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ja suunnittelukohteen tarjonnasta. Kiitos Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy:lle saamastani ma-
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JOHDANTO

Maahamme rakennettiin 1960- ja 1970-luvulla suuri määrä lähiöitä. Nyt näiden lähiöiden 
betonikerrostalot, jotka käsittävät n.40% maamme kaikista kerrostaloista, ovat tulleet korjausi-
kään. Tämä tarkoittaa laajaa teknistä ja laadullista korjausurakkaa. Teknistä korjaustarvetta ai-
heuttaa normaali vanhentuminen, mutta myös kasvavat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. 
Laadullisella korjaamisella pyritään parantamaan asumisympäristön viihtyisyyttä ja lähiöiden 
kiinnostavuutta asumismuotona. Ilman rakennusten korjaamista vaarana on lähiöiden tyhjen-
tyminen, vuokratulojen menettäminen ja lopulta käyttökelvottomiksi käyneiden kerrostalojen 
purkaminen.   

Puu ei ole vieras materiaali lähiökerrostalojen lisäkerroksen runkorakenteena. Julkisivu-
jen uutena pintamateriaalina sitä kuitenkin näkee harvoin, vaikka tutkimusten mukaan edelly-
tyksiä sen käytölle olisi. Konkreettisten esimerkkikohteiden ollessa vähäiset tarvitaan visuaa-
lisia esityksiä siitä, miten puulla voitaisiin parantaa lähiöiden viihtyisyyttä. Tähän tarpeeseen 
syntyi arkkitehtikoulujemme yhteinen hanke, jonka osana diplomityöni suunnitelma myös on.    

Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa -projektin tarkoituksena oli tutkia puun käy-
tön mahdollisuuksia lähiöiden viihtyisyyden parantamisessa ja kerrostalojen korjaamisessa. 
Projektissa mukana olleet kuusi arkkitehtiylioppilasta tekivät kukin oman ehdotuksensa siitä, 
miten omaksi suunnittelukohteekseen saamaansa kerrostalokorttelia olisi mahdollista kehittää 
puurakentamisen avulla. Kohteet sijaitsivat eri puolilla Suomea. Yhteisenä tavoitteena oli uu-
distaa kohteiden julkisivut energiakorjausnäkökohdat huomioiden, eheyttää ja elävöittää aluet-
ta lisä- ja täydennysrakentamalla, rakentaa kohteisiin hissit ja saneerata niiden parvekkeet. 
Lisäksi tavoitteena oli huomioida esteettömyysvaatimusten täyttyminen sekä parantaa pihan 
ja maantasokerrosten viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Hankkeen kuluessa kokoonnuimme 
ajoittain yhteisiin julkisiin seminaareihin, joissa tekijät esittelivät suunnitelmiensa edistymistä 
taustaryhmälle ja kohteiden omistajille. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Ympäristömi-
nisteriö, Asumisen Osaamisklusteri, Julkisivuyhdistys ry, Sitra, Metsäteollisuus ry ja Puuinfo 
Oy. Projekti on osahankkeena Ympäristöministeriön ja ARA:n lähiöohjelmassa.

Diplomityön suunnittelukohde Kolunkatu 1 sijaitsee Tampereen Annalassa ja sen omis-
taa Tampereen Vuokratalosäätiö. Tontilla sijaitsee kaksi nelikerroksista betonikerrostaloa, jot-
ka on rakennettu vuonna 1985. Rakennukset ovat ikänsä, ulkonäkönsä ja toiminnallisuutensa 
puolesta korjaustarpeessa. Avoin ja ankea piha tarvitsee myös uudistusta. Diplomityön suun-
nitelma ei ole suoranainen perusparannussuunnitelma, eikä lähtökohtana ole ollut entistävä 
tai kohteen säilyttävä korjaaminen, vaan tarkoituksena on ollut ideoida puun käyttöä kohteen 
ja sen ympäristön elävöittäjänä. Tavoitteena on ollut myös luoda viihtyisää ja houkuttelevaa 
asuinympäristöä kohentamalla nykyisten rakennusten ulkonäköä, elävöittämällä piha-aluetta 
ja tekemällä ennakkoluulotonta arkkitehtuuria puurakentamisen avulla. Lisäksi tavoitteena on 
ollut suunnitella uusia käyttökelpoisia vuokra-asuntoja ja parantaa nykyisten toiminnallisuutta 
sekä antaa ideoita kohteen tulevaa korjaustyötä varten.



