuudella parantavasti kokeneita 8%. Vertailin myös tarkemmin muutoksen kokeneiden paikkakuntia, mutta kovin mainittavaa 

alueellista kaavaa en näiden perusteella saanut muodostettua. Samalla postinumeroalueella saattoi olla sekä heikentävästi että parantavasti taloustilanteen 

kokeneita. Hieman enemmän vallitsevan taloustilanteen vaikutuksia korjaushankkeita heikentävästi koettiin kasvukeskuksista syrjemmässä olevilla 

paikkakunnilla, mutta toisaalta niitä oli myös muuttovoittokaupunkien keskustoissa. Sama tilanne oli taas päinvastaisena talouden vaikutuksen korjaushankkeita 

parantavasti kokeneissa. (28) 

Halimaantie 2:n korjaushistoria on lyhyt. Tiedetyistä korjauksista julkisivuja on maalattu, vesikatto kerran uusittu sekä lämmönvaihdin, mutta muuten korjaukset 

ovat olleen lähinnä huoltotoimenpiteitä tai tekniikan säätöjä. Toteutussuunnitteluvaiheessa taloyhtiöllä on vesi- ja viemärijärjestelmien korjaus, 

tietoliikennekaapelien asennus, porrashuoneiden ja toisen saunaosaston pintojen uusiminen sekä vesikaton uusiminen. Energiakorjauksista suunnitteilla on 

lisäksi poistoilmalämmöntalteenottojärjestelmän asennus. Taloyhtiön korjaustarpeissa olisi monta muutakin rakennusosaa, mutta taloyhtiö ei ole kerännyt 

korjausvaroja etukäteen eikä taloyhtiön vakuusarvo rahoituksen saamiseksi ole kovin suuri, joten korjaukset ja uudistukset täytyy jakaa pidemmälle aikajaksolle 

tulevaisuuteen. 
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2.42.42.42.4 YhteisöllisyysYhteisöllisyysYhteisöllisyysYhteisöllisyys    

 

Nykyään kaupunkisosiologian professorina toimiva Matti Kortteinen tutki lähiökorttelin 

yhteisöllisyyttä 1970- ja -80-lukujen vaiheessa haastattelemalla vantaalaisen 

keskivertolähiön asukkaita. 1970-luvun puolivälissä rakennetulle kerrostalokorttelille 

muodostui melko pian asukkaiden yhteistä toimintaa. Tämä lähti liikkeelle tarpeesta, sillä 

alueen parkkipaikoilla oli tapahtunut ryöstelyä, ja alueen miehet päättivät muodostaa 

vahtiringin syyllisten kiinnisaamiseksi. Miesporukka piti yhteyttä varkaiden kiinnisaamisen 

jälkeenkin mm. taloyhtiön lenkkisaunan muodossa. Naisten osalta yhteydenpito syntyi 

lähinnä lapsiperheiden naisten kesken alueen leikkialueille. Myös tässä tapauksessa 

tutustumisen lähtökohtana oli tarve, sillä kaupunkikeskustasta erillään rakennetulla 

alueella ei ollut muita aktiviteetteja kuin leikkipaikat, ja kauemmas oli lasten kanssa vaikeaa 

mennä. Hiekkalaatikkoympyrät olivat siis kotiäitien ainoa keino saada päivisin aikuista 

seuraa. Tämän lisäksi yhtiössä järjestettiin yhteisiä tapahtumia, mm. pikkujouluja ja 

talkoita, joissa naapurien yhteisöllisyys vahvistui. Huomionarvoista tässä tutkimuksessa 

kuitenkin on, että edellä mainittu yhteisöllisyys koski suhteellisen pientä asukasryhmää. 

Suurin osa talon asukkaista ei osallistunut talon tapahtumiin. Ajan myötä eri 

sosiaaliryhmien asukkaat ajautuivat lisäksi riitoihin, tai eivät muuten viihtyneet keskenään, 

joten alun aktiivisuuskin hiipui melko pian. Säilyneet naapurisuhteet edellyttivät samanhenkisyyttä, pelkkä naapuruus ei riittänyt yhteisöhengen luomiseen. 

Talkoidenkin tarpeellisuus kyseenalaistettiin, sillä tarvittavat toimenpiteet voitiin ostaa ulkopuoliselta. Lisäksi aktiivisesti talkoihin osallistuneet kokivat 

epäreiluna, että työt tehtiin aina samalla pienellä porukalla koko taloyhtiön hyödyksi. (30) 

Vastaavaa alkuajan aktivoitumista syntyy nykyisin uusilla omakotialueilla, joihin muuttaa kerralla paljon lapsiperheitä. Perheet ovat usein samassa 

elämänvaiheessa ja alueen lapset keskenään suunnilleen saman ikäisiä. Kerrostaloissa lapsiperheiden määrä on nykyään niin pieni ja äitien työssäkäynti jo niin 

yleistä, ettei kovin suuria hiekkalaatikkoympyröitä pääse syntymään. Lisäksi perheissä yleistynyt toinen auto mahdollistaa sosiaalisen aktiivisuuden lähialueita 

kauemmas. 

Esimerkkikohteessa, As.Oy Halimaantie 2:ssa asuu vielä joitakin henkilöitä, jotka ovat ostaneet asuntonsa talosta uutena. Heidän mukaansa taloyhtiössä on 

alkuaikoina ollut aktiivista yhteistoimintaa, mm. teatterimatkoja ja lasten urheilukilpailuja. Talon asukkaat koostuivat Kortteisen tutkimusalueen tavoin 

useammista lapsiperheistä, joista asukkaiden muistiin perustuen lapsia oli enimmillään jopa 37.  Suuri määrä lapsia tarkoitti myös suurta määrää valvojia, jotka 

katsoivat ja komensivat omiensa lisäksi myös naapurien lapsia. Pihalla syntyi myös aikuisten kesken spontaaneja illanviettoja, joihin myös lapset alkuillasta 

osallistuivat.  
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Nykyisin Halimaantie 2:n asukasrakenne on erilainen. Yhteisöllisyyden tarve 1970-luvun kerrostaloissa on siis erilainen nykyään kuin neljäkymmentä vuotta 

sitten. Suurin tarve sosiaaliselle naapurustolle olisi vanhuksilla, sillä vaikeasti liikkuvina heidän elinympäristönsä on suppea. Talon hissittömyydestä johtuen 

tällaisia vanhuksia on kuitenkin yhtiössämme erittäin vähän, eikä uusia vanhuksia enää kovin helposti esteiseen taloon muuta. Suurimman sosiaalisesti aktiivisen 

ryhmän talossamme muodostavat nykyään eläkeikäiset aikuiset, joista pääosa talkooaktiiveistakin koostuu. Eläkkeellä on taas aikaa pysähtyä naapurin kanssa 

juttelemaan. Näiden ihmisten kontakti myös muihin naapureihin on keskimääräistä aktiivisempaa ja kiinnostuneempaa. Eläkeläisillä on myös suurempi 

motivaatio vaikuttaa ympäristöönsä, sillä he viettävät siellä enemmän aikaa. Pihan perennaistutukset ja porrashuoneiden viherkasvit ovatkin näiden ihmisten 

aktiivisuuden seurausta. Työssäkäyviä ja opiskelevia aikuisia asuu talossa eniten. Näiden yhteisöllisyys on talossa kuitenkin vähäisintä. Kaikilla on omat työnsä ja 

harrastuksensa muualla, eikä naapuriin tutustumiselle ole edes tarvetta. Poikkeuksena edelliseen ryhmään ovat jonkun erityisen syyn vuoksi sosiaaliset, eli 

lähinnä tupakoitsijat, hallitusaktiivit ja juopot.  

Vaikka lapsiperheiden aikuisten sosiaalinen tarve onkin vähentynyt, on leikki-ikäisten lasten keskinäinen sosiaalisuus edelleen tärkeää. Leikki-ikäisiä lapsia on 

tällä hetkellä Halimaantie 2:ssa kuitenkin vain kolme, joten hekin hakeutuvat leikkikavereiden perässä muualle (naapuritalon tai lähikoulun pihalle) leikkimään.  

Tarvetta naapuruston yhteisöllisyydelle on siis vähän, ja niidenkin muodostuessa kovin erilaisista asukkaista, ovat yhteisöllisyyden muodon tarpeet hyvin erilaisia. 

Ratkaisuna tälle voisi olla naapuritaloyhtiöiden välinen yhteistyö yhteisten toiminta-alueiden ja tapahtumien muodossa. Suuremmalta alueelta yhdistettynä voisi 

lähisosiaalisuutta kaipaavat yksilöt muodostaa jo riittävän suuren ryhmän toimiakseen. Tästä aiheesta kirjoitan myöhemmin lisää kohdassa Yhteistyö 

naapurikiinteistöjen kanssa. 

Halimaantie 2:n asukkaille tekemäni kyselyn perusteella joitakin yhteistiloja kuitenkin kaivattaisiin. Toiminnot näille olisivat kuitenkin omatoimisia, kuten 

kuntosali, askartelutila, kirjasto tai lisävarasto. Tilat olisivat siis enemmänkin toiminnallinen jatke omalle asunnolle kuin yhteisöllisen kohtaamisen paikka.  
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2.52.52.52.5                                         1970197019701970----luvun asuinluvun asuinluvun asuinluvun asuinkerrostalojkerrostalojkerrostalojkerrostalojenenenen    arvostusarvostusarvostusarvostus    ja sja sja sja säilyminenäilyminenäilyminenäilyminen    

 

 

1970-luvun asuntotuotantoa ja rakennettua kerrostalokantaa kritisoitiin jo rakennusvuosinaan. Halimaantie 2:n alkuperäisasukkaiden kanssa keskustellessani 

on käynyt ilmi, että asuntojen houkuttelevuus ostajan näkökulmasta perustui aikoinaan siihen, että asunnot olivat uusia ja teknisesti paremmin varusteltuja kuin 

vanhat asunnot. Myös asuntojen valoisuus ja avaruus houkuttelivat ostajia, vaikka rakennuksen julkisivuja pidettiinkin rumina.   

Rakennuksen ja alueen ajanmukaisuus on 1970-luvun rakennuksissa arvokysymyksenä hankala. Rakennusten alkuperäistä ulkomuotoa ei yleisesti arvosteta, 

mutta historiallisen arvon kannalta niiden säilyminen olisi tärkeää. (31) Olettaisin, että kehitettävillä alueilla ja taloyhtiöillä, joilla on varaa uudistaa kiinteistöään 

ja rakennuksiaan, on todennäköistä julkisivumateriaalien ja parvekkeiden muutokset, lisäkerrosten rakentaminen tai muu laajentaminen, tai jopa rakennuksen 

purku uuden tieltä. Alueilla, joilla asuntojen kysyntä ja sen myötä hinta on alhainen, on kenties paremmat mahdollisuudet säilyttää rakennusten alkuperäiset 

piirteet ja välttää lisärakentamisen aiheuttamat ympäristönmuutokset. Tämä edellyttää kuitenkin riittäviä resursseja rakennuksen kunnossapidolle, sillä liian 

huonoon kuntoon joutuessaan on edessä jälleen purkaminen. Koska näitä sarjatuotettuja rakennuksia on hyvin monen tyyppisillä alueilla sekä muuttovoitto- 

sekä muuttotappiokunnissa, ja koska niiden korjaaminen alkuperäistä vastaavaksi on muutoskorjauksia halvempaa, kuvittelisin olevan  erittäin todennäköistä, 

että osa säilyy ilman erillistä säätelyä alkuperäisessä ulkomuodossaan ja silti teknisesti kunnossa. Sisätilojen osalta alkuperäisiä asuntotyyppejä arvostetaan ja 

toisaalta sisätilojen tilamuutoksia on lyhyillä jänneväleillä tehtyjen välipohjien vuoksi hankala tehdä, niin niidenkään liiallista muuttumista en pidä 

todennäköisenä. Tämän vuoksi näkisin 1970-luvulla rakennettuihin elementtikerrostaloihin kohdistuvat, myös tiloja tai ulkomuotoa muuttavat 

kehitystoimenpiteet tervetulleina siinä laajuudessa kun niiden muutoksiin omistajilla on tahtoa ja resursseja. Uskon kehittävien muutosten parantavan talotyypin 

mainetta, kysyntää ja mahdollisesti vaikuttavan positiivisesti myös muuttamattomien rakennusten hintakehitykseen ja mahdollisuuksiin pitää nämäkin 

rakennukset rakenteellisesti ja teknisesti kunnossa.  

On havaittu, että ihmiset hyljeksivät usein omien vanhempiensa aikakautta, mutta ihailevat isovanhempiensa ajan tyyliä. Menneet aikakaudet palaavat siis 

muutaman vuosikymmenen jälkeen, välillä vihatusta olomuodostaan uuteen innostukseen. (32) Palasia 1970-luvusta on alkanut jo nousta uudestaan haluttujen 

ilmiöiden joukkoon myös asumisessa. Vuosikymmen sellaisenaan on ulkotilojen ankeine lähiöjulkisivuineen ja sisätilojen ahdistavan täyteläisine väri- ja 

materiaalisekoituksineen haastava vuosikymmen innostua, mutta katsomalla ennakkoluulottomasti ja karsimalla äärimmäisyydet, on siitäkin löydettävissä paljon 

hienoa ja hyvää. Viitisen vuotta sitten Katja Lindroosin lanseeraama ”Momo-kodit” on yksi näistä nostoista. Momo tarkoittaa vaatimatonta ja modernia (modest 

and modern), 1950-, 1960 tai 1970-luvulla rakennettua tilaa, yleensä asuntoa, josta oikein katsomalla voi löytää ajan positiivisen hengen, kuten tilankäytön, 

materiaalin, valon tms. Momo-ideologiassa keskitytään sisätiloihin ja sisustukseen, kun taas julkisivujen osalta, varsinkin 1970-luvulla rakennetuissa, vain 

todetaan niiden rumuus, asiaan sen enempää puuttumatta. Myöskään menneiden vuosikymmenten sisustuksia ei olla tuomassa sellaisenaan menneisyydestä 

tähän päivään, vaan tarkoitus on löytää ajan ja asunnon vahvuudet ja sovittaa ne tämän päivän – tai asukkaan omaleimaiseen - tyyliin ja elintapoihin.  (32)   
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Mitään suurta liikettä tämä kotimainen Momo-ideologia ei ole synnyttänyt, mutta pienistä esiin nostoista saattaa syntyä kipinöitä seuraaviin. 1970-luvulta tutut 

sisustusaiheet ovat kansainvälisestikin nousseet hetkellisesti pinnalle, lähinnä sekoittuneena muiden aikakausien tyyleihin sekä karsittuna ja sovitettuna tämän 

päivän sisustusestetiikkaan.  
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        3. 3. 3. 3.     TulevaisuusTulevaisuusTulevaisuusTulevaisuus    
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3.13.13.13.1 Kehitystyön haasteetKehitystyön haasteetKehitystyön haasteetKehitystyön haasteet        

 

Kerrostalossa asumisen lähtökohta on yleensä oman yksityisen tilan, asunnon, käyttöoikeus. Omaa asuntoa kalustetaan, sisustetaan ja siivotaan, siitä huolen 

pitäminen on itsestäänselvyys, se on koti. Sen sijaan asunnon ulkopuoliset tilat, kuten porrashuoneet, yhteistilat, piha-alue ja rakennuksen ulkovaippa koetaan 

jonkun muun huoleksi, eikä niistä välttämättä edes välitetä. Kuitenkin rakennuksen yhteiset tilat vaativat ihan yhtä lailla huolenpitoa: siivousta, korjausta ja 

uudistamista, ja myös niiden soisi olevan ihan yhtä paljon asukkaiden koti kuin itse asunnonkin. Kolkko, jonkun vuosia sitten hylkäämillä kalusteilla sisustettu 

kerhohuone ja sen kelmeä valaistus eivät houkuttele viettämään siellä aikaa, ja kun siellä ei vietetä aikaa, ei sen kehittäminenkään kiinnosta. Koetaan myös, ettei 

yhteisiin tiloihin edes voi vaikuttaa joutumatta taloyhtiön hallitukseen. Hallituksen jäseneksi joutuminen taas tuo liian suureksi koetun vastuun kiinteistön 

hoidosta ja asukasturvallisuudesta, korjauksista, naapurusten välisistä riidoista, ongelma-asukkaista, siitä paljonko kaukolämpölasku on tänä vuonna, mikä on 

väestönsuojan joditablettien parasta ennen–päiväys, kenen koira pissaa liian lähelle ulko-ovea ja montako grillimakkaraa varataan kevään talkoisiin. 

Hallitusvaikuttaminen tällä taakalla ei yleensä kiinnosta, ja kun riittävä jäsenmäärä saadaan kasaan juuri ja juuri pakottamalla, niin motivaatio taloyhtiön 

kehittämiseen on sen mukainen. Kun lisäksi resurssit ovat hyvin rajalliset, päätöksenteko hidasta ja osa osakkaista vastustaa kaikkea kehittämistä, on keinoja 

tuottaa viihtyisää ja houkuttelevaa yhteistä tilaa ja ympäristöä varsin niukasti. Käytännössä jos asukas ei ole tyytyväinen asuinympäristöönsä, hän muuttaa 

ennemmin muualle kuin yrittää saada muutoksia nykyiseen.  

 

Mediassa ja muussa julkisessa kirjoittelussa on 1970-luvulla rakennetulla elementtikerrostalolla epävarma tulevaisuus. On lehti- ja internetartikkeleita 

purettavista rakennuksista tai kokonaisista alueista, korjauskustannusten kohtuuttoman korkeista hinnoista suhteessa asunnon hintaan ja syrjäisten kuntien 

tyhjilleen jäävistä asunnoista. Esimerkiksi Kauppalehti.fi-sivustolla on pitkä, 2015 aloitettu ja edelleen aktiivinen keskusteluketju, jossa pohditaan 1970-luvun 

kerrostalojen arvoa, korjaushaasteita sekä kohtaloa. Ketjun aloittaja on avannut keskustelun viitaten Helsingin sanomien juttuun nilsiäläisestä taloyhtiöstä, joka 

ei saanut talotekniikkakorjauksiinsa pankeilta lainaa. Keskustelussa useiden kommenttien voimalla ongelma kohdennettiin muuttotappioalueille, joissa 

asuntojen arvo suhteessa tehtävien korjausten hintaan oli pieni. Samassa yhteydessä päiviteltiin ylipäätään korjaustoimenpiteiden kalleutta ja taloyhtiöiden 

tapaa kerätä useampia toimenpiteitä kerralla korjattaviksi. (33) Taloyhtiöitä opastavissa julkaisuissa kuitenkin kannustetaan korjaamaan toisiinsa liittyviä 

rakennusosia kerralla, koska kerralla korjaaminen on kokonaishinnaltaan edullisempaa ja asukkaita vähemmän kuormittavaa kuin useammassa erässä tehtynä. 

Esimerkkikohteessa Halimaantie 2:ssa Nokialla kävi myös niin, että välttämättömiksi tulleiden käyttövesi- ja viemärikorjausten yhteydessä suunniteltiin 

korjattavaksi myös talon kaikki märkätilat, sähköt sekä yhteistilat, mutta riittävää rahoitusta tähän korjauskokonaisuuteen ei pankeilta saatu. Internetin 

viestikeskustelussa esiin noussut nilsiäläisen taloyhtiön tilanne on siis laajempi kuin syrjäisten muuttotappiokuntien ongelma. Myös syksyn 2018 Kiinteistöliiton 

korjausrakentamisbarometrin raportissa kerrotaan taloyhtiöiden lainansaannin vaikeutuneen. (34) 

Samassa internetkeskustelussa on mietitty suuressa korjaustarpeessa olevien 1970-luvun kerrostalojen kohtaloita laajemminkin. Näistä purkaminen on toinen 

voimakkaasti esille nostettu asia. Aiheen tueksi keskusteluun on haettu lehti- ja internetartikkeleita, joissa taloyhtiöt tai vuokratalojen omistajat aikovat purkaa 

nykyiset kerrostalot ja rakentaa tilalle uusia korkeampia. Juttujen perusteella kattavan talotekniikka- tai julkisivukorjauksen hinnalla ei välttämättä uutta asuntoa 
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tontille rakennettavasta kerrostalosta vielä saa, mutta tästä budjettia vielä hieman kasvattamalla saisi vanhan asunnon tilalle täysin uuden, kun vielä nykyisen 

asuntomäärän yli menevät uudet asunnot myydään. Parhaassa tapauksessa vanhan asunnon vaihtaminen uuteen on tarkoitus rahoittaa pelkästään uusien 

”ylimääräisten” asuntojen myynnillä, eikä välirahaa tarvita. (33) Näin suuren hankkeen läpi vieminen vie yleensä kuitenkin kaavamuutoksineen vuosia aikaa ja 

on suuri urakka vapaa-ajallaan toimivalle, pääosin muista kuin rakennusalan ammattilaisista koostuvalle hallitukselle. Lisäksi jutuissa esitellyt puretut ja tontille 

uudelleen rakennetut rakennukset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla tai muulla voimakkaasti muuttovoittoisella alueella. Muualla uusien asuntojen hinta ja 

kysyntä eivät välttämättä tee rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta kannattavaa.  

Alueen asuntojen hintataso vaikuttaa myös rakennuksen kehittämisen kannattavuuteen. Myyntitilanteessa edullisten neliöhintojen alueella jää kallis toimenpide 

sijoitusmielessä tappiolliseksi, kun korjaukseen tai kehittämiseen käytetyt rahat eivät nosta samalla summalla asunnon myyntiarvoa, tai edes lähelle sitä. 

Toisaalta taloyhtiön ja siinä olevan asunnon arvoa nostavia asioita ei välttämättä edes tunnisteta, eikä pieniäkään investointeja haluta tehdä. Kun kyse on ainakin 

tekemieni myyntihintatilastotarkastelujen perusteella keskimääräistä halvemmista asunnoista, niin voidaan olettaa, että myös ostajakunta koostuu suurelta osin 

keskimääräistä pienempipalkkaisista. Myös tämä vaikuttaa rakennustyypin kehittämismahdollisuuksiin, sillä suuremmat korjaus- ja kehittämishankkeet 

vaikuttavat rahoitusvastikkeen myötä asumiskustannuksiin pitkäksi aikaa, ja myös keskisuurten toimenpiteiden jälkeen voidaan joutua hoitovastiketta 

nostamaan. Asunnon arvo toki nousee korjaus- ja kehitystoimenpiteiden myötä, mutta tämä realisoituu vasta asuntoa myytäessä, jos silloinkaan. Kerrostalon ja 

sen ympäristön kehittäminen kustannustehokkaasti tarkoittaa joko toimenpiteitä, joilla asumiskustannukset pienenevät (kuten energiaa säästävät muutokset), 

tai joista saadaan pienillä kustannuksilla suuri hyöty (asumista helpottavat, asumisviihtyvyyttä merkittävästi parantavat tai jokin uusi erityispiirre taloon). 