8 9

Annala kuuluu Kaukajärven 
kaupunginosaan, joka sijait-
see 8km Tampereen kes-
kustasta itään. (Lähde: Eniro 
karttapalvelu)

Annala sijaitsee Kaukajär-
ven eteläpuolella. Maaston-
muodot ovat vaihtelevat ja 
seutu on metsäistä. Annalan 
ydinalue merkitty karttaan 
keltaisella. (Lähde: Fonecta 
karttapalvelu)

1960-luvun lopulla ja 1970-
luvun alussa rakentunut 
Kaukajärvi rakennettiin alu-
een suurimman kartanon, 
Haiharan maille. (Lähde: 
Messukylän kartta vuodelta 
1936, Kaukajärven tarinoita 
-kirja)
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1. KAUKAJÄRVEN LÄHIÖ

1.1 Kaukajärven lähiön rakentuminen

Kuten muissa Suomen kaupungeissa myös Tampereella muuttoliike maaseudulta teol-
lisuus- ja väestökeskuksiin synnytti asuntopulan 1960-luvulta lähtien. Tampereelle tarvittiin 
uusia asuinalueita kaupungin keskustan ulkopuolelta. Kaukajärven alue, joka sijaitsee 8km 
Tampereen keskustasta itään, katsottiin sopivaksi asuntoalueeksi maastonsa, laajuutensa ja 
liikenteellisen sijaintinsa puolesta. Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy:n ja Keskisen Rakennuslii-
ke Oy:n muodostama Kaukajärvitoimikunta osti alueen suurimman kartanon, Haiharan, maita 
vuonna 1962. Heidän tavoitteenaan oli rakentaa asumalähiö Tapiolan puutarhakaupungin tyy-
liin seuraavan viiden vuoden aikana. Koska asunnoista oli pulaa ja kaupungilla ei ollut maata 
asuntojen rakentamiseen, rakennuttajien itsensä laatima asemakaava hyväksyttiin nopeasti. 
[1.] Kaukajärvi rakentui kolmessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen kerrostalot valmistuivat 
vuonna 1968 ja kolmannen vaiheen, Annalan, rakentaminen alkoi vuonna 1972. [2.]

1.2 Annala

Annalan kerros-, rivi- ja omakotitalot rakentuivat peltojen ja metsien hallitsemaan ympä-
ristöön. Hikivuoren metsät ja Kaukajärven vesistöalue sijoittuvat alueen pohjoisosiin. Maaston-
muodot ovat vaihtelevat ja seutu on edelleen hyvin metsäistä. Lännessä sijaitsevat Hikivuori 
ja Vanha-Juvan pellot erottavat Annalan Kaukajärven varsinaisesta keskustasta. Tämä kau-
punginosa on asumislähiö eikä siellä juurikaan ole työpaikkoja, mutta alueelta löytyy kuitenkin 
mm. kaksi lähikauppaa, kioski, neuvola, päiväkoti ja kaksi ala-astetta. Kaukajärven keskusta, 
missä palveluita on enemmän, on saavutettavissa jalan tai pyörällä. Linja-autoyhteydet Kau-
kajärven, Tampereen ja Hervannan keskustaan ovat hyvät. Linja-autot kulkevat Annalan läpi 
menevää pääväylää eli Juvankatua pitkin. [3.]

Annalan 70-luvulla rakentuneen ydinalueen rakennukset ja katuverkosto on sijoitettu 
ruutukaavaan. Korttelit ovat avoimia ja selkeä raja yksityisen ja julkisen tilan väliltä puuttuu. 
Pihoilta löytyy oleskelu- ja leikkipaikkoja sekä vehreyttä, mutta pihat ovat kuitenkin jäsenty-
mättömät ja niiden varustus on puutteellinen. Suuret asfalttipintaiset parkkikentät korostavat 
pihojen kolkkoa ilmettä. Ydinalueen tyypillinen kerrostalo on nelikerroksinen hissitön lamellita-
lo, mutta alueelta löytyy myös joitakin tornitaloja. Rakennukset ovat laatikkomaisia ja julkisivut 
ovat rakentamisajankohdalle tyypillisen pelkistetyt. Julkisivut ovat alkuperäisessä asussaan ja 
rakennusten ilme on paikoitellen jopa ankea. Alueen imago on kärsinyt, joten uusia vuokra-
asukkaita on paikoin ollut vaikea saada alueelle. [3; 4] Ydinalueen etelä- ja itäpuolelta löytyy 
kuitenkin uudempia rivi-, pienkerros- ja omakotitaloja, jotka toimivat vastapainona ydinalueen 
yksitoikkoiselle betoniarkkitehtuurille.

Kaukajärven ensimmäi-
set kerrostalot valmis-
tuivat 1968 Kaukajärven 
eteläpuolelle. (Lähde: 
Kaukajärven tarinoita 
-kirja)
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Annalan 70-luvulla rakentuneen ydinalu-
een rakennukset ja katuverkosto sijoittuvat 
ruutukaavaan. Punaisella rajatulla alueella 
sijaitsevat Tampereen vuokratalosäätiön 
asuinkerrostalot, lukuun ottamatta luoteis-
nurkan kerrostalokiinteistöä. (Lähde: Fo-
necta karttapalvelu)

Suunnittelukohteena on Kolunkatu 1. Sen 
etelänpuoleisia kiinteistöjä on jo kunnostet-
tu ja kortteleita täydennysrakennettu.

Kolunkatu 1

Rakennetut/rakenteilla

Rakennetaan ehkä

Ei Vuokratalosäätiön kiinteistö



10 11

2. SUUNNITTELUALUE

2.1 Tampereen VTS:n korjauskohteeet Annalassa

Diplomityöni suunnittelukohde, Kolunkatu 1, sijaitsee Hikivuoren eteläpuolella Kolunka-
dun päätteenä. Kohde on Tampereen Vuokratalosäätiön omistama vuokratalo samoin kuin 
sen pohjois-, itä- ja eteläpuolella sijaitsevat seitsemän muuta kerrostalokohdetta. Nämä kor-
jausikäiset kiinteistöt sijoittuvat alueelle, jota rajaa Juvankatu etelässä, Hikivuorenkatu pohjoi-
sessa, Ojavainionkatu idässä sekä Kolunkatu ja Kolunraitti lännessä. Kiinteistöjen väliin jää 
kaupungin omistama Isoniitynpuisto, jonka pohjoispuolella on alueen poikki kulkeva kevyen-
liikenteenväylä. Vaikka Vuokratalosäätiön kerrostalokohteet Annalassa olivat valmistuessaan 
keskitasoa parempia, niiden suosio laski nopeasti alueen kehittymisen pysähtymisen myötä. 
Alueen pieni koko johti palvelujen puuttumiseen ja talojen hissittömyys sekä huono tekninen 
laatu vaikuttivat osaltaan asukkaiden poismuuttoon. [5.]

Uuden rakentamisen sijaan Vuokratalosäätiö peruskorjaa kohteitaan mahdollisuuksien 
mukaan. Vuokratalosäätiö haki korjausikään tulleelle kerrostaloalueelleen kaavamuutosta, 
jonka esisuunnitelman teki Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy Tampereelta. Kaavamuutos hyväk-
syttiin, ja nyt alueella sallitaan täydennysrakentaminen ja rakennusten korottaminen. Vuokra-
talosäätiö korjaa kiinteistöt kahdessa vaiheessa Uudistuva Annala -nimisen alueellisen perus-
parannushankkeen myötä. Vaihe 1 on parhaillaan käynnissä ja siihen kuuluvat Kolunkadun 
etelänpuoleiset kiinteistöt. Kolunkatu 1, samoin kuin sen pohjoispuolella sijaitsevat kiinteistöt, 
kuuluvat seuraavaan korjausvaiheeseen. Kolunkatu 1 olikin hyvä ottaa suunnittelun alle juuri 
sen ajankohtaisuuden vuoksi.