Toimenpiteiden kustannusten ja saavutetun hyödyn tunnistaminen on kuitenkin haastavaa, ja ulkopuolisen konsultin palkkaamisen kynnys ennalta 

määräämättömän asian suunnitteluun on suuri. Taloyhtiön hallituksen apuna kiinteistön kehittämisideointiin ja korjausten vaihtoehtojen tarkasteluun toimii 

Suomen kiinteistöliitto ja sen paikallisyksiköt. Kiinteistöliiton julkaisuissa ja koulutuksissa otetaan esiin ajankohtaisia asioita kaikkiin taloyhtiön asioihin liittyen ja 

esitellään muiden taloyhtiöiden korjaus- ja kehittämishankkeita. Tämän lisäksi taloyhtiötä auttaa isännöitsijä, mutta kokemusteni mukaan aktiivinenkin 

isännöitsijä huolehtii ainoastaan välttämättömien korjausten esilletuonnista. Taloyhtiön kehittämisen tärkeä työväline on myös kommunikointi osakkaiden 

kanssa. Ei siis ainoastaan tiedottaminen, vaan myös kuuntelu, kysymyksiin vastaaminen, kyselyt kehittämishalukkuudesta ja –tavoista ja oma-aloitteisen 

kehittämisideoinnin kanavan järjestäminen. Ilman hallituksen tai ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa kehittämis- ja vaikuttamiskonseptia, jää taloyhtiön 

kehittämisideointi helposti satunnaisiksi aloitteiksi ilman kokonaisvaltaista tavoitetta muodostaa parempi asumisympäristö. 
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3.23.23.23.2        KorjaustoimenpiteetKorjaustoimenpiteetKorjaustoimenpiteetKorjaustoimenpiteet    

 

Merkittävä syy 1970-luvun kerrostaloasuntojen myyntihaasteisiin on tänä päivänä kiinteistön tekemättömät korjaustoimenpiteet. (35) Moni rakennusosa alkaa 

tulla tiensä päähän ja lyhyen ajan sisään voidaan joutua korjaamaan useampia asuntoja. Mikäli taloyhtiö ei ole varautunut korjauksiin etukäteen, tulee 

korjauskustannukset lyhyellä aikavälillä ainoastaan sen ajan omistajien maksettaviksi. Korjauksia on kuitenkin tilanteesta huolimatta tehtävä riittävän ajoissa, 

sillä jo rikkoutuneet rakennusosat aiheuttavat lopulta paljon suuremmat korjauskustannukset kuin etukäteen korjattaessa. Tämän ns. korjausvelan lyhentäminen 

on siis ensisijainen toimenpide kiinteistön ja sitä kautta asuntojen vetovoimaisuuden parantamiseksi.  

Asunto-osakeyhtiöissä, omistajien ollessa pääosin kiinteistötalouteen perehtymättömiä henkilöitä, voi suuria investointeja vaativia hankkeita olla vaikea saada 

hyväksytyksi, vaikka ne toisivatkin lopulta kiinteistölle lisäarvoa ja säästöjä asumiskustannuksiin. Usein toteutetaan vain välttämättömät korjaukset, ja nekin 

vasta sitten, kun rakennusosien toiminnallinen käyttöikä on jo päättynyt.  

Suunnitelmalliseen ja sitä kautta taloudelliseen kiinteistönpitoon tarvitaan lähes aina ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on ajantasainen tekninen- ja 

kustannustietämys rakentamisen ja korjaamisen eri ratkaisuista. Useista osakkaista koostuvassa asunto-osakeyhtiössä nousee tärkeimmiksi asioiksi eri 

ratkaisuvaihtoehtojen selkeä ja realistinen esittely yhtiön päättäjille, eli osakkaille. Hankkeisiin ei uskalleta ryhtyä tai niiden hyötyjä ei ymmärretä, jos 

vaihtoehdoista ei tiedetä tarpeeksi. Korjaus- ja uudistustarpeiden suunnittelu on hyvä tehdä pitkälle etukäteen, jotta toimenpiteitä voidaan jakaa sopiville 

aikajaksoille liian suuren kertakorvauksen välttämiseksi, ja jotta toisiinsa liittyviä rakennusosia voidaan korjata tai uudistaa kerralla kokonaiskustannusten 

alentamiseksi. Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen nostaa kiinteistön osakkeiden haluttavuutta, sillä rakennus pysyy tällöin 

paremmassa kunnossa eikä kalliille hätäkorjauksille ole tarvetta. (36)  

Tarkastelen seuraavaksi korjaustoimenpiteitä rakennusosittain ja pohdin samalla mahdollisuuksia näiden uudistamiselle. Joistakin uudistamisratkaisuista esitän 

esimerkkiluonnoksia havainnollistaakseni niiden soveltumista yhdenlaiseen 1970-luvun elementtikerrostaloon. Olen tarkoituksellisesti kohdistanut muutokset 

pääasiassa vain tiettyyn rakennusosaan ja pyrkinyt sovittamaan ne rakennuksen nykyiseen ilmeeseen, sillä käytännössä suurimmalla osalla taloyhtiöistä tuskin 

on mahdollisuuksia uudistaa useampia rakennusosia kerralla. Olen myös halunnut säilyttää alkuperäisen rakennuksen aikakaudelleen tunnistettavana, ja myös 

tästä syystä pääosin välttänyt kovin suuria muutoskokonaisuuksia. Muutosluonnokset on tehty Nokialla sijaitsevaan As.Oy Halimaantie 2:een ja sen ympäristöön. 

Halimaantie 2 on hyvin tyypillinen maantasokerroksesta ja kolmesta asuinkerroksesta muodostuva hissitön neljän porrashuoneen lamellitalo.  

 

Perustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjat    

Perustusten ja alapohjien kuntoon liittyvät ongelmat johtuvat yleensä kosteudesta. Rakenteet pääsevät kastumaan esimerkiksi, jos rakennusten vierustoilla on 

puutteellinen pintavesijärjestelmä, perusmuurien suojaaminen vedeltä on puutteellista, salaojat puutteelliset tai tukkeutuneet tai alustan virheellisestä 

täytemateriaalista johtuen vesi nousee kapillaarisesti alapohjarakenteisiin. Kosteat rakenteet voivat vaurioittaa pohjakerroksessa käytettyjä pintamateriaaleja 

ja ylläpitää korkeata kosteutta tiloissa. Pohjakerroksen tiloihin on äärimmäisissä tapauksissa voinut nousta vettä puutteellisten sadevesijärjestelyiden tai 
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pohjaveden hetkellisen nousun takia. Mikäli kellarikerrosten kosteus aiheuttaa ongelmia tai tiloihin tehdään kuivempaa ilma- ja rakennekosteutta vaativia 

käyttötarkoituksen muutoksia, voidaan kellarin salaojien toimivuutta parantaa ja asentaa perusmuurien viereen patolevyt. Samalla kannattaa muokata maan 

pintaa ja lisätä siihen huonosti vettä läpäisevä kerros niin, että vedet valuvat poispäin rakennuksen seinistä. (37) 

Koska 1970-luvun elementtikerrostaloille on tyypillistä, ettei pohjakerroksessa ole asuntoja, vaikuttaa rakenteiden mahdollinen kostuminen lähinnä yhteis-, 

varasto- ja teknisiin tiloihin. Näissä vietetään kerrallaan suhteellisen vähän aikaa, eikä mahdollista rakenteiden kosteutta ehkä pidetä kovin tärkeänä 

korjaustoimenpiteenä. Mikäli pohjakerrokseen rakennetaan asuntoja, liike-, tai toimistotiloja, on alapohjan kuivuus tärkeää. Tutkin tätä muutosta 

lisärakentamisen kohdassa asuntoja pohjakerrokseen. 

 

JulkisivutJulkisivutJulkisivutJulkisivut    

Julkisivukorjauksen tullessa ajankohtaiseksi, kannattaa miettiä osakkaiden yhteisiä tavoitteita. Halutaanko, että julkisivu vain korjataan, eikä sen ilmettä muuteta 

tai ominaisuuksia paranneta, olisiko halukkuutta sijoittaa julkisivun lisäeristämiseen korjaustyön yhteydessä, tai onko tavoitteena saada täysin uudennäköinen 

asuinrakennus. Korjaustavan valitsemiseksi tulee myös tehdä julkisivun kuntotutkimus, jotta korjaustoimenpide on riittävä, muttei toisaalta tarpeettoman 

raskas. 

Betonijulkisivujen laskennallinen käyttöikä on rasitusolosuhteista ja pintakäsittelystä riippuen 30-70 vuotta. (29)  Suurimmat korjaustarpeet johtuvat 

karbonatisoitumisen seurauksena syntyneestä raudoitteiden korroosiosta sekä pakkasrapautumasta. Julkisivujen kuntoa tutkiessa on otettava kuitenkin 

huomioon myös ulkokuoren kiinnitykseen sisältävät riskit, saumojen ja yksityiskohtien huono toimivuus. (38) Betonisandwich-elementtien korjaustapoja on 

käytännössä kolme: ulkokuoren paikkaus ja pinnoitus, ulkokuoren verhous uudella rakenteella sekä ulkokuoren purkaminen ja uusiminen. Julkisivujen 

korjausvaihtoehdoista paikkaus- ja pinnoitusvaihtoehdossa on alhaisin korjausinvestointi, mutta korjatun rakenteen käyttöikä on usein lyhempi kuin muita 

korjaustapoja käytettäessä. Toisaalta rakennuksen alkuperäinen ilme ja ominaispiirteet on helpoin säilyttää tällä kevyellä korjaustavalla. Toinen, hieman 

raskaampi menetelmä on ulkokuoren verhous vanhan rakenteen päälle. Tämä sopii myös melko pitkälle vaurioituneisiin rakenteisiin ja tuleekin lähinnä 

kysymykseen silloin, kun ulkoseinien vaurioituminen on niin laajaa, etteivät paikkaustyyppiset korjaukset ole enää taloudellisia. Uusi pintarakenne suojaa vanhaa, 

jonka vaurioituminen tällöin hidastuu tai pysähtyy. Joissain tapauksissa alle jäävää rakennetta voidaan myös joutua korjaamaan. Uuden julkisivukuoren alle 

voidaan asentaa lämmöneristävyyttä parantava lisäeriste. Tämä vaikuttaa alle jäävän rakenteen lämpötiloihin ja kosteusrasitukseen. Kosteusteknisesti oikein 

tehtynä uusi pintarakenne hidastaa turmeltumisilmiöiden etenemistä. julkisivu on jo pahasti vaurioitunut, täytyy julkisivun kuorikerros sekä vanhat eristeet 

purkaa kokonaan pois ja asentaa tilalle uudet. Ulkokuoren ja eristysten poistoa ei kannata kuitenkaan tarpeettomasti tehdä, sillä poisto sandwich-rakenteesta 

on yleensä työlästä ja kallista.  (18) (38) Julkisivujen korjauksiin liittyvistä ulkoseinien lämmöneristävyyden parantamisesta myöhemmin lisää kohdassa 

energiatalous 

Julkisivujen uudistamiselle korjausten yhteydessä on useampia vaihtoehtoja. Jo pelkkä saumojen uusiminen ja julkisivupintojen maalaus kohentavat rakennuksen 

ilmettä huomattavasti. Myös pienet muutokset, esimerkiksi tummien ikkunoiden vaihtaminen vaaleisiin tai alkuperäisen julkisivusävyn vaihtaminen toiseen 
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saattaa ilmeen raikastuessa tuoda rakennukselle lisää kiinnostavuutta. Julkisivun päälle asennettavista uusista pintamateriaaleista tulee ensimmäisenä mieleen 

julkisivujärjestelmän avulla ripustettu levypaneeli. Levy voi olla esimerkiksi alumiinia, sementtikuitulevyä tai laminaattia, ja mahdollisuudet julkisivujen 

uudelleensommitteluun toteutettaisiin lähinnä paneelien erilaisilla väri- tai kuviopinnoilla. Jo yksivärisessäkin kokonaisuudessa julkisivun luonne muuttuu, sillä 

alkuperäiset elementtisaumat jäävät piiloon ja ne korvautuvat tiheämmillä levysaumoilla. Ripustetuista levyistä koostuvan julkisivun kestävyys ei välttämättä ole 

kovin pitkäikäinen verrattuna uudelleen valettuun betonijulkisivuun, mutta toisaalta levyt on todennäköisesti helppo vaihtaa uuteen niiden tullessa käyttöikänsä 

päähän ja yksittäisiä levyjä voi mahdollisesti myös rikkoutuessaan vaihtaa. Mikäli alkuperäisen julkisivuelementin ulkokuori päätetään vaihtaa, saavutetaan 

julkisivulle jatkoaikaa pitkälle eteenpäin ja samalla voidaan hyödyntää energiansäästön kannalta tehokkain tapa lisätä lämmöneristystä. Rapautuneen 

betonipinnan tilalle uusittu uusi pinta tuo jo itsessään rakennukselle uutta arvokkuutta, mutta lisäksi tällä voidaan uudistaa julkisivuja. Mikäli rakennuksessa on 

alun perin ollut ei-toivottu pesubetonipinta, päästään siitä uusimistoimenpiteellä eroon ja voidaan asentaa tilalle varsin nykyaikaisiakin ratkaisuja, kuten graafista 

betonia.  

 

 

Ikkunat Ikkunat Ikkunat Ikkunat     

Ikkunoiden kunnon tarkastuksessa tulee ottaa huomioon, että ikkunat vanhenevat eri tavalla rakennuksen eri osissa, sillä ympäristön rasitustekijät, kuten vesi, 

aurinko, tuuli, lämpötilanvaihtelut ja ilman epäpuhtaudet vaikuttavat eri tavalla eri ilmansuunnissa ja suojausolosuhteissa. Vakavin ongelma puuikkunoille on 

lahoaminen, sillä sen seurauksena puun lujuus heikkenee aiheuttaen ulkonäköongelmien lisäksi käytettävyys- ja käyttöturvallisuusongelmia. (38) 

Maalauskorjauksessa ikkunoiden lahonneet ja huonokuntoiset puuosat kunnostetaan, pintakäsittely uusitaan tarvittavilta osin, asennetaan uudet tiivisteet sekä 

kunnostetaan tai uusitaan huonokuntoiset helat. Maalauskorjauksen kestoikä on ulkopuolisissa osissa noin 3-10 vuotta, sisäpuolisissa osissa 12-20 vuotta ja 

tiivisteissä 6-12 vuotta. (38) Vanhojen puuikkunoiden laskennallinen käyttöikä normaalissa ilmasto-olosuhteissa on 50 vuotta, joten oikein huollettuna 1970-

luvun ikkunoilla pitäisi olla vielä muutama vuosi käyttöikää jäljellä. (29) Puuikkunoita on kuitenkin moniin 1970-luvun kerrostaloihin jo vaihdettu niiden huonon 

kunnon lisäksi vetoisuuden vähentämiseksi ja energiatalouden parantamiseksi. (28) Mikäli päätetään uusia vanhat ikkunat uusiin, kannattaa valita 

lämmöneristykseltään ja huollettavuudeltaan hyvä ikkuna, esimerkiksi selektiivilasilla varustettu puu-alumiini-ikkuna. (38) 

Ikkunoihin liittyvät kehitystoimenpiteet liittyvät lähinnä asumismukavuuteen. Ulkonäöllisesti ikkunoiden muutokset ovat käytännössä hyvin pieniä. Julkisivujen 

kohdassa mainitun värisävyn muutoksen lisäksi voidaan tuuletusluukku vaihtaa ikkunaksi ja näiden välistä jakoa muuttaa. Varsinkin energiakriisin jälkeen 

rakennetut ikkunan voivat olla varsin pieniä, joten tuuletusluukun vaihtaminen tuuletusikkunaksi voi tuoda kaivattua lisävaloa huoneeseen. Ikkunoiden 

asennusaukkojen muutokset alkuperäisessä ulkoseinässä ovat todennäköisesti liian hankalia ja kalliita toteutettaviksi niiden hyötyyn nähden.  
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ParvekkeetParvekkeetParvekkeetParvekkeet    

1970-luvulla rakennetut betoniparvekkeet ovat betonin huonosta laadusta ja ohuesta suojabetonista johtuen joskus pahoin rapautuneet. Erityisesti betonisissa 

parvekekaiteissa saattaa olla halkeamia ja lohkeamia, jolloin terästen ruostuminen nopeutuu entisestään ja parveke ei välttämättä ole enää turvallinen käyttää. 

Pienesti vaurioituneet betonipinnat voidaan vielä korjata, mutta pahoin vaurioituneet rakenteet voi olla pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna taloudellisempaa 

korvata kokonaan uusilla. (22) Sateelta suojaamattomien, vesieristämättömien, 1960-1980 rakennettujen betoniparvekkeiden laskennallinen käyttöikä on 30 

vuotta. Se tarkoittaa, että mm. julkisivusta ulkonevat tuuletusparvekkeet olisivat jo toistakymmentä vuotta sitten tulleet tiensä päähän. Vastaavien, mutta 

sateelta osin suojattujen parvekkeiden laskennallinen käyttöikä on 10 vuotta pidempi, joten lasittamattomat parvekkeetkin alkavat olla laskennallisen ikänsä 

lopulla. Sateelta suojatut parvekkeet saavat edelleen 10 vuotta lisää elinaikaa, laskennallisen iän ollessa 50 vuotta. (29) Parvekkeiden rasitusolosuhteet, tehdyt 

huoltotoimenpiteet ja lasittaminen voivat pidentää niiden käyttöikää. Osa 1970-luvulla rakennetuista parvekkeista on vielä korjattavassa kunnossa, kun taas 

monet parvekkeet ovat käyttökelvottomina ja vaarallisina purettu tai uusittu jo vuosia sitten.  

Hyväkuntoiset tai helposti korjattavat parvekkeet on hyvä suojata sekä uudella veden imeytymistä hidastavalla pintakäsittelyllä että parvekkeiden lasituksilla. 

Parvekkeiden korjausten yhteydessä tulee ottaa huomioon nykyiset esteettömyys- ja käyttöturvallisuusmääräykset. Parvekkeen kynnyskorkeus pyritään 

saamaan samaan kuin uudisrakentamisessa, samalla voidaan parantaa parvekelaatan kallistusta vedenpoiston edistämiseksi. Riittävä kaidekorkeus on 

varmistettava myös korotetun parvekelattian pinnasta. (22) 

Mikäli parvekkeet uusitaan kokonaan, on arvioitava halutaanko säilyttää parvekkeiden ja julkisivun alkuperäinen ilme, vai uudistaa toisen typpisillä parvekkeilla 

rakennuksen julkisivua. Täysin uudenlaiset parvekkeet rakennettaessa sovelletaan uudisrakentamisen ratkaisuja, joista nykypäivänä yleisimmät vaihtoehdot ovat 

teräsbetoniparveke, teräsrakenteinen parveke, kevytmetallinen parveke, kuitubetoninen elementtiparveke ja teräsrunkoinen elementtiparveke. Kummassakin 

tapauksessa parvekkeet on hyvä varustaa lasituksilla. Parvekelasitukset vähentävät parvekkeen kosteusrasituksen lisäksi parvekeseinän lämmön- ja 

ääneneristävyyttä. Lasitukset voidaan toteuttaa joko kokonaan avattavana lasitusjärjestelmänä tai kiinteänä rakenteena, jossa on avattava tuuletusosa. (22) 

Halimaantie 2:ssa parvekkeet on rakennettu ainoastaan isompiin asuntoihin, kun taas yksiöissä ja pienemmissä kaksioissa ei parvekkeita ole lainkaan. 

Parvekkeettomuus tekee toki näistä jälkimmäisistä asunnoista valoisampia kuin parvekkeelliset, joissa kokonaan sisäänvedetyt parvekkeet varjostavat muutenkin 

syviä olohuoneita. Talon asukkaille tekemässäni kyselyssä parvekkeettomuus koettiin kuitenkin asuntojen puutteena. 

Parvekkeiden lisääminen pienempiinkin asuntoihin voisi olla luontevaa toteuttaa julkisivujen uudistamisen yhteydessä. Parvekkeet voisivat muodostaan 

kokonaan uuden julkisivuaiheen, mikä mahdollisesti piilottaisi häiritsevät elementtisaumat ja mahdollistaisi vaihtelevamman sommittelun julkisivuun. Usean 

omistajan taloyhtiössä uudistamisen etu olisi hyvä saada koskemaan kaikkia asuntoja, jotta kustannusten hyöty olisi kaikille tasapuolinen. Sen lisäksi, että 

pienempiin asuntoihin liitetään parveke, voisi kasvattaa myös parvekkeellisten asuntojen parvekekokoja nykyisestään.  
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Ohessa on esimerkki julkisivu- ja parvekemuutoksesta. Siinä koko julkisivuun on tuotu yhtenäinen lasitettu parvekekenttä. Parvekkeiden taustaseinät on 

verhottu puupaneelilla ja lasituksen tasoon on tuotu liikuteltavia varjostus- ja näkösuojapaneeleita. Myös kaideosat ovat parvekkeissa lasia, mikä hieman 

kompensoi syvennyksen aiheuttamaa huoneistojen hämärtymistä. Uuden parvekevyöhykkeen ulottuessa ulos julkisivupinnasta, muodostuu maantasoon 

samalla koko rakennuksen mittainen katos.  
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Koko julkisivun mittaisten parvekkeiden rakentaminen vaikuttaa olennaisesti rakennuksen parvekkeiden puoleiseen ilmeeseen. Rakennuksen yhtenäisen 

kokonaisilmeen säilymiseksi on siis julkisivun muutos tehtävä muillekin julkisivuille.  

 

Mikäli julkisivuja ei ole mahdollista tai ei haluta kokonaisuudessaan uusia, tai isompien asuntojen omistajat eivät halua investoida suurempiin parvekkeisiin, 

olisi ehkä mahdollista rakentaa parvekkeet vain niitä haluaville. Tämän voisi toteuttaa pienillä esivalmistetuilla parveke-elementeillä, jotka sommitellaan 

julkisivuun sitä mukaa kuin halukkuutta uusille parvekkeille ilmenee.  

Yksittäisiä parvekkeita ei tästä asuntokohtaisesta valinnanvapaudesta johtuen voi rakentaa tornimaisesti tukeutuen alla olevaan parvekkeeseen, vaan 

parvekkeiden tuennan täytyy olla riippumattomia alemman asunnon parveketarpeesta. Parvekkeet pitäisi siis asentaa julkisivusta ripustettuna, joko nykyiseen 

ulkoseinärakenteeseen, tai rakentamalla nykyisen julkisivun pintaan tukikehikko. Jälkimmäinen vaihtoehto voisi tulla kysymykseen esimerkiksi nykyisen julkisivun 

päälle asennettavan lisäverhouksen rakennuksen yhteydessä. Julkisivusta tai ohuesta tukikehikosta ripustettujen parvekkeiden tulisi joka tapauksessa olla 

rakenteeltaan mahdollisimman kevyitä, mutta silti paloturvallisia ja kestäviä. Esimerkiksi korkealujuuskuitubetonisille (esim. teräskuidulla vahvistettu 

betonikomposiitti) parvekkeille luvataan nämä ominaisuudet. (39) 
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Esimerkkikohteessa luonteva paikka uusille parvekkeille olisi keittotilan pienen ikkunan kohdalla. Tämä olisi luonteva paikka sekä pohjan että julkisivun kannalta. 

Sijoitettuna keittiön kohdalle, varjostaisi parveke myös vähemmän asunnon olohuonetta, kun olohuoneen ikkunan päälle ei tule katosta. Mikäli parvekeoveksi 

valitaan sisään aukeava tyyppi, voi pienellekin parvekkeelle sijoittaa myös kalusteita.  Halimaantie 2:n yksiössä parveke sijoittuu viereisen yksiön olohuoneen 

viereen, joten vähintään parvekkeen toinen seinä olisi hyvä olla umpinainen. Kaksioon sijoitettuna parvekeuloke sijoittuu asunnon olohuoneen ja makuuhuoneen 

väliin, jolloin umpinaisuus ei näkösuojan kannalta ole välttämätön. Halimaantie 2:lle luonnostelemani parveke on molempien sivujen osalta umpinainen, mikä 

tekee siitä ulkonäöllisesti selkeän, sekä antaa yksityisyyttä myös muista ulokeparvekkeista katsottuna. 

 

 

 

Pienimmillään kyseiseen kohtaan voisi ajatella rakennettavaksi ranskalaisen parvekkeen, Tällöin muutos julkisivussa ei olisi kovin merkittävä, mutta esimerkiksi 

kaiteen värillä tai materiaaleilla olisi myös mahdollista uudistaa hieman julkisivun ilmettä. 
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Alla luonnos muutaman pienen parveke-elementin sijoittamisesta muuten nykyisellään olevaan julkisivuun. Hieman eri sävyiset parvekenopat rikkovat 

säännöllistä elementtiruudukkoa tuoden julkisivuun leikkisyyttä, piilottamatta silti rakennuksen alkuperäistä ilmettä. Raikkaat pastellisävyt henkivät 1970-luvun 

värimaailmaa, ollen samalla moderni uudistus muuten melko yksiaineisessa ja -värisessä julkisivussa.  
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VesikattoVesikattoVesikattoVesikatto    

Kermikatteiden normaali käyttöikä on 15-40 vuotta. Normaaliin vanhenemisnopeuteen vaikuttavat katemateriaalin koostumus sekä ympäristöstä ja 

alusrakenteesta kermikatteeseen kohdistuvat rasitukset. Singeli ja pintakermin sirote suojaavat kermiä UV-säteilyltä ja lämpenemiseltä. Mikäli kermikatteessa 

on puutteelliset kallistukset, voi katolle lammikoitunut vesi jäätyessään rikkoa katetta. Myös alustan kosteudesta johtuvat eristeen painaumat, kermikatteen 

pussit sekä puutteellisesta huollosta johtuva kaivojen tukkeutuminen häiritsevät normaalia vedenpoistoa ja saattavat aiheuttaa lammikoitumista. Talvella 

yläpohjan lämpövuodot voivat paikallisesti sulattaa lunta, joka taas jäätyessään lisää katteen rikkoutumisriskiä. Katteen alustan kastuminen voi johtua joko ulkoa 

tai sisätiloista tulevasta kosteudesta. Ulkoa tuleva kosteus on usein seurausta katemateriaalin vaurioista, esim. saumojen aukeamisesta, puutteellisten 

liikuntasaumojen seurauksena tapahtuvasta repeämisestä tai edellä mainitusta jäätymishalkeilusta. Myös puutteellisesti suojatuista räystäsrakenteista tai 

läpivientien vuotokohdista voi päästä kosteutta katon välirakenteisiin. Sisätiloista kosteus voi päästä ilmavuotojen mukana mm. puutteellisen höyrynsulun tai 

yläpohjaelementissä olevien reikien kautta.  (40) 

Vesikattoa korjatessa tulisi katon toiminnalliset puutteet korjata samalla. Katon tavoiteltava kallistus on 1:40 ja ehdoton minimikaltevuus 1:80. Katerakanteiden 

uusimisen yhteydessä voidaan päivittää myös kattokaivojen koko ja määrät. Mikäli koko kate uusitaan, kannattaa miettiä samalla yläpohjan eristämistä. Tämä 

toimenpide on usein katon toimivuutta selvästi parantava toimenpide. Lisälämmöneristettä voidaan käyttää myös katon kaltevuuksien parantamiseen. Mikäli 

katteen toimintaedellytykset ovat muuten kunnossa ja katto ei materiaalien vanhenemisen vuoksi tarvitse kokonaan uusimista, voi vesikatolle riittää paikallinen 

korjaus. Ennen katon korjausta tulee kuitenkin varmistaa, että kattorakenteisiin päässyt kosteus pääsee kuivumaan. Muussa tapauksessa katto kuivataan. (40) 

Toisinaan vesikaton korjauksen yhteydessä halutaan kattomateriaalia tai -muotoa muuttaa. Kattomateriaalia vaihdettaessa tulee varmistaa, että kaltevuus ja 

kantavuus ovat riittävät uudelle katemateriaalille. Kattomuodon muutoksessa tulee palo-osastointi tarkistaa ja tarvittaessa päivittää. 

Rakennusvalvontaviranomaiselta tulee lisäksi selvittää luvan tarve muutostoimenpiteisiin. (40) 1970-luvun elementtikerrostaloille tyypillinen kattomuoto on 

tasakatto. Joidenkin talojen kattoja on muutettu harjakattoisiksi, mutta itse näkisin harjakaton talotyypissä nykyisten julkisivujen rinnalla aika vieraana. Mikäli 

rakennuksen massoitteluun tai julkisivuun tehdään samanaikaisesti koko olemukseen vaikuttavia muutoksia, esimerkiksi lisäkerroksia, voi myös katon muodon 

muuttaminen sopia kokonaisuuteen.  

Yksi mahdollisuus uudeksi katemateriaaliksi on viherkatto. Viherkattojen hyödyt ovat suurimmillaan tiheästi rakennetussa kaupunkiympäristössä, sillä niillä 

voidaan viivyttää sade- ja sulamisvesiä, vaimentaa melua, viilentää rakennusta sekä lisätä alueen visuaalista sekä toiminnallista viherympäristöä. Viherkatoista 

muodostuvat hyödyt ympäristölle riippuvat viherkattojen tyypistä, sijoittumisesta sekä määrästä. Viherkattoa perustettaessa olemassa olevalle katolle, tulee 

ottaa huomioon nykyisten rakenteiden kantavuus sekä vesikaton liittyminen muihin rakennusosiin. (41) Viherkattoa suunnitellessa tulisi huomioida myös 

vaikutus rakennuksen julkisivuun, sillä viherkaton rakentaminen edellyttää 1970-luvun loivilla tasakatoilla räystäiden korottamista ainakin kasvukerrosten ja 

mahdollisen kallistusten jyrkentämisen verran.  (42) Viherkatot voivat olla esimerkiksi maksaruohoa, niittykasvillisuutta, heinää, tai katoille voidaan rakentaa 

monimuotoinen kattopuutarha oleskelualueineen. Viherkatolle tarvittava kasvukerros on istutettavista kasveista riippuen n.60-300mm matalille kasveille ja siitä 

jopa 1000mm saakka puita ja pensaita sisältävälle kattopuutarhalle. Kattojen kaltevuuksien tulisi olla riittävät, sillä suuri osa kasveista ei menesty seisovassa 

vedessä. Matalan viherkattotyypin kallistusten tulisi olla jyrkempi kuin 1:50. Sen sijaan paksumpi viherkatto toimii loivemmallakin, maksimissaan 1:80 kallistetulla 
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katolla. (42) (43) 1970-luvun kerrostaloja ajatellen, väljästi rakennetulla, luonnon ympäröimällä alueella ei tavallisesti ole tarvetta viherkaton 

vesienviivytysominaisuuksille, mutta tiiviissä keskustakorttelissa siitä voisi olla hyötyä. Samoin melunvaimennus- ja jäähdytys voisivat tuoda keskustaan 

mukavammat olosuhteet. Visuaalistakin hyötyä viherkatoista voidaan saada, varsinkin jos lähialueen rakennukset ovat keskenään eri korkuisia. Vesikaton 

hyödyntäminen kattopuutarhana ja oleskelutiloina voisi olla merkittävä positiivinen erityispiirre tähän talotyyppiin tuotuna. Tutkin kattopuutarha-ajatusta 

enemmän myöhemmässä osiossa Toimintojen laajentaminen vesikatolle. 

 

Talotekniikka ja märkätilatTalotekniikka ja märkätilatTalotekniikka ja märkätilatTalotekniikka ja märkätilat    

Mikäli lämmityspatteriverkosto on oikein tehty ja säännöllisesti huollettu, on se pitkäikäisin rakennuksen teknisistä järjestelmistä, eikä uusiminen ole vielä 

ajankohtaista muun talotekniikan tavoin. Lämmitys on yksi merkittävä asumismukavuuteen vaikuttava tekijä; mikäli vanhoja vesikiertoisia patterijärjestelmiä ei 

ole säädetty, saattavat lähimpänä lämmönjakohuonetta olevat tilat olla liian kuumia ja kauimpana olevat liian kylmiä. Huoneistojen lämpötilan tasaaminen 

vähentää myös energiankulutusta. Patteriverkosto on myös heikko lenkki huoneistojen välisessä ääneneristyksessä, sillä ääni pääsee siirtymään tavallisten 

teräslevypattereiden ja putkien mukana muihin huoneistoihin. Pattereiden ääneneristystä parantaa ns. ääntä eristävien patteriventtiileiden asennus. Myös 

happitiiviiden muoviputkien käyttö estää äänen siirtymisen huoneistosta toiseen. (18) (38) 

Viemäriputkistojen korjaustapoja ovat käytännössä putkien vaihtaminen uusiin tai nykyisten putkien sujutus tai pinnoitus. Uusittaessa putket, voidaan ne 

asentaa nykyisiin nousukuiluihin nykyisten putkien paikalle tai uusiin nousukuiluihin. Sujutusmenetelmässä putket puhdistetaan ja niihin asennetaan kovettuva 

sukka, joka käytännössä muodostaa uuden putken vanhan sisään. Pinnoitettaessa putken sisään asennetaan puhdistuksen jälkeen pinnoite, joka toimii yhdessä 

vanhan putken kanssa. Pinnoite suojaa alkuperäistä putkea sisäpuolelta ja hidastaa sen kulumista ja vanhenemista, mutta yhdistelmän lujuus on edelleen vanhan 

putken lujuudesta riippuvainen. Pinnoitusta pidetäänkin käyttöikää pidentävänä korjauksena, kun taas sujutus vastaa kestävyydeltään lähes uutta putkea. 

Menetelmiä voidaan myös yhdistää, jolloin osa putkista uusitaan ja osa sujutetaan tai pinnoitetaan, esimerkiksi, jos halutaan välttää purkutöitä pesuhuoneissa. 

Käyttövesiputkiston korjaustavat ovat käytännössä samat kuin viemäriputkistoissa, pois lukien sujutusvaihtoehto. (44) 

1970-luvun kerrostaloissa on raitisilmaventtiilin puuttumisen vuoksi heikko ilmanvaihto. Toisaalta tuloilma tulee hallitsemattomasti ikkunoiden raoista ja 

aiheuttaa vetoisuuden tunnetta. Mikäli ikkunat on liian hyvin tiivistetty eikä ilma pääse sitä kautta sisään, kulkeutuu asunnon korvausilma koneellisesti poistetun 

ilman tilalle porrashuoneesta tai pahimmassa tapauksessa viemäristä. Pienin korjaus tähän on ikkunan tiivistäminen muuten hyvin, mutta jättämällä ikkunan 

yläreunasta pala tiivistettä pois. Ikkunoita uusittaessa voidaan uusiksi ikkunoiksi hankkia tuloilmaventtiileillä varustetut ikkunat tai asentaa ikkunoista erilliset 

venttiilit rakennuksen ulkoseiniin. Myös koneellinen poisto voi aiheuttaa ongelmia, sillä yhteiskanavajärjestelmän kautta äänet, ja joskus hajutkin, siirtyvät muihin 

asuntoihin. Ilmanvaihtokanavien kautta siirtyvään ääneen voi vaikuttaa esimerkiksi asentamalla kanavistoon äänenvaimennuspatruunan. Patruuna voidaan 

asentaa olemassa olevaan kanavaan ilman lisätoimenpiteitä, eikä se aiheuta painehäviötä ilmanvaihtojärjestelmään. (38)  (18) 

Muutostyön yhteydessä voidaan jo varautua myöhempiin muutostarpeisiin, esimerkiksi rakentamalla seinärakenne sellaiseksi, että siihen voidaan myöhemmin 

asentaa liikkumista helpottavia tukikahvoja. (44) Pesuhuoneiden korjauksen yhteydessä saattaa olla kannattavaa tehdä siihen toiminnallisuutta parantavia 
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muutoksia asukkaan tarpeiden mukaan tai lisätä huoneistoon esimerkiksi sauna. Pesuhuoneiden muutosvaihtoehtoja olen luonnostellut kohtaan Asuntojen 

sisätilojen parantaminen. 

 

3.33.33.33.3 EsteettömyysEsteettömyysEsteettömyysEsteettömyys    

 

Liikkumisesteisyydellä tarkoitetaan henkilön pysyvästi tai tilapäisesti rajoittunutta kykyä liikkua, toimia, suunnistautua tai kommunikoida. Rajoite voi olla 

aiheutunut vamman, ikääntymisen tai sairauden takia, mutta myös esimerkiksi pienten lasten tai kantamusten kanssa liikkuminen voi rajoittaa normaalia 

toimintaa. Esteettömässä liikkumis- ja toimimisympäristössä otetaan huomioon nämä rajoitteet niihin soveltuvilla apuvälineillä toimittaessa. (45) 

As. Oy Halimaantie 2:n tontti on hyvin tasainen ja maan pinnan taso on lähes pohjakerroksen lattiatasossa, joten tasoerojen ja kynnysten osalta pääsy 

rakennukseen on esteetön. Porrashuonetta pidemmälle ei esimerkiksi pyörätuolilla sitten pääsekään, sillä rakennuksessa ei ole hissiä ja palo-osastoivan oven 

kynnys pohjakerroksen yhteistiloihin johtavalle käytävälle on liian suuri pyörillä ylitettäväksi. Myös huonosti portaissa liikkuvalle kerroksesta toiseen pääseminen 

voi olla hankalaa, sillä vain portaan toisella sivulla on käsijohde. Asunnot ovat muuten tilavia ja kynnyksettömiä tai matalakynnyksisiä, mutta pesuhuoneissa ja 

wc-tiloissa on korkea kynnys. Osassa asuntotyypeistä wc on pesuhuoneesta erillään, ovi kapea, eikä pyörätuolilla kääntyminen pienehkössä wc-tilassa olisi kovin 

helppoa. Esteistä huolimatta talossa asuu hiljattain pyörätuoliin joutunut mies, jonka elinympäristö on halvauksen myötä kutistunut parvekkeettoman yksiön 

kokoiseen tilaan. Hänen asuntonsa pesuhuoneeseen on tehty esteettömyysmuutos, jossa kynnystä on madallettu ja seinille kiinnitetty tukikahvoja. Hänen 

asuntotyypissään wc on onneksi pesuhuoneen yhteydessä. Ulos päästäkseen mies on kannettava portaita kahden kerroksen verran. Talossa asui myös pitkään 

erittäin hitaasti rollaattorilla liikkuva vanha rouva, joka miehensä avustamana ulkoili joka päivä pihalla ja lähialueella. Ei ole siis lainkaan tavatonta, että 

hissittömässä kerrostalossa on liikkumisrajoitteisia asukkaita, ja ettei kotia haluta tai voida vaihtaa, vaikka asuminen siinä olisikin hankalaa. 

Esimerkkikohteen lähistöllä on useampia 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja, joista yhdessäkään ei ole hissiä. Valtaosa on Halimaantie 2:n tavoin tasamaalla 

ja sisäänkäynti porrashuoneeseen on toteutettu ilman tasoeroja. Parissa kohteessa on tontin korkeuserojen vuoksi osaan tai kaikkiin sisäänkäynteihin porras ja 

joissakin ensimmäinen asuinkerrostaso on puolen kerroksen nousun jälkeen.  

Ulkotiloissa esteettömyys tarkoittaa helppokulkuisuutta, riittäviä kontrasteja sekä sitä, ettei kulkureiteillä ja kalustetuilla alueilla ole törmäysvaaraksi olevia 

ulkonevia osia. Myös monella korkeudella olevat istuimet palvelevat erilaisia käyttäjiä. Pihan pintamateriaalin vaihtuminen alueen käyttötarkoituksen vaihtuessa 

tai alueiden väliin sijoitetut istutukset auttavat näkörajoitteisen liikkujan tilanhahmotusta ja paikannusta. (45) Liikkumisesteisille sopivan autopaikan 

mitoituksessa on huomioitava tilaa vievän apuvälineen, kuten pyörätuolin tai rollaattorin käyttö. Myös kepeillä tai muuten huonosti liikkuva voi tarvita tavallista 

enemmän tilaa autosta pois nousemiseen, jolloin oven pitäisi mahtua avautumaan kokonaan. Tarvittava tila voidaan varata myös autopaikan vieressä olevalta 

jalkakäytävältä tai muuten avoimelta alueelta. Esteettömän autopaikan tulisi olla myös riittävän lähellä sisäänkäyntiä. (45) Halimaantien 2:ssa sekä lähialueen 

vastaavissa taloissa, ei sisäänkäyntien lähelle ole järjestetty erikseen autopaikkoja. Kiinteistöjen pysäköintialueet ovat pääosin sorapäällysteisiä pysäköintikenttiä 
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ja sijaitsevat kuitenkin melko lähellä rakennuksia. Tällaiselle alueelle on helppo järjestää tilavampi paikka esimerkiksi pysäköintivyöhykkeiden reunoilta tai 

kulkuväylien vierestä.  

Yhteistiloista esteettömyyden vähimmäisvaatimus koskee porrashuoneita, mutta myös esimerkiksi pyykinpesu- ja kuivaushuoneeseen, irtaimistovarastolle tai 

talosaunaan pääsyn olisi hyvä olla esteetön. Lastenvaunuvaraston käyttö edellyttää esteettömyyttä lastenvaunujen käyttäjien lisäksi myös rollaattoreiden 

käyttäjille. Väljyyden ja kynnyksettömyyden salliessa voi tilassa säilyttää myös ulkopyörätuolia. Yhteistilojen turvallista käyttöä lisää myös lattiamateriaalien 

riittävä karheus ja heijastamattomuus, riittävä valaistus, selkeät ja riittävän kokoiset opasteet sekä kontrastit tasoeroilla, ovissa, portaissa tai välipohjan aukkojen 

reunoilla. (45) Halimaantie 2:n yhteistilat sijaitsevat maantasokerroksessa takapihan puolella. Käynti koko rakennuksen pituiselta käytävältä niihin on esteetön, 

ja samoin ovat esteettömiä takapihalle johtavat ovet. Porrashuoneiden ja edellä mainitun käytävän välillä on kuitenkin korkeakynnyksiset palo-ovet.  Nämä 

vaihtamalla matalakynnyksisempiin olisivat kaikki yhteistilat saavutettavissa myös pyörätuolilla.  

Liikkumisesteisille soveltuvassa asunnossa on mahdollisimman vähän tasoeroja ja kynnyksiä, oviaukot ovat riittävän leveät ja wc-, pesuhuone- ja keittiötiloissa 

on riittävä väljyys pyörätuolilla kääntymiseen. Lisäapuna voidaan käyttää tukikahvoja, korkeussäädettäviä kiintokalusteita ja hälytyspainikkeita. Kuulovammaiset 

huomioivassa tilassa on kiinnitetty huomiota akustointiin sekä äänihälytyksiä tukeviin merkkivaloihin, tärinään tai muuhun signaaliin, esimerkiksi 

palovaroittimissa tai ovikellossa. (45) 

Lähtökohta esteettömälle asumiselle on asuntoon pääseminen, joten mikäli talossa ei ole hissiä ja asunto sijaitsee muualla kuin maan tasossa, on 

esteettömyyden saavuttamiseksi hissin rakentaminen välttämätöntä. Hissi helpottaa lisäksi muitakin talossa liikkujia, mm. lastenrattaat sekä raskaat 

kantamukset nousevat hissillä helposti kerroksiin. Ympäristöministeriön sekä Sosiaali-ja terveysministeriön hissittömien kerrostalojen asukkaille vuonna 2001 

teettämän kyselyn mukaan hissitarve on suurin vanhenevan väestön omatoimista asumista (lähes 70% oli tätä mieltä) sekä pienten lasten kuljetusta varten (noin 

50% mielestä). Noin puolet vastaajista arvioi lisäksi asuntojen arvon nousevan ja myynnin helpottuvan hissin rakentamisen myötä. Kyselyyn vastanneista noin 

neljäsosa koki hissittömyydestä olevan jonkinlaista haittaa talossa asumiselle tai siellä liikkumiselle. Eniten haittaa hissittömyydestä kokivat ylimmissä 

kerroksessa asuvat ja yli 75-vuotiaat, mutta ero alemmissa kerroksissa asuviin tai nuorempiin asujiin ei ollut merkittävä: arvioidun haitan suuruus vaihteli 15-

37% välillä. (46) 

Hissin sijoittamiselle vanhaan kerrostaloon on käytännössä neljä perusvaihtoehtoa.  

1. Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen.Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen.Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen.Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen. Tämä on ensisijainen ja toimiva ratkaisu, jos porrashuoneessa on hissille riittävästi tilaa. Hissi voidaan rakentaa 

porrastasanteelle, porrassyöksyjen väliin tai niiden viereen. (38) Tyypillisimmillään 1970-luvulla rakennetun kerrostalon porrashuone on kaksivartinen suora 

porras, joka minimimitoitettuna oli kerrostasolla 1500 mm x 2550 mm ja lepotasolla 1200mm x 2550 mm. (18) Nykyisessä Ympäristöministeriön asetuksessa 

rakennusten paloturvallisuudesta on yli 2-kerroksisille asuinrakennuksille määrätty vähimmäispoistumisleveydeksi 1200mm. Poikkeuksena tälle on mm. 

kuitenkin tilanne, jossa olemassa olevan rakennuksen uloskäytävään asennetaan hissi tai muu tasonvaihtolaite, tällöin voi asunnon uloskäytävä olla 

minimissään 850mm levyinen. (47) Kaksivartisen portaan minimitilantarve 2x 850mm jättää minimilevyiseen porrashuoneeseen ”ylimääräistä” leveyttä 

850mm. Esimerkiksi Koneen 850mm leveän tilatehokkaan jälkiasennushissin kuilun sisäleveys on 650mm, mikä ei vielä riitä esteettömään liikkumiseen 

pyörätuolilla. Avustettunakin pyörätuolin tilantarve on minimissään 800mm ja suositus 900mm. (48) 
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Halimaantie 2:n porrashuone on 1970-luvun minimimitoitusta hieman suurempi. Siihen suositeltu 900mm sisäleveydeltään oleva jälkiasennushissi mahtuisi 

vielä nykyisten portaiden väliin niitä kaventamalla. Alla vasemmanpuolimmaisessa kuvassa on esitetty hissin sovitus Halimaantie 2:n porrashuoneeseen. 