Suunnittelukohteen lähiympäristön nykytilannemassamalli kuvattuna lounaasta.
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2.2 Suunnittelukohde, Kolunkatu 1

2.2.1 Tontti

Kolunkatu 1:n tontilla sijaitsee kaksi neljäkerroksista betonielementtikerrostaloa, jotka on 
rakennettu vuonna 1985 (lupapvm. 15.6.1984). Rakennukset on suunnitellut Arkkitehtitoimisto 
Olavi Suvitie ja Taito Uusitalo Tampereelta.  Kooltaan 4624,7m2 :n tontti rajoittuu pohjoisessa ja 
idässä Isoniityn puistoon, etelässä ja lännessä kevyenliikenteen väylään. Talo 1 sijoittuu tontin 
eteläreunaan itä-länsi suuntaisesti ja talo 2 tontin itäreunaan pohjois-etelä suuntaisesti. Tontin 
länsiosassa on 35 auton parkkipaikka, joka on erotettu muusta pihasta pensasaidalla. Tontin 
keskelle jää nurmi ja asfalttipintainen piha leikkipaikkoineen ja grillikatoksineen. Ajo tontille 
tapahtuu länsipuolella sijaitsevan kevyenliikenteen väylän, Kolunraitin, kautta. 

2.2.2 Julkisivut

Talot ovat hissittömiä lamellitaloja, joissa on maanpäällinen kellarikerros. Lähes identti-
sissä kerrostaloissa julkisivut ovat vaaleaa pesubetonipintaa. Kellarikerroksissa ja porrashuo-
neiden kohdalla pesubetonipinta on tumman harmaata. Rakennusten julkisivut ovat aukkojul-
kisivuja, joiden ilmettä hallitsevat ruutuelementtien leveät saumat. Talojen päätyseinät, samoin 
kuin kellarikerrosten julkisivut parvekkeettomilla puolilla, ovat lähes umpinaiset. Parvekkeet 
ovat betonielementtirakenteisia ja niissä on kantavat pieliseinät. Myös parvekkeiden kaiteet 
ovat betonia. Rakennusten ylänauhoissa on vihreä teräsprofiiliverhous. Vihreää teräsverhous-
ta löytyy myös sisäänkäyntikatoksista ja ikkunoiden vesipellityksistä. Ikkunat itsessään ovat 
ruskeaa kuultomaalattua puuta samoin kuin rakennusten umpi- ja lasiovet. Pohjakerroksen 
asuntojen pihat on aidattu korkeilla umpinaisilla puuaidoilla. 

2.2.3 Pohjat

Talossa 1 on kerrosalaa 1479kem2 ja talossa 2 1421kem2. Huoneistoja talossa 1 on 
21kpl ja talossa 2 20kpl. Suurin osa huoneistoista on n.40m2:n suuruisia kaksioita ja n.70m2:n 
kolmioita. Talosta 1 löytyy myös 55m2:n kaksioita ja 86m2:n neljän hengen huoneistoja, joista 
muutama on solu -tyyppisiä yhteisasuntoja. Varsinaisissa asuinkerroksissa jokaisessa on kuusi 
huoneistoa eli kolme huoneistoa porrashuonetta kohden. Kummankin talon maanpäällisessä 
kellarikerroksesta löytyy pieniä asuntoja ja yhteistiloja, kuten saunaosasto ja kuivaushuoneita 
sekä irtaimisto-, lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarastoja. Talossa 1 on lisäksi lämmönjakohuone 
ja talossa 2 väestönsuoja ja kerhohuone. Taloissa on kaksivartiset portaat ja ne sijaitsevat 
ulkoseinällä.