Hissinä tässä on käytetty Koneen tilatehokasta Prospace jälkiasennushissiä, jossa on itsekantava ohutseinäinen hissikuilu sekä pienet ylä- ja alatila.  

Em. tarkastelun vieressä on suunnitelma, jossa porrastyyppiä muuttamalla ja julkisivusta sisäänvedetyn porrashuoneen seinää siirtämällä ulkoseinälinjaan, 

voisi pienellä porrashuoneen laajennuksella saada tilaan mahtumaan hissi ja 1200mm levyinen porras. Portaan mitoitus on Rudus T5-porraselementin 

mukainen ja hissi edellisen tavoin Koneen Prospace. Myös tämä hissivaihtoehto on sovitettu Halimaantie 2:n porrashuoneeseen. Minimikokoiseen 

porrashuoneeseen ei porras T5-elementin mitoituksella mahtuisi. 
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Portaan mahtuminen syvennykseen edellyttäisi betonisten pieliosien sekä tuuletusparvekkeiden purkamista, joten hissin ja uuden portaan sijoittaminen 

porrashuoneeseen vaatisi sekä rakenteellisia että ulkonäöllisiä muutoksia.  Julkisivussa syvennyksen tilalle voisi asentaa lasiseinän, joka toisi 

porrashuoneeseen reilusti lisää valoa ja toisaalta toimisi myös muistona julkisivun puretusta sisäänvedosta.  
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2. 2. 2. 2. HissiHissiHissiHissinnnn    sijoitsijoitsijoitsijoittaminentaminentaminentaminen    asuntovyöhykkeelleasuntovyöhykkeelleasuntovyöhykkeelleasuntovyöhykkeelle. Mikäli porrashuonetta vasten on asunnossa esim. vaatehuone tai muuta toisarvoista tilaa, ja tämä sijaitsee siinä 

määrin suuressa asunnossa, ettei tilan menetys ole kokonaisuuden kannalta merkittävä, voi hissille olla mahdollista löytää sijainti asunnon alueelta. Tilanne on 

kuitenkin harvinainen, ko. tilan tulisi olla sellaisessa kohtaa, että käynti hissiin on mahdollinen, eikä ahtaissa 1970-luvun porrashuoneessa ole juurikaan 

sijoitusvaihtoehtoja. Lisäksi taloyhtiön pitäisi saada suostumus jokaiselta osakkaalta, joiden asunnon alueelle hissi sijoitettaisiin. Taloyhtiön pitäisi lunastaa 

käytettävät neliöt osakkaalta käypään hintaan ja yhtiöjärjestystä olisi muutettava vastaamaan muutettua asuntojakoa. (49) Halimaantie 2:n kaltaisessa kolmen 

asuinkerroksen ja neljän porrashuoneen tapauksessa, olisi asuntoalan lunastamiseen saatava lupa kahdeltatoista osakkaalta ja päästä lunastushinnassa kaikkia 

tyydyttävään loppusummaan. Lisäksi hissi veisi pohjakerroksesta autotalli- tai yhteistilaa.  

Alla luonnos Halimaantie 2:n porrashuoneesta ja hissin sijoittamisesta asuntojen alueelle. Tässä tapauksessa hissin sijoittaminen asuntoon onnistuisi suhteellisen 

helposti, joskin porrassyöksyt jouduttaisiin osittain uusimaan. Hissi on kuitenkin riittävän kokoinen pyörätuolille, ja sen edessäkin on tilaa kääntyä. 

Asuinkerroksessa hissi on sijoitettu erillis-wc:n paikalle ja wc-istuin siirretty suihkutilaan, vrt. alkuperäisessä järjestyksessä oleva vastakkainen asunto. Näiden 

asuntojen pohjaratkaisu on siinä mielessä ihanteellinen, että oleskelu- ja makuutilat eivät sijaitse porrashuoneen tai uuden hissin vieressä, ja väliin jäävät 

toiminnalliset tilat vaimentavat vielä lisäksi hissin aiheuttamaa melua. Pohjakerroksessa ko. kohtaan sijoitetut hissit osuvat kolmen autotallin kohdalle niin, ettei 

tilaan mahdu enää autoa. Neljäs hissi tulisi irtaimistovaraston kohdalle. Menetetyt irtaimistovarastokopit voisi sijoittaa yhteen entisistä autotalleista, ja 

mahdollisesti tilan etuosaan jäisi vielä tilaa mopotallille. Loput kaksi autotallia voisi muuttaa joksikin käyttötilaksi, joko taloyhtiön omaa käyttöön tai 

vuokrattavaksi ulkopuoliselle. Tekemässäni luonnoksessa tilasta on tehty työpaikkatilaa toimistolle tai palveluyrittäjän vastaanotolle. Autotallien ovien kohdalle 

voi sijoittaa ikkunaa.  
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Tällä ratkaisulla porrashuoneen muutoksia ei näy julkisivussa lainkaan, ainoastaan autotallin muutos vuokrattavaksi liike- tai työtilaksi edellyttää ovien 

muuttamista ikkunoiksi. Mikäli julkisivu sijaitsee lähellä katua, voidaan ikkunaa käyttää mainostilana, ja jos korvaavia pysäköintipaikkoja saadaan järjestettyä 

riittävästi muualle, voi vuokratilaa laajentaa vaikka viereiseen autotalliin. Halimaantie 2 ei sijaitse keskustassa tai muulla kaupallisella vyöhykkeellä, eikä 

rakennuksen julkisivu ole kadun vieressä, joten käyttö työtilana soveltuisi siihen paremmin. Pysäköintialue ei sijaitse aivan rakennuksen vieressä, vaan välissä on 

näkymää rauhoittava nurmikkoalue sekä istutuksia. Pihalla on tilaa autotallit korvaaville pysäköintipaikoille tai vaikka pienelle autokatokselle. Alla näkymäkuva 

julkisivusta, kun hissi on sijoitettu asuntovyöhykkeelle ja autotalli on muutettu työtilaksi. Autotallin oven paikalle tuleva ikkuna voi olla kuvan mukaisesti koko 

aukon kokoinen tai vain osittain. 
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2.2.2.2.         Hissi sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle.    

Halimaantie 2:n U-mallisen portaan välitasanne sijaitsee ulkoseinää vasten ja kerrostasanne on rakennusrungon sisällä, joten jos hissi rakennetaan rakennuksen 

ulkopuolelle, on myös portaat purettava ja rakennettava uudelleen eri tavalla. Alla olevassa luonnoksessa olen sijoittanut porrashuoneen toiselle sivulle tiukasti 

mitoitetun kiertävän portaan. Liikkuminen tällaisessa portaassa on alkuperäistä lepotasollista suoraa porrasta hankalampaa, kuten myös tavaroiden kantaminen. 

Uusi hissi helpottaa kerroksiin kulkemista ja pienempien kantamusten kuljettamista, mutta suuremmat asiat, kuten huonekalut, on edelleen kuljetettava 

portaita. Näiden suurempien asioiden kuljettaminen vaikeutuu porrasmuutoksen yhteydessä. Lisäksi toisessa asuinkerroksessa sijaitseva tuuletusparveke on 

purettava hissin tieltä. 

 

Halimaantie 2:ssa porrashuone on julkisivussa hieman sisäänvedettynä, jolloin syvennyksen reunat kaventavat hissille soveltuvaa tilaa. Tekemässäni 

luonnoksessa pyörätuolille soveltuvan hissin sijoittaminen portaan ja syvennyksen seinän väliin onnistuu juuri ja juuri, mutta todellista tilannetta varten hissin 

sijoittaminen ko. paikkaan olisi tarkasteltava tarkemmin hissi- ja porrasvalmistajan sekä kuilun suunnittelijan kanssa. Pienemmänkin hissin rakentaminen voi olla 

tarkoituksenmukaista, mutta silloin rakennusta ei hissimuutoksella saada esteettömäksi. Mikäli hissi ei luonnoksessa esitettyyn tilaan mahdu ja 

pyörätuolimitoitus tarvitaan, voi rakennuksesta ulos työntyvän osan rakentaa suuremmaksi ja sijoittaa sinne hissin lisäksi hieman väljempää käytävätilaa. Tässä 

vaihtoehdossa olen kuitenkin halunnut pitää laajennuksen 

mahdollisimman pienenä.

Hissin rakentaminen rakennusmassan ulkopuolelle vaikuttaa 

rakennuksen ulkonäköön. Usein jälkiasennushissit ovat melko 

suunnittelemattoman näköisiä rakennuksen julkisivussa, sekä 

massoittelun, että materiaalien soveltumisen suhteen. 

Pystysuuntaisen kappaleen lisääminen muuten 

vaakalinjaiseen rakennukseen voikin olla haastavaa, ja 

kevytrakenteisen kappaleen kevytrakenteinen 

julkisivumateriaali jää helposti vieraan näköiseksi muuten 

betonisessa rakennuksessa. Talotyypin porrashuoneen 

ahtaudesta johtuen ei tällainen ratkaisu tarjoa montaa 

vaihtoehtoa hissin sijoittamiselle, joten keinot vaikuttaa 

julkisivuun ovat varsin vähäiset.  
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Omassa luonnoksessani porrashuonesyvennyksen sisäänvedetty ulkoseinä on purettu kokonaan ja ikkunat sommiteltu hissikuilun viereen jäävälle osuudelle 

uudestaan. Myös hissikuilussa on rakennusmassan sisään jäävällä osuudella ikkunat. Alun perin vaalea syvennys on muutettu tummaksi maantasokerroksen 

sävyyn ja nostettu hissikuilun mukana vesikattokorkeuteen saakka. Kuten edellä mainitsin, voi kevyestä pintamateriaalista tulla julkisivuun vieraan näköinen 

kappale, joten luonnoksessani hissikuilu olisi muun julkisivun tapaan maalattu betonielementti. Myös tasoitetulla kevytbetonilla tai harkolla päästäisiin 

massiivirakenteiseen ulkonäköön.
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3.3.3.3. Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen ja uusi porras rakennetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen ja uusi porras rakennetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen ja uusi porras rakennetaan rakennuksen ulkopuolelle.Hissi sijoitetaan porrashuoneeseen ja uusi porras rakennetaan rakennuksen ulkopuolelle.    

 

Kun porras sijoitetaan alkuperäisen porrashuoneen ulkopuolelle, antaa se mahdollisuuden monenlaiseen porrasratkaisuun, sillä nykyiset seinät eivät enää rajoita 

portaan mittoja ja muotoa. Porrashuonelaajennuksen rajoittavina tekijöinä ovat kuitenkin porrashuoneen vieressä olevien tilojen ikkunat sekä piha-alue 

rakennuksen edessä. Edellinen luonnollisesti siitä syystä, ettei asuntojen ikkunoita haluta uuden porrashuoneen vuoksi poistaa tai pienentää. Piha-alueella taas 

tulee säilyä tai järjestää uudelleen kulku- huoltoajo- ja pelastustiereitit. Porrashuonelaajennus voi tulla pitkällekin rakennusmassan ulkopuolelle. Jos hissi 

sijoitetaan entisen portaan paikalle, ei se vaikuta rakennuksen ulkopuolisiin tiloihin eikä viereisiin asuntoihin.  

 

Halimaantie 2:n porrashuoneeseen tekemässäni luonnoksessa uusi porras ja portaan edessä oleva tila ovat molemmat nykyisen ulkoseinälinjan ulkopuolella, 

koska mikäli nykyisen porrashuoneen kohdalla olevan syvennyksen pieliä ei voi purkaa, ei porras mahtuisi ko. pielien kohdalle, eikä niiden väliin jäisi riittävää 

tilaa portaan eteenkään. Ensimmäisessä 

luonnosvaihtoehdossa olen sijoittanut portaan näiden 

pielien kohdalle, olettaen että ne voi purkaa. Porrastyyppi 

ja sen mitoitus ovat samat kuin tässä. 

Porrashuonelaajennuksen kokoero näiden kahden 

luonnoksen välillä on huomattava. Tähän versioon olen 

hyödyntänyt portaan edessä olevan tilan uutena 

sisäänkäyntinä, jolloin maantasokerroksen 

sisääntulokäytävä vapautuu muuhun käyttöön, esimerkiksi 

nykyistä suuremmaksi varastoksi lastenvaunuille ja muille 

ulkoiluvälineille. Myös kerrostasot muuttuvat muutoksen 

myötä väljemmiksi, jopa tarpeettoman väljiksi pelkälle 

hissille. Kerrostasolle voisi sijoittaa lisäksi vaikka 

ylimääräisiä vuokravarastoja. Varastot täytyy palo-

osastoida muusta uloskäytävästä. Ylimääräinen tila voisi 

olla hyödyksi myös liitettynä viereiseen asuntoon, 

esimerkiksi Halimaantie 2:n pohjaratkaisussa saisi 

porrashuoneelle työntyvään laajennukseen pikkuruisen 

asuntosaunan tai toisen wc:n. 
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Porrashuoneen tuominen näin pitkälle ulos rakennuksen ulkoseinästä vaikuttaa merkittävästi rakennuksen ulkonäköön. Kuten vaihtoehdossa, jossa hissikuilu on 

sijoitettu rakennusmassan ulkopuolelle, olen tässäkin ottanut uuden rakennusosan materiaaliksi maalatun betonielementin. Keventääkseni liittymistä 

rakennukseen, on raskaseleinen porrashuone irrotettu ulkoseinälinjasta lasisella kaistaleella. Sivuseinien läpinäkyvyys on kuitenkin rajallinen, sillä pidemmälle 

tuoduista ikkunoista tai lasiseinästä näkisi liian helposti asuntoihin sisälle. Sen sijaan päätyseinän aukotuksella ei näkymämielessä ole rajoituksia. Tekemässäni 

luonnoksessa aukot ovat kuitenkin melko pieniä, sillä olen halunnut toistaa siinä julkisivun aukotussuhdetta. Mikäli porrastornin muotokieli tai materiaalit 

poikkeaisivat paljon alkuperäisestä rakennuksesta, pitäisi mielestäni myös muuta julkisivua uudistaa. Näissä luonnoksissa olen ottanut tavoitteeksi sovittaa hissin 

rakentamisen aiheuttamat muutokset rakennuksen nykyisiin julkisivuihin. 
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3.43.43.43.4 EnergiatalousEnergiatalousEnergiatalousEnergiatalous    

 

Asuinkerrostalojen energiankulutuksella on merkitystä sekä asuinkustannusten että ympäristökuormituksen kannalta. Suomessa lämmitysenergiasta koostuu 

merkittävä osuus rakennuskannan energiakulutuksesta. Rakennusten vaippaan liittyvät energiakorjaukset eivät sellaisenaan ole yleensä taloudellisesti kovin 

kannattavia, mutta niiden liittäminen muihin välttämättömiin korjaustoimenpiteisiin voi olla kustannustehokasta. 1970-luvun betonielementtien huonosta 

laadusta johtuen, voivat julkisivut olla laajastikin korjauksen tarpeessa. Samalla tämän vuosikymmenen rakennukset ovat hyvin energiatehottomia. Vuonna 1969 

laadituissa asuinrakennusten lämmöneristysnormeissa (RIL 66), Suomi oli jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Vyöhykeraja kulki suunnilleen Oulun, Vaalan ja Kuhmon 

kautta kulkevaa linjaa. Tämän linjan pohjoispuolella oli eteläpuolta tiukemmat lämmöneristysvaatimukset. Lisäksi massiivisille ja keveille rakenteille oli 

nykymääräyksistä poiketen erilaiset lämmöneristysvaatimukset. Energiakriisin seurauksena määräykset uudistuivat 1976, jolloin vaatimuksia yhtenäistettiin ja 

kiristettiin. Lisää kiristyksiä vaatimuksiin tehtiin taas 1978 uudistuksessa, mutta nämä pysyivätkin sitten voimassa vuoteen 1985 saakka. (37) 

Mikäli energiatehokkuutta halutaan merkittävästi parantaa, edellyttää se toimenpiteitä sekä rakennuksen ulkovaippaan että ilmanvaihtoon. Ilmanvaihdon 

korjaustoimenpiteet pienentävät energiankulutusta sekä parantavat ilman laatua. Korjauskustannusten ja lämpöenergian kustannustason suhde riippuu jonkin 

verran siitä, missä päin Suomea energiakorjaus tehdään. Etelä-Suomessa lämpöenergian kulutustaso on pohjoisempia osia alhaisempi, mutta korjausten 

kustannukset sen sijaan korkeammat. Pohjoisessa Suomessa tilanne on vastaavasti käänteinen, ja Keski-Suomi asettuu molemmilta osiltaan näiden väliin. 

Energiakorjausten kannattavuus siis nousee pohjoisemmas mentäessä. Energiakorjausten kannattavuutta voi vertailla monella eri periaatteella. Jos listataan 

lämmitysenergian säästö ja suhteutetaan se korjausten kokonaiskustannuksiin, ei saada välttämättä kovinkaan kannattavaa lopputulosta. Jos korjaukset tehdään 

myös muista kuin energiansäästösyistä, esimerkiksi huonokuntoisen rakennusosan korjaaminen tai asumisviihtyvyyteen vaikuttavan toimenpiteen tekeminen, 

voidaan energiakorjaukselle laskea osa kokonaiskustannuksista. Tällöin korjaamisen hyötysuhde kannattavuustarkastelussa kasvaa ja sijoituksen laskennallinen 

takaisinmaksuaika lyhenee. (37) 

VTT:n tekemässä esimerkkilaskelmassa on tutkittu kolmen ulkovaippaan ja ilmanvaihtoon kohdistuvan korjauskokonaisuuden kustannuksia ja näiden 

energiansäästöä. Korjauskustannusten neliöhinnat ja ovat vuoden 2010 hintatasolla arvioituja ja lämmitysenergian (kaukolämpö) hinta vuodesta 2010 alkaen 

3% vuosinousulla tarkasteltuna. kokonaiskustannukset sijoittuvat korjauksen laajuudesta riippuen 330 ja 580 e/as-m² väliin. Pelkän energiakorjauksen 

kustannuksia tarkastellessa hintahaitari samoille korjauksille olisi 160-235 e/as-m², eli noin puolet. Huomioitavaa on, että laskelmassa on vähennetty 

korjauskustannuksista energiakorjausavustuksina 50 e/as-m² ja että näiden avustusten myöntäminen on lopetettu vuonna 2013. Lämmitysenergian säästöä 

näillä korjauksilla saataisiin 25-75%. Laskelmassa takaisinmaksuajat sijoittuvat kokonaiskustannuksilla tarkasteltuna 36:sta vuodesta yli 40:ään, kun pelkät 

energiakorjausosuudet huomioiden takaisinmaksuajaksi jäisi n.20-30 vuotta. Tällä jälkimmäisellä tavalla laskeminen toki edellyttää, että korjattava rakennusosa 

olisi huonon kuntonsa vuoksi korjattava tai uusittava joka tapauksessa, ja että ilmanvaihdon osalta sisäilman laatu korjauksen yhteydessä paranee. Laskelman 

yhteydessä on arvioitu, että esimerkiksi ulkoseinien erillistoimenpiteenä tehty lisäeristäminen pelkän energiansäästön saavuttamiseksi ei ole taloudellisesta 

näkökulmasta kovin järkevää. Ulkovaippaan kohdistuvia energiakorjauksia kannattaa siis taloyhtiön näkökulmasta toteuttaa vain, jos korjattava rakennusosa on 

teknisen käyttökuntonsa päässä. (37) 
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Perustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjatPerustukset ja alapohjat    

Perustusten viereen tehtävien patolevyjen tai salaojien uusimistöihin liittyvien kaivutöiden yhteydessä on mahdollista lisätä seinien ulkopintaan 

lämmöneristettä. Samalla maanpäälliset perustusrakenteen pinnat voidaan myös lisälämmöneristää ja rapata. Maanvaraisissa alapohjissa 

lisälämmöneristäminen on yleensä hankalaa. Kerroskorkeuden ollessa riittävä, voidaan lisäeristys asentaa olemassa olevan lattian päälle. Tämä tosin ei poista 

kosteuden johtumista alkuperäiseen lattiaan ja perustuksiin ulottuviin kantaviin väliseiniin, eikä korjaa niiden alaosien mahdollisia kosteusongelmia. 

Turvallisempi ja matalallekin huonekorkeudelle sopiva ratkaisu on lattian ja sen olevien eriste- ja maakerrosten purkaminen. Tilalle asennettaisiin maa-ainesta, 

jossa veden kapillaarinen nousu minimoituisi, lämmöneristekerros ja uusi pintalaatta. Myös perustusten sivut voi olla tarpeellista lämmöneristää kosteusriskien 

minimoimiseksi. (37) Jos alimpaan kerrokseen tehdään asuntoja, toimistoja tai muita tiloja, joissa oleskellaan paljon, voi lattiarakenteen uusiminen olla joka 

tapauksessa tarpeen kosteusongelmien tai –riskin poistamiseksi. Tällöin alapohjan ja perustusten sisäpuolien lisäeristäminen voi olla kannattavaa ja lisää 

todennäköisesti myös oleskelumukavuutta tilassa.  

 

YläpohjarakenteetYläpohjarakenteetYläpohjarakenteetYläpohjarakenteet    

1970-luvulla rakennettujen talojen vesikatot on jo vähintään kertaalleen uusittu ja osassa on parannettu samalla lämmöneristävyyttä. Yläpohjarakenteiden U-

arvovaatimukset olivat 1970-luvulla 0,47-0,23 W/m²K. Ohuimmillaan tämä tarkoitti vain 100mm lämmöneristekerrosta, kun nykyisin vaadittavaan 0,09 

W/m²K:een tarvitaan yli 300mm eristettä tehokkaalla EPS-eristeelläkin. Tuulettumattomissa kattorakenteissa eriste on voinut sulaa vesikatteen bitumiliimaa 

kuumennettaessa, jolloin eristeen kiinnitysliimauksella on riski epäonnistua. Katon lämpötilanvaihteluista johtuvan elämisen seurauksena voivat irtonaiset 

villalevyt liikkua pois räystäiden läheisyydestä. Eristelevyt tulee vaihtaa myös, mikäli ne ovat kastuneet eikä niitä pystytä kuivaamaan tai jos eriste on liian 

pehmeää. Eristeiden uusimisen yhteydessä myös höyrynsulun kunto tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Uudeksi lämmöneristekerrokseksi voidaan asentaa 

tuulettuva uravillarakenne, mikä parantaa katon kosteusteknistä toimivuutta ja edistää kattorakenteiden kuivumista. Mikäli katto todetaan kunnoltaan teknisesti 

toimivaksi, voidaan kattopinnan uusimisvaiheessa lisätä vanhan ja uuden katemateriaalin väliin eristekerros. Myös tähän korjaustapaan voidaan käyttää uritettua 

katevillaa. Lisäeristämiskorjausten yhteydessä tulee huomioida katon läpivienteihin ja räystäisiin tulevat muutokset kattopinnan korkeuden noustessa. Mikäli 

vesikatolla on puutteelliset kallistukset, kannattaa lämmöneristämisen parantamisen yhteydessä korjata katon kallistuksia jyrkemmiksi. (37)  

    

UlkoseinätUlkoseinätUlkoseinätUlkoseinät    

1970-luvulle tyypilliset ulkoseinien betonisandwich-elementit koostuivat ohuimmillaan 80mm sisäkuoresta, 100mm eristekerroksesta ja 50mm ulkokuoresta. 

Rakenteiden U-arvovaatimus oli vuoden -69 normeissa 0,47 W/m²K, vuoden -76 0,4 W/m²K ja vuoden 1978 0,29. Pääosin ulkoseinien arvot asettuivat 0,3-0,4 

W/m²K välille, mutta heikompiakin lämmöneristysarvoja esiintyi. Elementtien ohuista ulkokuorista ja niiden raudoitusten päällä olevasta liian ohuesta 
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betonikerroksesta sekä huonosta pakkaskestävyydestä johtuen, liittyvät 1970-luvun ulkoseinien ongelmat yleensä ulkokuoren huonoon kuntoon. 

Räystäättömissä taloissa sadevesi pääsee imeytymään ulkoseiniin, ja jäätyessään lohkaisee pintakerroksiin vaurioita. Myös rakoilevat elementtisaumat päästävät 

vettä seinän saumaväleihin. Jos silmämääräisen tai tarkemman tutkimuksen perusteella päätetään asentaa pintaan vanhaa rakennetta suojaava uusi 

julkisivukerros tai purkaa ja uusia kuorikerros kokonaan, voidaan samalla uuden pintakerroksen alle asentaa myös uudet lämmöneristeet. Betonisandwich-

elementtien liitoksissa ikkunoihin ja oviin, ei yleensä ole tilaa lisälämmöneristykselle eikä ulkokuoren reunoja voi rakenteen teknisen toimivuuden johdosta 

leikata, joten nämä kohdat jäävät lisäeristämättä. Liitoksissa, joihin normaali lisäeristemateriaali ei mahdu, voidaan käyttää tehokkaammin lämmöneristäviä 

mutta huomattavasti kalliimpia eristemateriaaleja, kuten vakuumieristeitä. Julkisivujen lisäeristäminen kasvattaa ulkoseinän paksuutta. Betonisandwich-

elementin ulkokuoren purkamiseen kannatta ryhtyä vain, jos ulkokuoren kiinnityksessä on vakavia puutteita tai vaurioita ja se on vaarassa pudota. Tässä 

ratkaisussa kuitenkin lämmöneristeen uusiminen paksuntaa seinärakennetta pintaan asennettua eristettä vähemmän ja sen vaikutus lämmitysenergian säästöön 

on suurempi, riippuen toki käytetyn eristeen tyypistä ja paksuudesta. (37) 

Molemmissa ratkaisuissa ikkunat ja ovet jäävät kuitenkin ulkoseinässä aiempaa syvemmälle, mikä vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön. Pelkkä ikkunoiden 

siirtäminen seinärakenteessa ulommas on tarpeettoman suuri toimenpide, joten rakennepaksuuksia kasvattavat julkisivukorjaukset tulisi ajoittaa ikkunoiden 

uusimisen ja korjauksen kanssa samalle ajankohdalle. Ikkunan uudelleensijoittamisessa tulee lisäksi huomioida oikea sijainti ulkoseinärakenteessa kylmäsillan 

ehkäisemiseksi. Ikkunan energiatehokkaimmat sijoituspaikat ovat ikkunan keskellä ja lämmöneristeen kohdalla. Ikkunoita uusittaessa voidaan valita 

karmisyvyydeltään suurempi ikkunatyyppi. Nämä sopivat paremmin paksummalle seinärakenteelle. (37) 

 

Ikkunat ja ulkoIkkunat ja ulkoIkkunat ja ulkoIkkunat ja ulko----ovetovetovetovet    

Vanhojen ikkunoiden tyypillisiä puutteita ovat huono äänen- ja lämmöneristävyys, korvausilman riittämättömyys ja sen vedontunnetta aiheuttava hallitsematon 

kulku. Näihin puutteisiin voidaan vaikuttaa ikkunan korjauksen yhteydessä. Rungoltaan hyväkuntoiset ja tukevat ikkunat onkin vielä kannattavaa kunnostaa.  

Tiivisteiden vaihto ja lisälasin asentaminen tai lasin vaihtaminen eristyslasiin parantavat ikkunan lämmön- ja ääneneristävyyttä. Korvausilman hallittu ohjaaminen 

raitisilmaventtiileillä vähentää vedontunnetta ja parantaa sisäilman laatua. Lisälasi voidaan asentaa nykyisen ikkunarakenteen ulkopuolelle, nykyisten lasien 

väliin tai sisäpuolelle. Vaihtoehtoisesti voidaan nykyinen sisälasi vaihtaa eristyslasielementtiin, mutta tällöin on varmistuttava puitteen riittävästä jäykkyydestä 

ja tarvittaessa vahvistaa rakennetta esimerkiksi kulmajäykisteiden avulla. Vaihtoehtona lisälasin asentamiselle on ikkunan ulkopuolelle asennettava etuikkuna. 

Nykyisen ikkunarakenteen ulkopuolelle asennettuna alumiinikehyksinen ikkuna suojaa vanhan ikkunan puurakenteita kosteusrasitukselta ja vähentää 

ulkopuolisen uusintamaalauksen tarvetta. Kolmas lasi parantaa lämmön- ja ääneneristävyyttä. (38) (50) 

1970-luvun elementtikerrostaloissa tyypillinen ikkuna on tummaksi kuultokäsitelty puuikkuna. Tämä materiaalin ja pintakäsittelyn yhdistelmä kestää huonosti 

aikaa, ja jos ikkunoita ei ole riittävän usein huollettu, voivat ikkunat olla jo niin huonossa kunnossa, että niiden korjaus uutta vastaaviksi tulisi turhan kalliiksi. 

Lisäksi suurehkojen ikkunoiden kapeat karmit eivät välttämättä kestä lasitusmuutosten aiheuttamaa lisäpainoa. Tällöin on kannattavampaa uusia ikkunat 

kokonaan. (50) Ikkunoiden lasivalinnoilla voidaan vaikuttaa lämmöneristävyyden lisäksi myös säteilynläpäisevyyteen, mikä parantaa myös kesäaikaan 

asuinhuoneiden olosuhteita rajoittamalla huoneistoa liikaa lämmittävää auringonsäteilyä. (37)  
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ParvekelasituksetParvekelasituksetParvekelasituksetParvekelasitukset    

Korvausilman ottaminen lasitetun parvekkeen kautta lämmittää tuloilmaa ennen sen siirtymistä sisätiloihin. Lasituksen on kuitenkin oltava riittävän väljä, jotta 

korvausilmaa sen raoista tulee tarpeeksi vastaamaan sisäilmavaatimuksia. (51) Parvekelasitukset voidaan toteuttaa joko osakkaan toimesta vain yhdelle 

parvekkeelle tai taloyhtiön toimesta kaikkiin. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa kustannukset yhtä parveketta kohti jäävät todennäköisesti pienemmiksi ja 

parvekejulkisivujen ilmeestä saadaan yhtenäinen. Parvekelasitusten uusiminen kaikille voi olla osa myös julkisivun ilmeen uudistamista ja lasitusten yhteydessä 

voidaan asentaa vaikka varjostussäleikköjä tai kuvioituja tai värillisiä lasiosia. Taloyhtiön toimenpiteenä tehty parvekkeiden lasittaminen ja siihen liittyvä 

julkisivujen uudistaminen voi kuitenkin olla päätös- ja kustannusjakokysymyksenä hankala, jos kaikissa asunnoissa ei ole parveketta.  

 

EnergianEnergianEnergianEnergian----    ja lämmönja lämmönja lämmönja lämmöntuotannon omavaraisuus tuotannon omavaraisuus tuotannon omavaraisuus tuotannon omavaraisuus     

Energia- ja lämmöntuotannon muutoksissa tavoitellaan yleensä asumiskustannusten alentamista. Ulkopuolisen lämpö- ja sähköenergian jatkuvasti kallistuessa 

ja pientuotantoon soveltuvien järjestelmien hyötysuhteiden kasvaessa suhteessa investointikustannuksiin, kannattaa taloyhtiöiden jo investoida omaan 

energiantuotantoon. Tärkeää energian omavaraisuudessa on järjestelmien oikein mitoittaminen, sillä vaikka sähköä on mahdollista myydä sähköverkkoon ja 

lämpöä kaukolämpöverkkoon, on niistä saatava korvaus sen verran pieni suhteessa investointiin, ettei sähkön tai lämmön tuottaminen yli oman tarpeen ole 

ainakaan tällä hetkellä kannattavaa. Pientuotantoon soveltuvat energiamuodot ovat lähinnä lämpöpumput, aurinkoenergia sekä tuulivoima. 

Lämpöpumppujen avulla voidaan siirtää maasta, kalliosta, vedestä tai ilmasta lämpöenergiaa rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Koska 

lämpöpumppujärjestelmät perustuvat lämmön siirtämiseen, voi useimpia laitteita käyttää myös tilojen viilentämiseen. Lämpöpumppujärjestelmiä ovat 

ilmalämpöpumput, maalämpöpumput, poistoilmalämpöpumput ja ilma-vesilämpöpumput. Lämpöpumppujen myynti on viimeisen viidentoista vuoden ajan 

noussut merkittävästi vuosittain. Lämpöpumput ovatkin kannattava investointi myös kerrostaloon, ja monet taloyhtiöt ovatkin jo investoineet 

lämpöpumppujärjestelmiin.  Lämpöpumpuista maalämpöpumppu on ollut koko 2010-luvun selkeästi ostetuin lämpöpumppujärjestelmä. Maahan varastoitunut 

lämpö ei heilahtele ulkolämpötilan tai vuorokaudenajan mukaan, vaan lämmöntuotto on tasainen ja varma. Maahan asennettavana järjestelmänä ei 

tuotantomuoto vaikuta myöskään julkisivuun tai ympäristön ulkonäköön. Seuraavaksi eniten on viime vuosina investoitu ilmalämpöpumppuihin. Nämä 

soveltuvat parhaiten rivi- tai omakotitaloihin, sillä järjestelmä vaatii huoneistokohtaiset sisä- ja ulkoyksiköt, mikä vaikuttaa olennaisesti rakennuksen julkisivuihin. 

Huoneistokohtaisena ilmalämpöpumppu on kuitenkin helposti säädettävissä käyttäjäkohtaisiin lämpötilamieltymyksiin ja se soveltuu erittäin hyvin myös 

kesäaikaiseen jäähdytykseen. Viimeisen neljän vuoden aikana ovat myös ilma-vesilämpöpumput nousseet suosittujen järjestelmien joukkoon. Ilmasta otettu 

lämpö siirretään siinä käyttö- tai lämmitysveteen. Investointina ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät ovat esimerkiksi maalämpöpumppuja edullisempia, mutta 

ilma-vesilämpöpumpun, kuten myös ilmalämpöpumpun tuottama lämmitysenergia on pienin silloin kuin lämmityksen tarve on suurimmillaan. Suomen 

ilmastossa sen rinnalle saattaa siis tarvita myös jonkin muun lämmöntuottojärjestelmän. Poistoilmalämpöpumppuihin on investoitu tasaisella tahdilla jo noin 

kymmenen vuoden ajan. Järjestelmiä asennetaan kuitenkin muita lämpöpumppujärjestelmiä vähemmän. Poistoilmalämpöpumppu ei varsinaisesti tuo 
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lämmitysjärjestelmään uutta lämpöenergiaa, vaan se kierrättää jollain muulla tavalla tuotettua lämpöä uudelleen käyttöön. Järjestelmä soveltuukin parhaiten 

jonkin toisen lämmöntuotantomuodon rinnalle. (52) (53) 

Aurinkolämpökeräimiä voidaan käyttää sekä lämpimän käyttöveden että tilojen lämmittämiseen. Sen toimivuus riippuu järjestelmään kohdistuvasta 

lämmöntarpeesta. Keräinten lämmöntuotto ei esimerkiksi riitä lämpimän käyttöveden lämmitykseen yksinään, vaan rinnalle tarvitaan myös jokin muu 

lämmitysjärjestelmä. Mikäli lämmöntuottoa syntyy toisinaan enemmän kuin lämpöenergialle on taloyhtiössä käyttöä, voidaan se kaksisuuntaisen 

kaukolämpöjärjestelmän avulla varastoida verkkoon. (52) Taloyhtiön ei kuitenkaan kannata ylimitoittaa keräinjärjestelmää, sillä lämmön tuottaminen 

kaukolämpöverkkoon syötettäväksi ei ole erityisen kannattava investointi ja sen takaisinmaksuajat muodostuvat pitkiksi. (54) 

Aurinkosähköpaneelien sijotuspaikkojen ja suuntauksen periaatteet ovat samat kuin aurinkolämpökeräimillä. (52) Aurinkosähköjärjestelmien hankkiminen 

taloyhtiöihin on Suomessa vielä melko harvinaista. Taloyhtiön yhteisten laitteiden ja tilojen sähkökäyttö on sen verran vähäistä, että järjestelmän 

takaisinmaksuaika on suhteellisen pitkä. Oikein mitoitettuna kiinteistösähkön tuottaminen aurinkopaneeleilla on silti pidemmällä aikajaksolla kannattavaa, sillä 

vaikka takaisinmaksuaika olisi n.15 vuotta, on paneelien tekninen käyttöikä yli 40 vuotta.  Paneeleja voidaan liittää myös yksittäisen huoneiston kulutukseen, 

mutta se on harvoin kannattavaa. Sähköenergiakustannusten säästömielessä saadaan suurin hyöty, jos taloyhtiön tuottamaa aurinkoenergiaa käytetään sekä 

taloyhtiön että asuntojen sähkönkulutukseen. Tällöin asukkaat maksavat sähkönsä taloyhtiölle sähköyhtiön sijaan ja luopuvat mahdollisuudestaan kilpailuttaa 

sähköntuottaja. Päätös vaatii sataprosenttisen kannatuksen osakkailtaan ja yhtiöjärjestyksen muutoksen. Taloyhtiö voi myydä ylimääräisen sähkön 

verkkoyhtiölle, mutta nykyisillä myyntihinnoilla sähkön tuottaminen myyntiä varten ei ole kannattavaa. Järjestelmän oikein mitoittaminen on siis tärkeää sen 

tuottamien kustannussäästön kannalta. Vaikka aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen tuo todellista energiankustannussäästöä vasta vuosien viiveellä, voi sen 

hankinta tuoda kuitenkin välitöntäkin hyötyä nostamalla taloyhtiön ja sen asuntojen arvoa, sillä aurinkoenergia lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää päästöjä. 

Suomessa asiaa ei ole tutkittu, mutta joissakin maissa kiinteistön arvonnousu on jopa järjestelmän investointikustannuksia suurempi. (55)  

Tuulivoimalasta saa sähköä vain silloin kuin tuulee, mutta keskimäärin vuositasolla tuotanto on melko tasaista. Tuulivoiman tuottamiseen tarvitaan avoin 

tuulinen paikka. Tuulen keskinopeuden tulee olla vähintään 3m/s, jotta investointi tuulivoimaan olisi kannattavaa. Tuulivoimalaa harkitessa kannattaa varmistaa 

ettei lähelle rakenneta tulevaisuudessa korkeita rakennuksia ja ettei ympäristön puusto kasva häiritsevän korkeaksi.  Tuulivoimalan masto voidaan sijoittaa 

maahan tai rakennuksen katolle. Katolle sijoitettaessa tulee suunnittelussa ottaa huomioon voimalan synnyttämät kuormitusvoimat sekä mahdollisten 

värähtelyjen etenemisen estäminen rakennuksen rakenteisiin. Maahan asennettuna tuulivoimala olisi hyvä sijoittaa jonkin matkan päähän rakennuksista, jotta 

rakennus ei vaikuta tuulen virtauksiin. Tiiviisti rakennetuilla alueilla on hyvä varmistaa kuinka usein potkurin varjo osuu esimerkiksi naapurin ikkunoille. Taloyhtiön 

tuottaman sähkön suhteen, on tuulivoimassakin samanlaiset rajoitteet kuin mitä aurinkosähkön kohdalla on jo käyty läpi.  (52) 
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3.53.53.53.5         Asuntojen sisätilojen parantaminenAsuntojen sisätilojen parantaminenAsuntojen sisätilojen parantaminenAsuntojen sisätilojen parantaminen    

 

Halimaantie 2:n asukkaille ja osakkaille tekemässäni kyselyssä suurimmiksi syiksi hankkia asunto oli sijainnin ja hinnan jälkeen asunnon kunto ja tilavat huoneet. 

Parveke tai sauna ilmoitettiin myös useassa tapauksessa asunnon hankkimisen syiksi, toki vain niissä asunnoissa joissa parveke tai sauna on. Lisäksi asuntoon 

liittyviksi hyviksi puoliksi arvioitiin mm. huoneiston valoisuus, näkymät ikkunoista, parvekelasitukset sekä huoneiston pohjaratkaisu. Asunnon puutteista eniten 

mainittiin parvekkeettomuus, huono ääneneristävyys asuntojen välillä sekä naapuriasunnosta kantautuvat hajut. Myös kodinhoitotilojen puute, pesutilojen 

kunto, wc-tilojen riittämättömyys sekä saunan ja ovipuhelimen puuttuminen häiritsivät asukkaita.  

Talotyypille tyypillisistä piirteistä siis tilavat ja valoisat huoneet sekä asunnon pohjaratkaisu saivat positiivisen erityishuomion. Nykyiseen kerrostalosuunnitteluun 

verrattuna huoneiden koko onkin keskimääräistä suurempi ja sijoittelu selkeää. Nämä ovat siis asioita, joista 1970-luvun elementtitaloissa kannattaa muutosten 

myötäkin pitää kiinni ja ehkä korostaa vielä entisestään. Toisaalta tilojen muuttaminen ei kantavien väliseinien tiheyden johdosta ole kovin järkevää tai 

välttämättä edes mahdollista. 

Puutteista parvekkeettomuus on jo ostotilanteessa helposti huomioitava seikka ja uusien parvekkeiden rakentaminen jälkikäteen harvinaista, joten voisi olettaa, 

ettei parvekkeettoman asunnon hankintaan oltaisi ryhdytty, mikäli parvekkeen olemassaolo olisi erityisen tärkeää. Toisaalta tekemässäni kyselyssä juuri 

parvekkeettomuus oli yksi eniten mainituista asunnon puutteista. Uusien parvekkeiden rakentamista olen pohtinut aiemmin korjaustoimenpiteet –kappaleessa. 

Äänen kantautuminen asunnosta toiseen on kerrostaloissa yleensä aika tyypillinen ongelma. Äänen siirtyminen tapahtuu useaa reittiä, mm. patteriverkostoa 

pitkin, ilmanvaihdon kautta sekä runkoäänenä. Äänitekniset korjaustoimenpiteet kannattaa kohdistaa eniten ääntä huoneistojen välillä päästävään 

rakennusosaan, sillä ääni kulkeutuu voimakkaimmin sitä vähiten vaimentavaa reittiä. Äänen laadulla ja toistumisvälilläkin on merkitystä sen häiritsevyyteen, 

satunnaiset kovatkaan äänet eivät ole niin häiritseviä kuin jatkuvat tai muuten hiljaiseen aikaan kuuluvat äänet. Patteriventtiilien vaihdolla ääntä eristävään ja 

asentamalla ilmanvaihtoventtiiliin äänenvaimentimen, saadaan teknisten järjestelmien kautta siirtyvää ääntä pienemmäksi. Huoneistosta toiseen kantautuvaa 

runkoääntä voi vaimentaa rakentamalla huoneistojen välisten seinien ja katon pintaan akustisen jousirangan. Pintaan asennettava kipsilevy parantaa myös 

asunnon paloturvallisuutta. Ongelma jousirangalla kiinnitetyssä ”tuplaseinässä” on kuitenkin sen kantavuus. Värähtelemällä ääntä vaimentava jousiranka ei ole 

kyllin tukeva kiintokalusteiden tai muiden painavien asioiden kiinnittämiseen ja vahvemmat runkoratkaisut heikentävät paikallisestikin toteutettuna rakenteen 

ääneneristävyyttä. (56) 

Vaikka asunnon pohjaratkaisut ja huoneiden koot ovatkin rakennustyypin yksi parhaimmista ominaisuuksista, voi joidenkin huoneistojen pohjaratkaisujen 

muokkaaminen tuoda lisäarvoa asunnolle sekä taloyhtiölle, sillä sarjatuotettu kerrostalo sisältää vain vähän erilaisia asuntotyyppejä. Mikäli samaa tyyppiä 

samoine pohjaratkaisuineen on lisäksi monistettu useampi lähialueelle, muodostuu suuri tarjonta yhdenkaltaisista asunnoista. Tällöin vaarana on, että asunnot 

eivät kilpaile enää ominaisuuksillaan, vaan hinnallaan, kun useamman samantasoisen, samalla alueella ja samalla pohjaratkaisulla olevan asunnon vertailussa ei 

ole enää muita toisistaan poikkeavia olennaisia tekijöitä. Asuntojen sisäisissä muutoksissa olisi kuitenkin muistettava 1970-luvulla rakennettujen asuntojen 

positiiviset ominaisuudet: selkeys, avaruus ja valoisuus, ja korostettava niitä. 
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Märkätilojen muutoksetMärkätilojen muutoksetMärkätilojen muutoksetMärkätilojen muutokset 

Pesuhuoneiden muutoskorjausesimerkkeinä Halimaantie 2:n kahden suurimman asuntotyypin (2h+k ja 3h+k) märkätilat. Alkuperäisissä tiloissa pesuhuone ja wc 

on tehty erillisiksi tiloiksi ja niiden väliin sijoittuu näitä ja keittiötä palveleva hormi. Lähtökohtaisesti hormi on optimaalisessa paikassa ja siihen liittyvä 

tekniikkavedot ovat näin lyhimmillään. Olen kuitenkin yhdessä vaihtoehdossa tarkastellut, mitä etua hormin siirtämisellä keittiön kalusteiden taakse voitaisiin 

pesuhuoneisiin saada. Hormin siirto on kuitenkin tehtävä kaikkiin päällekkäisiin asuntoihin, joten itsenäisenä pesuhuoneen uudistamisena muutos ei ole 

mahdollinen, ja hyödyn on oltava riittävän suuri kaikkiin muutettaviin asuntoihin.  