2.2.4 Rakenne

Rakennukset ovat kirjahyllyrunkoisia BES-taloja, joiden päätyseinät ovat kantavia. Ulko-
seinät ovat betonisandwich -elementtejä, joissa ulkokuoren paksuus on 60mm ja sisäkuoren 
paksuus joko 70mm (ei-kantava) tai 150mm (kantava). Lämmöneristeenä on 120mm mineraali-
villaa. Rakenteen lämmönläpäisykerroin on 0,31W/m²K. Rakennusten välipohjat ovat 1200mm 
leveitä esijännitettyjä ontelolaattoja, joiden avulla on voitu vähentää kantavien poikittaisseinien 
määrää. Näin ollen sisäseinistä vain huoneistojen väliset seinät ovat kantavia. [6.]

Rakennusten vesikatot ovat sisäpuolisella vedenpoistolla varustettuja tasakattoja. Ylä-
pohja on tuulettuva ja kallistukset on tehty puurakenteisesti kantavan ontelolaatan päälle. 
Lämmöneristeenä on käytetty 225mm mineraalivillaa. Rakennuksissa on perusmuuriantura-
perustus ja alapohja on maanvarainen. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja 
vesikiertoinen patterilämmitys. Talot on liitetty kaukolämpöön.
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Kolunkatu 1 tontilla sijaitsee kaksi be-
tonielementtikerrostaloa: talo 1 tontin 
eteläreunassa ja talo 2 itäreunassa. 
Rakennukset ovat kirjahyllyrunkoisia ja 
niiden päätyseinät ovat kantavia. (Läh-
de: rakennuslupapiirustukset, Tampe-
reen rakennusvalvonnan arkisto)
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Talo 1   1:300

Nykytilannejulkisivut pohjoiseen, 
etelään, itään ja länteen. (Lähde: 
nykytilanne 3d-malli Arkkitehtitoi-
misto Eero Lahti Oy, muokkaus 
Niina Murtonen)

1.kerros

Maantasokerroksessa on kolme 
pientä asuntoa, saunaosasto, 
kuivaushuoneita ja teknisiä tiloja 
sekä irtaimisto-, lastenvaunu- ja 
ulkoiluvälinevarastoja.

2.kerros

Rakennuksen porrashuoneet si-
jaitsevat ulkoseinällä. Asuinker-
roksissa on kolme huoneistoa 
jokaista porrashuonetta kohden. 
Kerroksesta löytyy soluasuntoja.

3.-4.kerros
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Talo 2   1:300

Nykytilannejulkisivut itään, län-
teen, pohjoiseen ja etelään.  
(Lähde: nykytilanne 3d-malli 
Arkkitehtitoimisto Eero Lahti 
Oy, muokkaus Niina Murtonen)

1.kerros

Maantasokerroksessa on kaksi 
pientä asuntoa, saunaosasto, kui-
vaushuone, väestönsuoja sekä 
irtaimisto-, lastenvaunu- ja ulkoi-
luvälinevarastoja. 

2.-4.kerros

Kerroksissa on 41m2:n kaksioita 
ja 71m2:n kolmioita.

Huoneistojakauma:

Huoneisto Koko Talo1 Talo2

2H+KK  40,5m2 - 1
2H+KK  41m2 8 7
2H+KK  44,5m2 1 -
2H+K yhteisas. 55,5m2 3 -
3H+K  71m2 6 12
4H+K  86m2 2 -
4H+K yhteisas. 86m2 1 -

yhteensä kpl  21 20
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Talo 1 pohjoiseen pihan puolelle

Talo 1 etelään

Talo 2 itään

Talo 2 länteen pihan puolelle
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3. PUU LÄHIÖKERROSTALOJEN KORJAUS- JA TÄYDENNYSRAKEN-
TAMISMATERIAALINA