Alkuperäistilanne, jossa pesuhuoneessa on kylpyamme, on vielä yhtiön muutamassa asunnossa. Suurimmassa osassa asunnoista on kuitenkin kylpyamme 

vaihdettu pintamateriaalien uusimisen yhteydessä suihkuun. Koska asuntotyypissä wc on alun perin rakennettu eri tilaan, ei asunto lähtökohtaisesti ole esteetön. 

Wc:n rakentaminen erilliseksi on suuremmissa 1970-luvun asunnoissa yleinen ratkaisu.  
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Muutoksessa A1Muutoksessa A1Muutoksessa A1Muutoksessa A1 on wc- ja pesutilojen käyttötarkoitukset pidetty ennallaan. Pesuhuoneessa ammeen tilalle on laitettu suihku. Pesuallas, suihku sekä 

pesukoneliitäntä ovat alkuperäisillä paikoillaan, ja ammeen kohdalle vapautunut tila on hyödynnetty sijoittamalla siihen vaatehuoltoa helpottavia kalusteita. 

Kalusteen ja suihkun väliin on sijoitettu suihkuseinä. Wc-tilaan on kalusteiden paikkoja vaihtamalla saatu lisää säilytystilaa. Tämän tyyppisiä muutoksia on 

Halimaantie 2:n pesuhuoneissa tehtykin, varsinkin pesuhuoneen osalta. Wc:n istuimen siirto sen sijaan voi muutenkin tilavassa asunnossa olla tarpeeton 

toimenpide pelkän säilytystilan lisäämiselle.  

 

Muutoksessa A2Muutoksessa A2Muutoksessa A2Muutoksessa A2 on wc-istuin siirretty pesuhuoneen puolelle ja entisestä wc-tilasta on tehty pieni kodinhoitotila. Erillisten pesuhuoneen ja wc:n ratkaisussa wc:n 

koko ei riittäisi esteettömäksi tilaksi, mutta tilat yhdistämällä se on mahdollista. Pesuhuoneen kalusteet on sijoitettu mahdollisimman väljästi, parantamaan 

esteetöntä liikkumista pesutiloissa. Eteisestä aukeavaan kodinhoitotilaan on sijoitettu pyykinpesukone ja kuivausrumpu tason alle, jolloin vapautuu 

työskentelytasoa. Tausta- ja sivuseinälle on lisäksi sijoitettu hyllytilaa esimerkiksi liinavaatteiden säilytystä varten. Asuntotyypissä on eteisen puolella hyvin tilaa 

säilytyskalusteille, mitä on hyödynnetty sijoittamalla pyykkikaappi eteisen puolelle.  

 

Muutoksessa A3Muutoksessa A3Muutoksessa A3Muutoksessa A3 on tilojen käyttö pidetty ennallaan, mutta pesuhuoneeseen on sijoitettu pieni sauna. Tämä on tyypillinen saunan sijoitustapa 

esimerkkitaloyhtiössä, ja saunoja on näin lisätty useisiin asuntoihin. Pesuhuoneen vesipisteet ovat tässä säilyneet entisillä paikoillaan, vain pesukoneen 

vesiliitäntä on siirretty wc:n puolelle. Pyykkikaappi on sijoitettu edellisen muutosluonnoksen tavoin eteiseen. Wc:n kalusteiden siirrolla on tässä pyritty saamaan 

täysikokoinen pesutorni niin, että wc-toiminnoille jää vielä riittävä tila. Ratkaisussa väljyyttä voi lisätä asentamalla tilaan kapeamman pesukoneen ja jättämällä 

kuivausrummun pois.   

 

Muutoksessa A4Muutoksessa A4Muutoksessa A4Muutoksessa A4 on wc:n ja pesuhuoneen välinen hormi sijoitettu keittiökalusteen taakse, vapauttaen tilan joko kokonaan yhdistettäväksi tai väliseinän 

sijoittamiseksi toiseen kohtaan. Hormin siirrolla on tässä saavutettu saunallinen ja esteetön pesuhuone-wc-tila, mikä voisi olla perusteltu syy hormin 

sijoittamiseksi uuteen paikkaan. Pyykinpesu ja –kuivaus on sijoitettu eteisestä käytettävään kodinhoitokomeroon, johon voi sijoittaa oman lattiakaivon ja 

liukuovet. Pyykkikaapin luonteva paikka löytyy tässäkin luonnoksessa eteisestä. Eteisen riittävä mitoitus varmistamalla, on pyykkihuolto mahdollista toteuttaa 

esteettömäksi riittävine apuvälineen pyörähdystiloineen, sillä pesu- ja kuivauskone on sijoitettu rinnakkain, ja tarvittaessa komeron lattiapinta voidaan sijoittaa 

muita tiloja korkeammalle koneiden käytön helpottamiseksi. 
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Toisessa muutostarkasteluerässä olen tutkinut saunan rakentamista nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle. Tämä mahdollisuus on asunnoissa, joissa pesuhuone 

sijoittuu ulkoseinälle. Tämä muutos lisää huoneistojen huoneistoalaa ja rakennuksen kerrosalaa, sekä muuttaa osakkeiden omistussuhteita, joten tämän 

tyyppinen laajentaminen voi olla monimutkainen prosessi kaavapoikkeamineen ja yhtiöjärjestyksen uusimisineen. Muutos vaikuttaa lisäksi rakennuksen 

ulkonäköön, joten laajennusosien ulkonäkö on mietittävä tarkkaan ja neuvoteltava kaupungin viranomaisten kanssa. Loppujen lopuksi saavutettavaan hyötyyn 

nähden, ovat rungon ulkopuolelle tehtävät sisätilojen laajennukset luultavasti liian työläitä ja kalliita toteutettaviksi.  

 

 

 

    



  

76 
                                         

Muutoksessa 1BMuutoksessa 1BMuutoksessa 1BMuutoksessa 1B tehdyt ratkaisut vastaavat toiminnallisesti muutosta 1A, minkä lisäksi pesutilojen yhteydessä on uusi sauna. Pesutornin sijaitessa suihkutilan 

vieressä, on väliin asennettava suihkuseinä sähköturvallisuuden vuoksi. Suihkuseinä jakaa samalla pesuhuoneen märkään ja kuivempaan puoleen, jolloin 

pyykkihuolto onnistuu suihkunkin jälkeen kuivin jaloin.  

 

Muutoksessa 2BMuutoksessa 2BMuutoksessa 2BMuutoksessa 2B on tehty vastaavasti samat muutokset kuin muutoksessa 2A, tosin hieman erilaisella kodinhoitotilan järjestyksellä ja uudella saunalla. Suihku on 

tässä, muiden saunaelementtimuutosten tavoin, sijoitettu pesuhuoneen ulkoseinän puoleiseen päätyyn, mutta pyörätuolin pyörähdysympyrän sovittamiseksi 

on väliseinä jätetty pois. Pyörätuolilla liikkuvan henkilön itsenäiseen asumiseen ei pieni kodinhoitotila ole kuitenkaan kovin optimaalinen, sillä huoneeseen jäävä 

kalustamaton alue jää hyvin pieneksi. 

 

Muutoksessa 3BMuutoksessa 3BMuutoksessa 3BMuutoksessa 3B on tehty muutosta 4A vastaava hormin siirto, ja yhdistetty wc ja pesuhuone yhdeksi isoksi tilaksi, joka on kuitenkin liukuovilla rajattu eri 

toimintoihin. Tässä muutoksessa yhdistettyyn tilaan on muodostunut reilun kokoinen kodinhoitoyksikkö, mikä usein kerrostaloasunnoista puuttuu. Suihkua 

rajaavan seinän sijaintia muuttamalla voi pesutilan väljyyttä hieman lisätä, ja säilyttää silti kodinhoitotilan toiminnot.  

 

Muutos 4BMuutos 4BMuutos 4BMuutos 4B on tehty samalla periaatteella kuin 2B, mutta hormin siirrolla on vapautettu tilajako, jolloin pesuhuone-wc on vielä esteetön, mutta kodinhoitotilasta 

on saatu suurempi ja sitä kautta toiminnallisempi. Pyörähdysympyrää ei tähänkään kodinhoitotilaan mahdu, mutta ovea suurentamalla voisi pyörätuolilla päästä 

kuitenkin sisään ja peruuttamalla ulos. Pesu- ja kuivauskoneet kannattaa tällöin nostaa nykyistä korkeammalle, jotta niiden luukut aukeaisivat helpommin 

pyörätuolista käsin.  

 

Muutoksissa 3B ja 4B on pesuhuoneen ja wc:n välinen hormi purettu ja rakennettu uusi keittiökalusteiden taakse. Molemmissa luonnoksissa hormin siirtämistä 

voisi perustella kodinhoitotilalla. Koska hormi on molemmissa versioissa siirretty samaan kohtaan, voi näitä tai muita eri ratkaisuja vaihdella eri kerroksissa. 

Tilojen välissä olevan hormin poistuminen tuo kuitenkin useampia ratkaisuja tilojen järjestämiseen. 
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Alla on luonnos saunaelementtien sovittamisesta julkisivuun.  
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Saunalaajennukset on tässä suunniteltu esivalmistetuiksi elementeiksi, jotka voidaan asunnonomistajan halutessa sijoittaa koska vain muiden saunatarpeista 

riippumattomina. Elementit on suunniteltu istumaan julkisivun nykyiseen ulkoasuun, jotta julkisivuja ei tarvitsisi saunaelementtien sovittamiseksi muuten 

uudistaa.  Periaate on sama kuin aiemmin esitellyssä yksittäisten parveke-elementtien sijoittamisessa rakennuksen toiselle puolelle. Yhdessä toteutettuna 

nämä kaksi asuntoon liittyvien tilojen laajennusta muodostaisivat tasapuolisen mahdollisuuden kaikille osakkaille, sillä parveke-elementit soveltuvat vain 

kahden pienemmän asuntotyypin yhteyteen, kun taas saunaelementit voi ilman muita tilamuutoksia sijoittaa vain kahteen suurempaan asuntotyyppiin. Edellä 

mainituista viranomaisille ja yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista johtuen, on saunojen ja parvekkeiden asennus kuitenkin tehtävä ohjatusti, esimerkiksi 

viiden vuoden välein tarvekyselyiden perusteella. 
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Muut tilamuutoksetMuut tilamuutoksetMuut tilamuutoksetMuut tilamuutokset    

    

Kahden asunnon yhdistäminenKahden asunnon yhdistäminenKahden asunnon yhdistäminenKahden asunnon yhdistäminen    

Mikäli alueelta huoneistoa etsivä kaipaisi tarjolla olevia suurempaa asuntoa ja mikäli päällekkäisiä tai vierekkäisiä asuntoja olisi samanaikaisesti myynnissä, olisi 

yksi mahdollisuus huoneistojen yhdistäminen. Olen tehnyt luonnoksen kahden päällekkäisen asunnon yhdistämisestä Halimaantie 2:n pienemmän kaksiotyypin 

pohjalla. Yhdistäminen yläpuoliseen asuntoon onnistuisi suhteellisen helposti aukottamalla välipohjaa nykyisen vaatehuoneen kohdalle ja sijoittamalla siihen 

portaan. Portaan mahtuminen edellyttäisi myös makuuhuoneen seinän pientä siirtoa molemmissa kerroksissa. Alakerroksen pesuhuoneesta voisi tehdä wc:n, 

ja siihen mahtuisi helposti myös pyykkitorni. Yläkerroksen pesuhuone olisi mahdollista laajentaa keittokomeron alueelle ja sijoittaa siihen sauna. Ylemmän 

kerroksen olohuoneesta muodostettu makuuhuone on yhden hengen makuuhuoneeksi aika suuri, joten jaoin sen tässä luonnoksessa lasiseinällä kahden lapsen 

huoneeksi. Tilasta voisi vaihtoehtoisesti jakaa takaosan vaatehuoneeksi ja sijoittaa etuosaan parisängyn. Silti tilaa jäisi vaatehuoneen koosta riippuen hyvin vaikka 

työpöydälle.  

 

Olohuoneen ja keittiön sijoittaminen alempaan kerrokseen helpottaa hissittömässä talossa asuntoon liikkumista esimerkiksi ruokakassien kanssa, mutta mikäli 

olohuoneesta halutaan näkymät korkeammalle ympäristöön, voi kerrosten pakkojen vaihto olla järkevää. Mikäli porrashuoneeseen rakennetaan hissi ja 

kerrostaso-ovi molempiin kerroksiin säilytetään, saadaan koko asunnosta esteettömästi saavutettava ilman asunnon sisäistä hissiä tai nostinta. 
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Muutokset asuntojen välilläMuutokset asuntojen välilläMuutokset asuntojen välilläMuutokset asuntojen välillä    

Muuttuvien elämäntilanteiden mukana voi muuttua myös tilatarpeet. Kasvava perhe tarvitsee lisää huoneita tai lasten pois muutto kotoa jättää huoneita 

ylimääräisiksi. Aina ei haluta kuitenkaan muuttaa. Kahden tällaisen keskenään erisuuntaisen muutostarpeen osuessa vierekkäin, voisi olla mahdollista siirtää 

ylimääräinen makuuhuone sitä tarvitsevalle. Alla luonnos Halimaantie 2:n vierekkäisten asuntojen keskinäiselle muutokselle, jossa vasemmanpuoleisen kolmion 

makuuhuone siirretään oikeanpuoleiseen kaksioon. Muutos käy helposti purkamalla kaksion vaatehuone ja aukottamalla sen perällä oleva seinä sekä 

rakentamalla kolmion eteisen ja vaatehuonekäytävän väliin paloluokiteltu seinä. Makuuhuoneen olemassa olevat seinät ovat jo valmiiksi huoneistojen väliseiniä 

vastaavia, jolloin seinärakenne toteuttanee muilta osin jo valmiiksi vaadittavan palo-osastoinnin muuttuneiden asuntojen välillä, eikä ylimääräisiä levytyksiä tai 

muuta pintojen uusimista edellyttävää seinämuutosta välttämättä tarvita. Asunnon 2 eteisen seinälle voi muutoksen jälkeen asentaa koko tilan pituudelta 

säilytyskalusteita korvaamaan menetetyn vaatehuoneen. Myös asunnon 1 eteiseen mahtuu alkuperäistä enemmän säilytyskalusteita.  Huoneiden siirto toiseen 

asuntoon vaatii osakkeiden siirtoa, jolloin myös yhtiöjärjestys täytyy päivittää. Asunnon 2 osalta Halimaantie 2:n huoneistotyyppien valikoima ei laajene, sillä 

vastaavia 65 m²:n kaksioita on yhtiöön alun perinkin rakennettu useampia kappaleita. Sen sijaan asunto 1 on muutoksen jälkeen uudenlainen asuntotyyppi 

yhtiössä. 
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3.63.63.63.6 Lisärakentaminen ja osapurkaminenLisärakentaminen ja osapurkaminenLisärakentaminen ja osapurkaminenLisärakentaminen ja osapurkaminen    

 

Yksi keino rahoittaa osa elinkaarensa päähän tulleiden rakennusosien korjauksia on lisärakentaminen. Lisärakentamisen kannattavuus on yleensä riippuvainen 

uusien asuntojen kysynnästä alueella, eikä muuttohäviökuntiin tai kauas palveluista ole välttämättä kannattavaa rakentaa uutta. Lisärakentamisella tarkoitetaan 

rakentamista aiemmin rakennetulle tontille. Eri keinoja lisärakentamiselle on useita: rakennusta voidaan mm. korottaa, pidentää, rakentaa tontille täysin 

erillinen rakennus tai lisätä huoneistoalaa nykyisen rakennusvaipan sisälle. Kaikkiin näihin vaihtoehtoihin tarvitaan kerrosalaa, ja jos sitä ei kiinteistöllä ole 

käyttämättömänä, joudutaan hakemaan poikkeamislupaa kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseksi tai suuremmissa muutoksissa asemakaavamuutosta. 

Lisärakentamisesta voi olla muutakin hyötyä kuin taloudelliset seikat. Onnistunut ulkopuolinen laajentaminen parantaa rakennuksen ulkonäköä, maantasoon 

rakennetut uudet osat lisäävät oikein sijoitettuna lähiötaloille tyypillisen avoimen pihan suojaisuutta ja maanpäälliseen kellariin rakennettujen asuntojen uudet 

ikkunat ja terassit tuovat viihtyisyyttä rakennuksen usein melko muurimaiseen sokkeliin. Alueellisesti ajateltuna lisärakentaminen tiivistää 

yhdyskuntarakennetta, mikä parantaa kunnallistekniikan, lähipalvelujen sekä joukkoliikenteen kannattavuutta.  Lisärakentamisella voidaan myös monipuolistaa 

alueen asuntotarjontaa ja sitä kautta sosiaalista rakennetta. (49) 

Lisärakentamisen ohessa myös osittainen purkaminen, esimerkiksi rakennusmassan muodon muuttamiseksi, on mahdollista. Osapurkamisella on saavutettu 

monimuotoisempaa asuinympäristöä, mikä voi lisätä alueen houkuttelevuutta, sekä vähennetty elementtikerrostaloasuntojen ylitarjontaa. Osapurkaminen 

rakennuksen ja alueen ainoana kehittämismuotona ei kuitenkaan ole järkevää, vaan rinnalle tarvitaan samanaikaisesti myös muita kehittämisen keinoja. 

Purettuja elementtejä voidaan käyttää uudelleen, mutta johtuen rakennusosien rakenteellisista puutteista, ajan ja purkamisen aiheuttamista vaurioista sekä 

varastointi- ja uudelleentyöstötarpeista, on elementtien uudelleenkäytön kannattavuus melko rajallista. Koska uudelleen käytettäessä on lisäksi noudatettava 

nykyisiä rakentamismääräyksiä, on helpointa ja edullisinta käyttää puretut elementit muuhun kuin asuinrakentamiseen, esimerkiksi kylmiin piharakennuksiin. 

Betonielementit voidaan myös murskata ja käyttää kiviaineena uuden betonin valmistuksessa.  (51) 
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Huoneistoja pohjakerrokseen Huoneistoja pohjakerrokseen Huoneistoja pohjakerrokseen Huoneistoja pohjakerrokseen     

Talon yhteistilat sijaitsevat maantasokerroksessa. Tyypillinen 

ratkaisu on, ettei pohjakerroksessa ole lainkaan asuntoja, niin 

myös As Oy Halimaantie 2:ssa. Yhteistilojen käyttötarpeet 

saattavat olla ajan myötä muuttuneet. Halimaantie 2:ssa on 

kaksi saunaosastoa, joista vain toinen on käytössä. 

Huoneistoihin rakennettujen saunojen myötä yhteisten 

saunojen käyttöaste on pienentynyt. Myös kellarin 

kylmävarastot ovat vähällä käytöllä.  Yksi vaihtoehto 

käyttämättömien tilojen uudistamiseksi on tehdä 

pohjakerrokseen asuntoja tai toimitiloja. Kannattavinta olisi 

rakentaa huoneistot niin, että keittiö- ja pesutilat on sijoitettu 

nykyisten tekniikkanousujen lähelle, aivan kuten ylemmissäkin 

asunnoissa on. Käytännössä talon kantavat seinälinjat 

määräävät tilojen koot vastaamaan yläpuolella olevia, mikä 

rajaa pohjaratkaisujen variaatiomahdollisuuksia. Asunnon 

sisäänkäynnin pitäisi olla porrashuoneen kohdalla turvallisen 

poistumisen ja kulun selkeyden valmistamiseksi.  

Halimaantie 2:n pohjakerrokseen suunnittelemassani 

muutoksessa on toisesta saunaosastosta tehty uusi asunto ja 

kylmiön alueelle on sijoitettu toimisto. Asunnon kohdalta 

purettu ulkoiluvälinevarasto on siirretty toiseen kohtaan, 

samoin takapihalle johtava käytävä. Kylmiötä edelleen 

käyttäville on osoitettu pienempi tila, jossa on erillisiä, 

lukittavia kylmäkaappeja. Porrashuoneet on laajennettu 

käytävän takaseinän linjaan, jotta uusiin huoneistoihin pääsee 

suoraan porrashuoneesta. Muutoksessa kantavat seinät on 

pieniä aukotuksia lukuun ottamatta ennallaan, seinälinjojen 

muutokset on toteutettu ainoastaan kevyille väliseinille.  
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Maantasokerroksen ikkunat ovat nykyisellään matalia yläikkunoita, joten muutoksia varten joudutaan tekemään julkisivuun suurempia aukkoja uusille ikkunoille 

ja ulko-oville.  Koska pohjakerrokseen sijoitettujen huoneistojen tilat ovat pääosin samassa käytössä kuin yläpuolella olevissa asunnoissa, saadaan yläpuolisten 

ikkunoiden kokoja toistamalla myös julkisivun muutokset luonteviksi. Asunnon yhteyteen on mahdollista rakentaa myös lasitettu terassi tai aidattu piha-alue. 

Koska pohjakerros sijaitsee aivan maanpinnan tasolla, on kulku asuntoon automaattisesti esteetön. Maan pinnan läheisyydestä johtuen tulisi kuitenkin 

varmistaa, että asunnon lattiarakenne ei ole kostea ja aiheuta sisäilmaongelmia. Lattiarakenteen voi siis joutua purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Toinen 

huomioitava asia maantasokerroksessa on matalampi kerroskorkeus. Tilan vapaa korkeus on 2500mm, mikä on n. 150mm matalampi kuin muissa kerroksissa.  

LisäkerroksetLisäkerroksetLisäkerroksetLisäkerrokset    

Mikäli rakennuksen porrashuoneisiin halutaan joka tapauksessa rakentaa hissi, kannattaa rakennuksen korottamista samalla harkita. Mikäli tavallisille 

kerrostaloasunnoille ei alueella ole kysyntää, voisi korotusosaksi ajatella jotain erikoisempaa. Katolle rakennettavien rivitalo- tai omakotimaisten asuntojen 

yhteyteen voisi tehdä yksityiset asuntopihat. Asunnon yhteyteen tehtävälle kattopihalle olisi näkyvyys vain omasta asunnosta.  

Alla luonnos asunnoista Halimaantie 2:n katolle. Asuntoja luonnoksessa on kahta eri kokoa: 50 m² 

yksikerroksinen 2h+k+s sekä 100 m²kaksikerroksinen 5h+k+s. asuntotyypeissä ikkunoita on sijoitettu ainoastaan 

asuntojen päätyihin, olohuone ja keittiö aina etupihalle sekä makuuhuoneet korkean metsikön rajaamalle 

takapihalle. Asuntoihin tullaan suojaisan katoksellisen ulkotilan kautta. Asuntoihin liittyvät irtaimistovarastot 

sijaitsevat myös katolla, niitä on käytetty rajaamaan asuntojen väliin jäävää tilaa yksityisemmiksi. Luonnoksessa 

on varioitu varastojen sijoituksia ja pihojen rajauksia. Pihojen istutukset on ajateltu toteutettaviksi pienillä 

pensailla, maanpeitekasveilla tai perennoilla. Pihojen pintamateriaalit istutusten ulkopuolella voisivat olla 

asukkaan itse valittavissa, esimerkiksi laatoitusta tai kiveystä, terassilautaa tai vaikka yksittäisiä askelmakiviä. 

 

 



  

84 
                                         

Sijoittamalla asuntoyksiköitä vaihtelevasti katon eri reunoille, saadaan pihojen luontevan yksityisyyden lisäksi myös vaihtelua rakennuksen ilmeeseen. Vaikka 

erilaisia asuntoja on vain kaksi, tekee näiden ja korotettujen porrashuoneiden polveilu julkisivuista eläväisen näköisiä, huolimatta alkuperäisten asuinkerrosten 

hyvin säännönmukaisesta ja toistuvasta ikkunajaosta. Alkuperäiseen julkisivuun ei tässä luonnoksessa olekaan tehty muita kuin hissin lisäämisen vaatima muutos 

porrashuoneen kohdalla.  
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Uusi lisärakennus tontilleUusi lisärakennus tontilleUusi lisärakennus tontilleUusi lisärakennus tontille    

 

Mikäli hissien rakentamiseen ei haluta investoida ja tontilla on tilaa tai nykyistä 

asuinrakennusta ei muusta syystä haluta korottaa, voidaan lisärakentaminen 

toteuttaa myös kokonaan uudella rakennuksella. 1970-luvulla rakennukset 

sijoitettiin usein väljästi ilmansuuntien mukaan, poikkeuksena tietenkin 

keskustoihin tai muuhun valmiiseen kaupunkirakenteeseen tuodut kerrostalot. 

Suurehkon tontin ja väljän sijoittelun ansiosta tilaa uudelle rakennukselle ja 

niiden myötä vaadittaville uusille pysäköintipaikoille voi olla helppokin löytää. 

Toisaalta jos tontti on muotoiltu poikkeavasti sille sijoitetun rakennuksen 

ilmansuuntiin nähden, voi tilavasta tontista huolimatta olla haastavaa löytää 

lisärakennukselle sopiva paikka.   

Halimaantie 2:n tontti ja sille sijoitettu asuinrakennus ovat juuri tällainen 

yhdistelmä. Nykyinen rakennus on sijoitettu keskelle tonttia, vinottain katuun 

nähden. Uuden rakennuksen sijoittaminen luontevasti nykyisen rakennuksen ja 

kadun väliin on haastavaa. Lisäksi rakenteellinen pysäköinti tontille tulisi liian 

kalliiksi, joten piha-alueelle sijoitettavat uudet pysäköintipaikat vievät valtaosan 

kadun puoleisesta piha-alueesta, eikä piha-aluetta inhimillistäville viheralueille 

jää juuri tilaa.  Viereisessä luonnoksessa olen sijoittanut lisärakennuksen 

kulmittain nykyiseen rakennukseen nähden, jotta asuntojen ikkunoista ei 

tarvitse katsella toiseen asuntoon. Lisärakennuksen asettelu on luonteva kadun 

suuntien suhteen ja kääntää samalla myös pysäköintialueiden asettelun kadun 

suuntaiseksi. Uusi rakennus häiritsee kuitenkin nykyisiä pitkiä näkymiä, eikä 

välttämättä ole asukkaista tervetullut muutos ikkunoista näkyvään maisemaan. 

Halimaantie 2:n yksi ominaisuus on kuitenkin nykyisellään se, ettei tarvitse 

katsella kotoaan naapuritaloja.  

Tutkin  lisärakentamista vielä myöhemmin uudestaan seuraavan kappaleen 

lopussa.  Koko korttelille laaditussa suunnitelmassa voidaan suunnitella 

lisärakentamista alueellinen kokonaisuus  huomioiden ja saada näin alueelle 

yhtenäinen toteutustapa.  Alueellisesti yhtenäinen suunnitelma edellyttää 

joko taloyhtiöiden välistä yhteistyötä tai kunnan aktiivisuutta lisä- ja 

täydennysrakentamisen kannustamiseksi.
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    3.3.3.3.7777        UlkoalueetUlkoalueetUlkoalueetUlkoalueet    

 

Toimintojen laajentaminen vesikatolleToimintojen laajentaminen vesikatolleToimintojen laajentaminen vesikatolleToimintojen laajentaminen vesikatolle    

Alueilla, joilla asunnoista ei ole suurta kysyntää, ei rakennusten korottaminen uusilla asuinkerroksilla ole välttämättä kannattavaa. Varsinkin kolmikerroksisissa 

hissittömissä monen porrashuoneen taloissa, voi hissin rakennuskustannusten osuus syödä kannattavuudesta suhteettoman ison siivun suhteessa uusien 

asuntojen määrään. Hissin rakentaminen mahdollistaa toki esteettömän ja helpomman liikkumisen olemassa oleviinkin kerroksiin. Mikäli osakkaat eivät tästä 

huolimatta halua sijoittaa hissien rakentamiseen, mutta jonkinlaista muuta kehittämishalukkuutta löytyy, kannattaisi näitä kiinteistöjä kehittää esimerkiksi 

lisäämällä niihin toimintoja, joita ei perusratkaisuina kerrostaloista löydy, ja lisätä asuntojen haluttavuutta näillä erikoisilla luksusominaisuuksilla. 

Rakennustyypille erittäin yleinen tasakatto mahdollistaisi kattopinnan käyttöönoton toiminnoilla, joiden rakentamisen yhteydessä ei vaadita rakennukseen 

hissejä. Katolle kulku tulisi kuitenkin mahdollistaa katolle vievällä portaalla. Porrashuoneen korottaminen vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön, ja tulisi suunnitella 

huolella, mieluiten muun julkisivun uudistamisen yhteydessä.  

Kerrostaloasukkaalle voi olla epämukavaa oleskella pihalla, mikäli kokee itseään tarkkailtavan. Avoin piha-alue, jolle näkee talon suurimmasta osasta tai jopa 

kaikista asunnoista, voi aiheuttaa tällaisen epämukavan olotilan. Siksi pihan laajentaminen rakennuksen katolle voisi tuoda yksityisemmän ja sitä myötä 

mukavamman paikan oleskeluun. Lisäksi, koska katolle kulku tapahtuisi porrashuoneen kautta, ei sinne talon ulkopuolisilla olisi pääsyä. Katolle voisi siis sijoittaa 

asioita, joita ei pihalle ilkivallan tai väärinkäytösten pelossa haluttaisi laittaa, esimerkiksi riippumattoja, lasisia viherhuoneita tai lämmitettävä palju.  
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Alla luonnos, jossa Halimaantie 2:n kokoinen katto on kokonaan hyödynnetty asukkaiden virkistyskäyttöön.  

 

 

 

Saunaosastoa lähempänä olevassa päädyssä, A-portaan luona, on katettu terassi paljulle ja pöytäryhmälle. Paljun käytön voi siis yhdistää saunavuoroon. 

Porrashuoneen toisella puolella on myös katettu oleskeluterassi, jota voi käyttää joko paljuterassin kanssa, saunavuoron kanssa tai täysin itsenäisesti. 

Oleskeluterassin näköalueelle on sijoitettu riippumattoja sekä leikkialue. Katon keskialueella omana yksikkönään on kiinteistä osista koostuva 

kuntoilulaitekokonaisuus. Asukkaiden omaa lähiviljelyä varten katolle on sijoitettu kasvihuone sekä yrttilaatikoita ja näiden lähistölle grillaus- ja ruokailupaikka. 

Talon pohjoiseen päätyyn (kuvassa oikealla), D-portaan taakse on rakennettu japanilaistyylinen mietiskely- ja rauhoittumispuutarha.  

Käytännössä kaiken tämän rakentaminen ainakaan yhdellä kertaa, on aika epätodennäköistä, mutta jos vesikaton korjauksen yhteydessä tehdään katosta 

oleskelua kestävä ja varaudutaan myöhemmin rakennettaviin toiminta alueisiin, niin hiljalleen kattoalueesta voi muodostua hyvinkin monipuolinen 

oleskelupaikka. Toiminta-alueiden ulkopuolisen kattopinnan voi vaikka rakentaa viherkatoksi, jolla on pihalaatoista muodostettuja kulkureittejä. 
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PihaPihaPihaPiha----alueetalueetalueetalueet    

Monipuolisessa ympäristössä on mahdollisuuksia aikuisten ja lasten yhdessäoloon. Leikkiä aktivoi ja monipuolistaa eri ikäryhmien kohtaaminen samoilla alueilla. 

Leikkialue voidaan suunnitella monen ikäisille esimerkiksi valitsemalla eri ikäluokille sopivia välineitä. Pienimpien itsenäisesti leikkivien, eli n.2-4-vuotiaiden lasten 

leikit koostuvat yleensä ympäristöön ja materiaaleihin tutustumisesta; suosittuja ovat hiekka- ja rakenteluleikit sekä keinut ja liukumäet. Hieman suurempien, 

mutta alle kouluikäisten, n.4-6-vuotiaiden lasten leikit ovat jo paljon liikkuvampia; suosittuja ovat juoksu-, hyppy-, tasapaino- ja kiipeämisleikit. Kouluikäisillä, 

n.6-10-vuotiailla lapsilla on pitkäjännitteisyyttä ja kykyä taitoa vaativiin leikkeihin ja yhteistoimintaan muiden lasten kanssa; urheilulla ja erilaisilla peleillä on 

huomattava osuus leikeistä ja liikkumisesta. Leikkipaikalla tulee myös ottaa huomioon liikkumis- ja toimintaesteiset sekä järjestää sen yhteyteen oleskelupaikkoja 

myös aikuisille, erityisesti lasten vanhemmille ja vanhuksille. Sijoittamalla leikkialueelle tai sen lähelle aikuisille sopivia kuntoiluvälineitä, voidaan aluetta 

monipuolistaa ja mahdollistaa enemmän eri sukupolvien kohtaamisia. Lapset oleskelevat ja leikkivät myös leikkipaikkojen ulkopuolella, joten vaikka ympäristön 

kalusteilla, rakennelmilla ja päällystetyillä tasoilla ei edellytetä täyttävän leikkivälineiden turvallisuusvaatimuksia, tulee niiden käyttöturvallisuus ottaa huomioon 

myös lasten leikkien kannalta. Kulkeminen leikkialueelle tulee järjestää niin, ettei se risteä moottoriliikenteen väylien kanssa. Riittävä mutta häikäisemätön 

valaistus lisää alueen turvallisuutta, mutta siitä on hyötyä myös huollolle ja se voi vähentää alueella tapahtuvaa ilkivaltaa. Häikäisyä, tuulisuutta ja melua leikki- 

ja oleskelualueilla voi torjua maaston muotoilulla, kasvillisuudella ja pihan rakennelmilla. Kasvillisuutta valitessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei 

leikkipaikalle istuteta myrkyllisiä, piikkisiä tai allergisoivia kasveja. (56) 

Asuinrakennuksen lähiympäristö vaikuttaa omaan pihapiiriin suunniteltavan leikkialueen tarpeisiin. Mikäli lähistöllä on julkisia leikkipaikkoja, kannattaa niiden 

toiminnot ottaa huomioon oman leikkialueen suunnittelussa. Pihapiirissä olevan leikkipaikat suunnitellaankin yleensä pääosin tai jopa pelkästään pienille lapsille, 

sillä lapsen toimintasäde kasvaa lapsen kehityksen myötä, ja vanhempien lasten leikkimahdollisuuksia voidaan hakea myös pihapiirin ulkopuolelta. (56) 

Olennaista leikkipaikkojen suunnittelussa sopivien välineiden lisäksi on turvallisuus. Leikkipaikkojen tulee täyttää ne turvallisuusvaatimukset, jotka ovat olleet 

voimassa asennushetkellä (turvastandardit 1998 ja 2008). Ennen vuotta 1998 asennettujen välineiden tulee täyttää neljä päävaatimusta: Turva-alue, putoamisen 

suojaaminen, vakavat kiinnijuuttumiset sekä rakenteellinen lujuus. Leikkivälineiden putoamisalueella tulee olla sen putoamiskorkeuden mukaan 

iskuvaimennettu turva-alusta. Turvallisuusvaatimuksia noudatetaan kaikilla lasten leikkimiseen tarkoitetuilla alueilla. (56) 

Pihan ja leikkialueen suunnittelussa myös talvi on hyvä ottaa huomioon. Lumenkasausalueelle voi muodostaa pulkkamäen, mikäli siitä on turvallinen laskupaikka 

johonkin suuntaan. Myös lumiukoille ja muille lumirakennelmille pitäisi piha-alueella olla tilaa. (56) 

Esimerkkikohteessa Halimaantie 2:ssa piha-alue on jakautunut kahteen: kadun puolella olevaan huolto- ja pysäköintipihaan sekä metsän puolella olevaan 

oleskelupihaan. Kadun puoleisella pihalla on suuria puita, nurmikkoalueita ja istutuksia. Näistä huolimatta on yleisilme kuitenkin hieman kolkko, sillä 

pysäköintialuekenttä sekä leveät sorapäällysteiset ajoväylät vievät alueen pinta-alasta suurimman osan. Koska kerrostaloon saavutaan lähes poikkeuksetta 

tämän huoltopihan puolelta, voisi pihan toimintojen ja istutusten uudelleenjärjestely parantaa asumiskokemusta talossa. Piha-alue on myös ensimmäinen tila, 

mitä talosta nähdään, joten sen kunto ja viihtyisyys vaikuttavat asukkaiden lisäksi myös mahdollisten ostajien mielikuvaan kiinteistöstä. Olennaista piha-alueen 

kehittämisessä on myös turvallisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen. Suojaisemmalle oleskelupihalle talon toisella puolella ei näy muualta kuin asuntojen 

ikkunoista, sillä piha on rajautunut kerrostalopihojen väliseen kaupungin metsikköön. Pihalla on nykyisin keinu ja hiekkalaatikko lapsille sekä muurattu grilli ja 
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grillikatos aikuisille. Leikkivälineet sijaitsevat nurmikkoalueen keskellä, mutta muuten piha on avoin, grillipaikan ja istutusten sijaitessa alueen reunalla. Tämä 

avoimuus mahdollistaa lasten liikkuvan toiminnan, kuten pallopelit, mutta tekee pihasta suojattoman. Liian avoimella alueella voi olla epämiellyttävää oleskella. 

Nykyisellään lapsiakin on talossa niin vähän, että pienempi avoin vyöhyke riittäisi hyvin erilaisiin peleihin. Asukkaille ja osakkaille tekemässäni kyselyssä ei noussut 

esiin muita pihaan liittyviä negatiivisia asioita kuin etupihan sorapintaisten ajoväylien ja pysäköintialueen kuoppaisuus ja siitä johtuva lammikoituminen. Piha, 

maisemat ja luonnon läheisyys olivat positiivisiksi ja asunnon hankintaankin vaikuttaviksi asioiksi mainittuja asioita. Piha-alueen kehitysehdotuksista eniten 

kannatusta saivat pihalle istutettavat hedelmäpuut ja marjapensaat sekä katettu istuskeluryhmä. Myös leikkialueen monipuolistamista, aikuisten 

kuntoilulaitteita, riippukeinuja, yrttilaatikoita sekä perennapenkkien lisäämistä kannatettiin. 

Muita piha-alueen viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä voisivat olla esimerkiksi: 

- pysäköintialueen jakaminen pienempiin osiin ja niiden rajaaminen istutuksilla  

- kulkuväylien pintamateriaalien uusiminen ja monipuolistaminen (laatoitus, nurmikivi, puu, hiekka, koristekivet jne) 

- katosten ja oleskelualueiden sijoittaminen toimintojen väliin 

- autokatosten rakentaminen tai uudistaminen, viherkatot 

- pihavalaistuksen jäsentely riittävää valoa tarvitseviin ja tunnelmallisiin alueosiin 

Myös rakennusten maantasokerrosten julkisivut vaikuttavat pihan viihtyvyyteen. Talotyypille ominaista pitkää muurimaista sokkelikerrosta voisi rikkoa 

esimerkiksi seinän viereen sijoitettavilla istutusalueilla. (38) Vaikkapa hissin rakentamisen yhteydessä sisäänkäyntien ilme yleensä muuttuu jos hissi ei nykyiseen 

porrashuoneeseen mahdu. Tämä hissilaajennus katkaisee myös maantasokerroksen pitkän suoran ja antaa mahdollisuuden liittää sisäänkäynnin yhteyteen 

oleskelupaikkoja, istutuksia tai lisää ikkunoita. Jos pelastustietä täytyy samalla siirtää porrashuoneen laajennuksen verran kauemmas talosta, voisi tässä 

yhteydessä myös uusia ja monipuolistaa pintamateriaaleja rakennuksen vierellä. Avoimen pihan viihtyisyyttä on helppo lisätä toimintoja rajaavilla uusilla 

istutuksilla. Samalla esim. tomutuspöly tai leikkialueen hiekat pysyvät paremmin omilla alueillaan. Istutukset toimivat myös äänien vaimentajina sekä suojaisten 

paikkojen muodostajina, liian avoimia näköyhteyksiä sulkemalla. (38) 
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3.83.83.83.8         Yhteistyö naapurikiinteistöjen kanssaYhteistyö naapurikiinteistöjen kanssaYhteistyö naapurikiinteistöjen kanssaYhteistyö naapurikiinteistöjen kanssa    

 

Vaikka 1970-luvun lähiökerrostaloille on tyypillistä, että samantyyppisiä ja jopa täsmälleen samanlaisia rakennuksia on rakennettu samalle alueelle useita, on 

yhteistyö näiden naapurikiinteistöjen kanssa melko harvinaista. Viime aikoina kiinteistöalan julkaisuissa on ollut esillä asuntoyhtiöiden yhteiset 

rakennuttamishankkeet, joissa useampi yhtiö suunnittelee ja mahdollisesti myös toteuttaa korjaushankkeita yhdessä. Varsinkin pienille, keskenään 

samankaltaisille taloyhtiöille tämän pitäisi tuoda säästöjä suuremman yhteisvolyymin seurauksena.  

Kuten aikaisemmin yhteistilat ja yhteisöllisyys –otsikon alla totesin, on kerrostaloissa yhteisöllisyyden tarve melko vähäistä, eikä sitä kaipaaville löydy välttämättä 

oman talon asukkaista samanhenkistä seuraa. Yhdistämällä usean lähekkäin olevan taloyhtiön toimintoja, voisi muodostua jo riittävän suuria ryhmiä toimiakseen. 

Tämä edistäisi viihtymistä ja turvallisuudentunnetta talossa ja sen lähiympäristössä. Helpoin tapa yhteiselle toiminnalle voisi olla yhteisten, talojen ulkopuolisten 

tapahtumien, esimerkiksi pihakirpputorien, grillausiltojen, lähikoululle varattujen sählyvuorojen tai teatterimatkojen järjestäminen. Jo näillä toimilla 

laajennetaan sosiaalista lähiympäristöä, eikä erikoistoimenpiteitä tai yhtiöiden välisiä sopimuksia vielä tarvita. Koska 1970-luvun kerrostaloissa on yleensä 

jonkinlaista yhteistilaa, voisi näitä myös hyödyntää asuntoyhtiöiden välisessä yhteistyössä. Halimaantie 2:ssa on kerhohuone, pesutupa, kaksi saunaosastoa sekä 

kylmiö. Näistä toinen saunaosasto on kokonaan käyttämättömänä, sekä kerhohuone ja kylmiö erittäin vähäisellä käytöllä. Myös muissa taloyhtiöissä on varmasti 

tiloja, joita käytetään vähän tai ei ollenkaan. Nykyisellään toimivia, mutta käyttöasteeltaan vähäisiä tiloja kannattaisi yhteisillä sopimuksilla ja joko taloyhtiön tai 

yksittäisten käyttäjien maksamilla korvauksilla ottaa yhteiseen käyttöön. Tämä vapauttaisi muista taloyhtiöistä vastaavan tilan uuteen käyttöön, joko taloyhtiön 

yksityisille vuokraamiksi toimitiloiksi tai varastoiksi, tai myös lähitaloyhtiöitä palveleviksi harrastustiloiksi, kuten kuntosaleiksi, askartelutiloiksi, musiikkihuoneiksi 

tms., jolloin tilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön ja ne parantaisivat lähialueen yhteisöllisyyttä. Lisäksi erityiset lähiharrastustilat voisivat lisätä alueen 

asuntojen houkuttelevuutta koko alueella. Taloyhtiöt voisivat tilata myös palveluja yhteisvoimin. Kiinteistöhuollon tai siivouspalvelujen keskittäminen voisi tuoda 

yhteisellä sopimuksella yhtiöille säästöjä. Myös puutarhurin palvelujen käyttökynnys voisi olla matalampi yhteisellä sopimuksella ja takaisi mahdollisesti koko 

alueen vehreän ilmeen. Samoin yhteiskäyttöautojen hankkiminen suurempana tilaajajoukkona voisi olla kannattavaa.  

Maaseutumaisissa kunnissa talojen yhteishankkeena voisi olla myös etätyöpaikkojen järjestäminen alueelle sekä mahdollisesti niihin liittyviä palveluja, kuten 

yhteisiä kokous- ja taukotiloja. Etätyöntekijät jotka eivät asu alueella, suurentaisivat mahdollisesti myös muiden yhteisten toimintojen kuten kuntosalin tai 

yhteiskäyttöautojen käyttäjäkuntaa.  Suuremmilla paikkakunnilla tai niiden vieruskunnissa etätyöpaikkojen käyttöennuste tulee arvioida tapauskohtaisesti, 

esimerkiksi Halimaantien korttelin sijainti on sen verran lähellä keskustan palveluja ja yhteydet Tampereelle nopeat, että mitään yksittäisiä työhuoneita 

suurempaa etätyöpaikkakeskittymää lähipalveluineen ei sinne ole välttämättä kannattavaa perustaa. Sen sijaan jollain muulla Nokian kaupunginosalla tämä voisi 

olla hyödyllinen laajennus alueen toimintoihin. 
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As. Oy Halimaantie 2:n ja korttelin muiden elementtikerrostalojen välillä on Nokian kaupungin omistuksessa oleva metsäalue, joka on saanut pitkän aikaa kasvaa 

luonnontilaisena kenenkään sitä hoitamatta. Kiinteistöjen rajojen sijainnit ovat hämärtyneet ja pihat ovat osin laajentuneet tonttien yli kaupungin omistamalle 

maalle.  Tilanne lienee yleinen muidenkin metsäisten lähiöiden keskuudessa. Lähiöiden metsävyöhykkeet muodostuvat helposti hoitamattomiksi risukoiksi, 

joiden tarkoituksena on lähinnä suojata ei-toivotuilta ja toivotuiltakin näköyhteyksiltä, sekä tuoda luontoa teollisten betonielementtirakennusten keskelle. 

Luontoyhteys sinällään mielletään positiiviseksi asiaksi, mutta hoitamaton metsikkö ei houkuttele alueen asukkaita juuri muuten kuin kulkureittien oikaisun 

muodossa.  

Tamperelainen luonnonsuojeluyhdistys Villi vyöhyke ry on ideoinut Tampereen Tesoman lähiömetsään paikallisten asukkaiden kanssa metsäpuutarhaa, joka 

toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisten tesomalaisten voimin. Tavoitteena on osallistaa alueen asukkaita toimimaan lähiluonnon hyväksi sekä luoda viihtyisää ja 

luonnonläheistä elinympäristöä. (57) Metsäalueen kehittäminen voisi tuoda myös As Oy Halimaantie 2:n alueelle kiinnostavuutta ja vahvistaa sitä ympäröivien 

talojen asukkaiden sosiaalisia kontakteja. Huonosti liikkuvien vanhusten toimintasäde on pieni, eikä hiljainen piha tarjoa seuraa yksinäiselle. Nykyisin pihapiirejä 

erottavat metsäalueet voisivat hoidettuina muuttua pihapiirejä yhdistäviksi alueiksi, jolloin eri kerrostalojen seuraa kaipaavat voisivat helpommin löytää muita 

kaltaisiaan yhteiseltä alueelta. Myös alueen lapset voisivat kokoontua yhteisille alueille, luoda uusia tuttavuuksia jo ennen kouluikää, ja olla silti turvallisesti 

rajatulla alueella lähellä kotiaan.  

Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevien lakien ja ohjeiden kiristyminen on johtanut joissain taloyhtiöissä leikkivälineiden vähentämiseen ja jopa koko leikkipaikan 

poistamiseen. Leikkialueiden korjaamiseen ja uusimiseen ei ole haluttu käyttää yhteisiä varoja, varsinkin jos lapsiperheiden määrä talossa on ollut vähäinen.  

Asuinkiinteistöjen yhteisellä leikkipaikalla voitaisiin keventää yksittäisen asuntoyhtiön kustannustaakkaa ja saada silti jopa monipuolisempi leikkipaikka. 

Keskimääräistä paremmat leikkiolosuhteet lisäisivät taas lapsiperheiden kiinnostusta alueen rakennuksiin, ja alueelle olisi mahdollista muodostua vireä 

leikkiyhteisö. Kerrostalojen välisen metsävyöhykkeen kehittäminen edellyttäisi sekä kaupungin yhteistyötä, että taloyhtiöiden hallitusten keskinäistä yhteistyötä.  

Ohessa piirustus Halimaantie 2:n liittymisestä ympäröiviin rakennuksiin, niiden pihapiireihin sekä kaupungin metsikköön. Nykytilanteessa korttelin keskelle 

jäävällä metsäalueella on pihapiirejä erottava vaikutus. Samalla metsä tarjoaa kuitenkin näkösuojaa asuntojen ja asuntoyhtiöiden omien pihojen välille. 

Metsäaluetta käytetään nykyisellään lähinnä oikoreittinä lähikaupalle tai koirien ulkoilutukseen. Joskus ympäröivissä kerrostaloissa asuvat lapset tulevat metsää 

leikkimään. Metsässä on vakiintuneet kulkureitit, mutta niiden poikki menee paljon pintajuuria eikä kulkureittien varrella ole lainkaan valaistusta.  
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Seuraavaksi tarkastelen korttelialueen lisärakentamista ja asuintonttien väliin jäävän metsäalueen kehittämistä asukkaiden käyttöön. Suunnitelmakaaviossa 

violetilla merkityt rakennukset ovat alueen lisärakentamiskohteita. Suunnitelman mukaan nykyisistä kerrostaloista osaa korotetaan yhdestä kahteen kerroksella, 

osalle taas rakennetaan uusia pienempiä asuinrakennuksia. Korotusten seurauksena alueen ilme monimuotoistuu, kun alun perin samankorkuisista taloista 

muodostuu erikorkuisten talojen kokonaisuus. Uusilla kerroksilla saadaan myös uutta ilmettä rakennuksiin. Uudet pienemmät rakennusmassat on sijoitettu 

korttelialueen keskelle paikkoihin, joissa näköyhteydet asuntoihin ja lähipihoihin säilyvät yhä suojaisina. Pienillä rakennusmassoilla saadaan myös rajattua 

taloyhtiöiden omia pihoja luontevasti. 

Lisärakentaminen edellyttää uusia pysäköintipaikkoja. Suunnitelmakaaviossa on esitetty pysäköintialueiden uudelleenjärjestelyä lisäpaikkojen saamiseksi ja 

viihtyisyyden lisäämiseksi väliin sijoitetuilla viheralueilla.  

Korttelin keskelle sijoittuva metsäalueen voisi toimintoja ja yhteyksiä lisäämällä muuttaa taloja ja pihoja erottavasta tekijästä niitä yhdistäväksi. Suunnitelmassa 

alueen metsäisyys on säilytetty, puita on kaadettu vain välttämättömillä kohdin ja nykyisiä maastonmuotoja hyödynnetty uusiin toimintoihin. Näin voidaan 

säilyttää metsän näkösuojaominaisuus ja alueella havaittujen liito-oravienkin elinympäristövaatimukset. Metsän nykyisiä kulkureittejä parannetaan huonosti 

liikkuvillekin sopiviksi, kumpareen päälle rakennetaan levähdyspaikka, risukoitunut niittymäinen alue siivotaan pieneksi pelikentäksi ja paikallisesti ryhmitetyihin 

kokonaisuuksiin asennetaan leikki- ja kuntokalusteita sekä suojaisa katos. Lisäksi kulkureiteille sekä toiminta- ja oleskelupaikoille on asennettava valaistus. 

Valaisuteho ei kuitenkaan saa olla liian suuri, vaan optimoitu ja suunnattu toimintojen mukaan. Näin metsäinen luonne säilyy hämäränkin tultua, mutta 

liikkuminen alueella on silti turvallista.  

Suunnitelmassa taloyhtiöiden omilla pihoilla säilyvät edelleen pienet toiminnot leikille ja oleskelulle, jotta pienten lasten leikkiä voidaan seurata asunnosta ja 

talon asukkaat voivat rauhassa paistella omia talkoomakkaroitaan. Yhtiöiden lähipihat toimivat vähimmillään jo hiekkalaatikon ja grillikatoksen yhdistelmällä. 

Pihoilta vapautunutta tilaa voi käyttää esimerkiksi uusille hyöty- ja koristekasveille. 



  

94 
                                         

 

 



  

95 
                                         

3.93.93.93.9 AluevaikuttaminenAluevaikuttaminenAluevaikuttaminenAluevaikuttaminen    

 

Viime vuosina on ollut käynnissä useita lähiöiden tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista osa on tehty yleistasolla ja osa aluetasolla. Molemmilla tasoilla 

kehityksen työkaluina ovat olleet alueellinen kehittäminen ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen. Näissä lähiöhankkeissa on ensisijaisesti tarkasteltu 1960- ja 

1970-luvuilla rakennettuja asuntoalueita, sillä niillä on koettu olevan huono maine asuinalueina. Useilla 1960- ja 1970-luvun lähiöalueilla asukkaiden 

eriarvoistuminen on lisääntynyt ja sosiaalisten ongelmien kasautuminen pienelle alueelle on turvattomuuden kasvaessa huonontanut alueen mainetta 

entisestään. ”Slummiutumisen” kierteen katkaisemiseksi tarvitaankin toimenpiteitä monelta taholta ja yhteistyötä näiden välillä. Yksi näistä kehittämishankkeista 

on Lähiö 2072 -hanke, joka on useiden toimijoiden ja rahoittajien (mm. Ara ja Aalto yliopisto) yhteistyön tulos. Lähiö 2072 –hankkeen taustalla on 1960- ja 1970-

luvun asuinkerrostaloille ajankohtainen korjausaalto, joka yhdistettynä alueelliseen kehittämiseen voisi muodostaa kokonaisvaltaisella tavalla parempaa 

asuinympäristöä. Tutkimuksessa lähtökohdaksi on otettu paikallisten ilmiöiden ja tarpeiden tunnistaminen ja tätä kautta kehitystyön kohdistaminen juuri niihin, 

sillä samankaltaisillekin asuinalueille voi olla muodostunut erilainen asukaskunta ja yhteisöllisyys. Tärkeä osa tässä hankkeessa onkin ollut vuorovaikutus alueen 

asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeessa pureuduttiin aluekehittämisen keinojen lisäksi myös asukkaiden ja taloyhtiöiden yhteistyö- ja kehitysmalleihin 

korjaushankkeiden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi.  (58) 

Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan aktiivisuutta.  Lähiö 2072-hankkeessa aktivoitiin sekä omistus- että vuokratalojen asukkaita mm. järjestämällä Taloemäntä 

ja –isäntä –koulutus. Sen tavoitteena oli lisätä asukasaktiivisuutta omassa taloyhtiössä ja yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Koulutuksen myötä asukkaiden 

itsetunto vaikuttajina koheni ja kiinnostus asukasaktiivisuutta kohtaan lisääntyi, kun koulutukseen osallistuvat alkoivat nähdä mahdollisuuksia omaan 

vaikuttamiseensa. Koulutuksessa korostettiin asukasaktiivisuuden tärkeyttä taloyhtiön ja alueen kehittämisessä. Alueen asukkaita aktivoitiin muutenkin, mm. 

nuorille suunnattuna lähiövideokilpailuna sekä eri teemaisina työpajoina. Näillä toimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan alueen asukkaiden mahdollisuuksiin 

vaikuttaa taloyhtiön ja alueen kehitykseen. Toiselta suunnalta tapahtuvaan aktiivisuuteen ideoitiin aluekoordinaattoripalvelua. Aluekoordinaattori toimisi 

linkkinä taloyhtiöiltä edelleen mm. kaupungin ja organisaatioiden suuntaan, mutta myös organisoisi ryhmäkorjaushankkeita ja muuta yhteistyötä taloyhtiöiden 

välillä. Aluekoordinaattorin työnkuvaan kuuluisi myös selvittää maankäytön ja ympäristön, asuin-, liike- ja toimitilarakentamisen sekä katujen ja liikenteen 

nykytilannetta ja kehitysmahdollisuuksia. Taloemäntien ja –isäntien sekä aluekoordinaattorin kautta muodostuisi ketju, joka ulottuisi asukkaalta päättäjiin ja 

viranomaisiin saakka, joten näiden myötä yksittäisen asukkaan vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa alueen asioihin paranisi ja kynnys tehdä aloitteita madaltuisi. 

(58) 

Lähiö 2072 –hankeen tutkimus- ja kehitysalueeksi on valittu Itä-Helsingissä sijaitseva Mellunkylän kaupunginosa. Alueelle on ennenkin tehty yhteisöllisyyteen ja 

alueen maineen parantamiseen pyrkiviä hankkeita, mutta edelleen tarve alueen kehittämiselle on suuri. Alueellinen kehittäminen on melko hidasta. 

Projektiluontoisten tutkimushankkeiden aktivoima yhteisöllisyys ja kontaktit kestävät usein vain vähän aikaa. Pysyvien muutosten aikaan saaminen vaatisi 

jatkuvaa kehittämisen ohjausta ja resursseja. Lähiö 2072 –hankkeessa pyrittiin tehostamaan alueella jo olemassa olevia asioita ja saamaan näistä uusien 

yhteistyökuvioiden avulla ratkaisuja asuinalueen ongelmiin ja tarpeisiin. Näistä asukkaat, taloyhtiöt ja alueen toimijat ovat varmasti voineet ammentaa uusia 

tapoja kehittää omaa ja lähiympäristön toimintaa, mutta pitkällä aikavälillä ennustettuna uusien kuvioiden kestävyys kehittämishankkeen päätyttyä on kuitenkin 

epävarmaa. (58) 
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Kaupungin suunnalta tapahtuva alueen kehittäminen on toinen keino parantaa alueellista vetovoimaisuutta. Tästä esimerkkinä Tampereen kaupungin 

koordinoima Oma Tesoma –hanke. Tesoma on tamperelaisten mielikuvissa ollut huonoa asuinaluetta, jonne muutetaan vain pakon edessä. Tesoman kouluilla 

opettaneilta opettajilta saa kuulla Tesoman ongelmien näkyvän oppilaiden käyttäytymisessä. Perheiden monenlaiset ongelmat ovat ikään kuin keskittyneet tälle 

alueelle. Viime vuosina aluetta on uudistettu isoin toimenpitein: vasta valmistuneet uudet koulu- liikuntahalli- ja kauppakeskusrakennukset ovat tuoneet 

lähiömäiselle, jo aika rähjääntyneelle Tesoman keskukselle uutta ilmettä ja arvokkuutta, ja uusilla näyttävillä kerrostaloilla saadaan alueelle houkuteltua 

mahdollisesti ”yhteiskuntakelpoisempaa” asukasmateriaalia. 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen tiiviiden ja laajojen kerrostaloalueiden keskellä olevia alueita 

on kunnostettu yhteisiksi leikkialueiksi ja puistoiksi. Aluetta on aktivoinut myös pienemmät tai vähemmän näkyvät toimenpiteet, kuten aiemmin jo mainitsemani 

Villi Vyöhyke ry:n aloittama Metsäpuutarha-hanke ja muut asukkaita osallistavat hankkeet, matalan kynnyksen sosiaalista palvelua ja nuorten kasvua tukevat 

hankkeet sekä yhteistyö erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa. (59) Näiden lisäksi mm. Tesomajärvi ja muut metsäiset virkistysalueet, uimahalli sekä hyvät 

liikenneyhteydet Tampereen keskustaan tekevät Tesomasta teoriassa hyvinkin vetovoimaisen alueen. Aika näyttää, auttaako uusien tilojen ja ympäristöön 

satsaaminen laimentamaan alueen sosiaalisia ongelmia ja parantamaan mainetta asuinympäristönä.  
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PohdintaPohdintaPohdintaPohdinta    

 

Tavoitteet terveellisemmän ja tasa-arvoisemman asumisen puolesta olivat lähtökohta modernin talotyypin kehittymiselle. Keinoja terveellisen asumisen 

saavuttamiseksi oli valkoisuus ja valoisuus, sileät pinnat, huoneiden erillisyys ja tuuletettavuus, sijoittaminen muista rakennuksista erilleen ilmansuunnan 

mukaan sekä luontoyhteys. Tasa-arvoisuus taas oli määrä saavuttaa asuinrakennusten ja asuntojen yhdenmukaistamisella, julkisivun anonyymiys poistamalla 

koristeellisuus, sekä tarjoamalla kaikille yhteiskuntaluokasta ja varallisuudesta riippumatta hyvään elämään riittävä asunto. Nämä tavoitteet nivoutuivat myös 

toisiinsa, sillä yksinkertainen oli tasa-arvoista, helposti puhtaana pidettävää sekä edullisesti rakennettavissa. Yksinkertaisen rakentaminen oli myös nopeampaa 

ja yhdenmukaistaminen mahdollisti sarjatuotannon. Teräsbetonin ja rakennusosien teollisen tuotannon kehittyessä, pystyttiin rakentamista nopeuttamaan ja 

vuosikymmeniä kestänyt asuntopula saatiin vihdoin taltutettua. 1970-luvun betonielementtikerrostalo oli oikeastaan tämän kaiken lopputulos. Avarat, valoisat 

huoneet sileillä ja vaaleilla seinäpinnoilla, läheinen yhteys luontoon, julkisivujen yksinkertaisuus ja asuntotyyppien toistuvuus toteuttavat kaikki nämä paremman 

asumisen kriteereiksi asetetut tavoitteet. Silti lopputulos oli laajan kritiikin kohteena ja on sitä edelleen. Modernin aikakauden jälkeen syntynyt postmoderni 

ideologia peräänkuulutti inhimillisyyttä ja vapautta. Sen mukaan paremman yhteiskunnan rakentaminen modernismin ideologioin oli kahlinnut paremman 

elämän tavoitteet säännöiksi ja määrittänyt samalla vain yhden oikean tavan asua. Uusi sukupolvi halusi irti tasapäistämisen yhteiskunnasta ja olla taas yksilö ja 

persoona.  

Mutta mikä olisi kehityskaari ollut ilman modernismin väliintuloa? Tai mitä se ei olisi ollut? Jugend, klassismi sekä jälleenrakennuskauden materiaaliromantiikka 

toteuttivat tätä rakentamisen vapaampaa puolta, mutta parempaa yhteiskuntaa palattiin hakemaan aina yksinkertaistamisen, säännönmukaisen sekä tekniikan 

ja järjestelmien kehittämisen keinoin. Pehmeät arvot eivät riittäneet vaadittavaan muutokseen, vaan tarvittiin kuria ja uusia sääntöjä. Uusien sääntöjen myötä 

saavutettiin paljon asioita. Kaikki muutokset eivät tuottaneet toivottua lopputulosta, tai onnistuessaankin paljastivat uusia ongelmia, mutta tavoitteet olivat 

selkeät ja yhteiskunta muuttui monilta tavoin paremmaksi. Olisiko postmodernismin ihannoima yksilön vapaus ollut edes mahdollista, jollei yhteiskunnan ääri-

ilmiöitä olisi ensin vedetty yhteiselle lähtöviivalle? ...tai siis lähemmäs yhteistä lähtöviivaa? Vaikka yhdensuuntaisella muutoksella ei koskaan tavoitetakkaan 

täydellistä, kaiken kattavaa lopputulosta, tuo muutoksen selkeys paremmin esiin sen vaikutukset, minkä jälkeen sopiva taso tai merkittävät seikat on helpompi 

tunnistaa. Teoreettisella tarkastelulla ei kaikkia inhimillisiä muuttujia pystytä ennakoimaan, joten kokeilut ja sitä kautta myös virheet on vain koettava 

käytännössä. Modernismin ja varsinkin sen päätösjakson koekenttä oli merkittävän suuri ja koskettaa edelleen valtaosaa Suomen kunnista. 1960- ja 1970-luvuilla 

rakennetut, teollisesti sarjatuotetut kerrostalot ovat kaikkialla tunnettuja arkirakennuksia, jotka edelleen toteuttavat ominaisuuksiltaan asumisen 

perusvaatimukset, mutta eivät juuri sen enempää.  

Perusvaatimusten toteutuminen on kuitenkin hyvä lähtökohta. Kustannustehokkaasti rakennettuja, perusilmeeltään melko persoonattomia asunkerrostaloja 

voisi ajatella vaikka aihioina, joille kiinteistö- tai vaikka aluetasolla suunnitellaan joku luonne. Alueiden tai kiinteistöjen uusi luonne voi muodostua esimerkiksi 

ympäristön ja pihojen monipuolistamisesta ja täydentämisestä, lisärakentamisesta, lisäosien kuten parvekkeiden, katosten ja huoneistolaajennusten 

rakentamisesta, katoille tai yhteistiloihin sijoitettavista aktiviteeteista, etätyöpaikkatilojen rakentamisesta tai julkisivujen muutoksista arvokkaampaan, 

leikkisämpään tai vielä pelkistetympään suuntaan. Ilmeen tai toimintojen lisäksi luonne voi olla ideologinen ja painottaa esimerkiksi taloyhtiöiden 
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ympäristöystävällisyyttä, jota luotaisiin esimerkiksi omavaraisella energiantuotannolla, yhteiskäyttöautoilla, kierrätyksen monipuolistamisella ja 

hyötyviljelyksillä.  Eriluonteisiksi muokatut alueet ja kiinteistöt eivät olisi enää nykyisellä tavalla toistensa kopioita, ja taloyhtiöt voisivat kilpailla asunnonostajista 

näillä uusilla ominaisuuksillaan. Tietyllä tavalla ”brändätyn” taloyhtiön asukkaiksi valikoituisi myös todennäköisesti tietyntyyppisiä asukkaita, mikä saattaisi 

vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Haasteena taloyhtiön kehittämiselle on kuitenkin myös se lähtökohta, että 1970-luvulla perustettujen 

taloyhtiöiden resurssit kuluvat tällä hetkellä pitkälti välttämättömien korjausten tekoon, eikä ylimääräisiin toimenpiteisiin ole välttämättä mahdollisuuksia. 

Taloyhtiön uuden luonteen kehittäminen kannattaa silti aloittaa jo periaatetasolla, laatimalla yhteistyössä osakkaiden kanssa tavoitteet ja taustatyöskentely. 

Houkuttelevien tavoitteiden ja nykyisellään hieman edullisemman hankintahinnan yhdistelmä voi sekin jo osaltaan edistää asuntojen myyntiä. Alueellinen 

kehittäminen edellyttää yhteistyötä naapurikiinteistöjen ja kunnan kanssa. Esimerkiksi muuttotappiokunta voisi olla kiinnostunut alueelliseen 

kehittämisyhteistyöhön uusien veronmaksajien houkuttelemiseksi ja naapurikiinteistöt alueen houkuttelevuuden parantumisen ja sosiaalisten ongelmien 

vähentymisen toivossa.  

Kehitystyö edellyttää aktiivisuutta ja helppoja kehittämisen työkaluja taloyhtiöille. Suomen kiinteistöliitto jakaa tietoa ja tukea vapaa-aikanaan toimiville 

taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, mutta monissa tilanteissa hallituksen jäsenten tiedon ja kokemuksen puute vaikeuttaa kehittämisen ideointia sekä hankkeiden 

sujuvaa hallintaa. 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen sarjatuotannosta johtuen, niiden tilalliset ja rakenteelliset ratkaisut ovat hyvin pitkälti samanlaisia, 

joten taloyhtiöiden yhteistyö voisi tuoda tietoa ja ideoita kattavammin, sekä kehittäminen voitaisiin kohdistaa myös alueelliseen parantamiseen ja ratkaisujen 

yhteensovittamiseen tai monipuolistamiseen alueella. Standardimitoituksella valmistettujen 1970-luvun kerrostalojen kehittämistä voisi ajatella myös erityisten 

vakioratkaisujen ja esivalmistettujen tyyppiosien avulla. Taloyhtiöillä voisi olla käytettävissä jonkinlainen kehittämiskuvasto, josta vaihtoehtoja valmiine 

ratkaisuineen ja rakennusosineen voisi tarkastella tai jopa tilata. Tärkeää tässä ”sarjakehittämisessä” olisi kuitenkin se, että vaihtoehtoja olisi tarpeeksi, jotta 

edellisessä kappaleessa mainitsemani taloyhtiön tai alueen oman luonteen rakentaminen olisi riittävän helppoa sen toteutumiseksi. Myös ratkaisujen ja 

rakennusosien laatukysymys on tärkeä, ettei lopulta päädytä korjaamisessa ja kehittämisessä samoihin virheisiin kuin rakennusten alkuperäisessä 

rakennusvaiheessa. Vaikka tilaajana tällä kertaa onkin osakkeenomistajien muodostama taloyhtiö, on laaduntuntemuksen ja parempien vaihtoehtojen 

puutteessa riski päätyä ratkaisuihin, jotka eivät juuri paranna taloyhtiön tai ympäristön arvoa.  
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