3.1 Puun ominaisuudet ja käyttökohteet

Puu on keveytensä vuoksi hyvä ja käyttökelpoinen rakennusmateriaali lähiökerrostalo-
jen korjaamiseen. Se toimii runkorakenteena kattorakenteissa, kattomuodon muutoksissa ja 
lisäkerrosten rakentamisessa. Uusien parvekkeiden rakentamisessa kevyet puuparvekkeet on 
mahdollista ripustaa jopa suoraan betonirunkoon. Puurakentamisen erityinen etu on nopeus, 
jolla saadaan säästöjä rakennuskustannuksiin ja rakentamisesta asukkaille aiheutuvat häiriöt 
rajautuvat lyhyelle aikavälille. Kun rakennusten lisäkerros toteutetaan tilaelementeillä, asuk-
kaille koituvat häiriöt ovat minimissä. Puu on erinomainen materiaali myös piha- ja täydennys-
rakentamiseen. Puu mielletään kodikkaaksi ja lämminhenkiseksi materiaaliksi, ja sen tuominen 
kolkoilta näyttäviin lähiöihin parantaa niiden viihtyisyyttä. Uusiutuvana ja hiilidioksidia sitovana 
materiaalina puuta tulisi suosia myös korjausrakentamisessa mahdollisuuksien mukaan. [7.]

 Kerrostalokorjauksissa puuta käytetään runkorakenteena, mutta julkisivumateriaalina 
sitä näkee harvoin. Yksi toteutunut julkisivuremontti löytyy kuitenkin Mikkelistä, missä kaksi 
kolmikerroksista 1960-luvun betonikerrostaloa on verhoiltu puulla. Saneerauksen valmistuttua 
kohteen suosio nousi ja asunnot menivät kaupaksi muutamassa päivässä. Kohteessa puujul-
kisivu on koolattu nykyisen betonijulkisivun päälle ilman lisälämmöneristystä. [8.] Uusi puujul-
kisivu voidaan myös toteuttaa elementeillä sekä lisälämmöneristettynä. TES Energy Facade 
-hanke on tutkinut vanhojen julkisivujen lisälämmöneristämistä puurunkoisilla esivalmistetuilla 
suurelementeillä. Hankkeen myötä kehitetyt ns. TES -elementit voidaan kiinnittää olemassa 
olevan julkisivun päälle tai asentaa puretun ulkokuoren tilalle. Menetelmän vahvuutena on 
sen nopeus: elementit tehdään kuivissa oloissa tehtaalla ja varsinaiseen työmaavaiheeseen 
kuluu vähän aikaa. TES -elementeillä ulkovaipan lämmöneristyskyky ja ilmatiiveys paranevat 
ja niiden avulla tavallisesta betonielementtitalosta voidaan tehdä passiivitalo. Menetelmän pi-
lottikohteet löytyvät Saksasta ja Norjasta. Suomessa tekniikkaa tullaan käyttämään ensikertaa 
Oulussa, missä huonokuntoinen rakennus muutetaan opiskelija-asuntolaksi. [9.]

3.2 Puun käytön haasteet

Puuta käytetään betonikerrostalojen julkisivukorjauksissa vielä varsin vähän, vaikka 
hyviä tutkimustuloksia puun soveltuvuudesta julkisivusaneerauksiin on saatu. Puunkäytön 
suurimmaksi esteeksi lähiökerrostalojen korjaamisessa koetaan usein paloturvallisuusmää-
räykset. Suomen rakentamismääräyskokoelman (RaMK) osan E1 paloluokkiin ja lukuarvoi-
hin perustuvan palomitoitusmenetelmän, ns. taulukkomitoituksen, mukaan puulla vuorattui-
hin lähiökerrostaloihin tulisi asentaa automaattinen vesisammutusjärjestelmä, joka tietenkin 
kasvattaa rakennuskustannuksia. Rakentamismääräyskokoelma antaa myös toisen tavan ra-
kennuksen paloturvallisuuden osoittamiseen: ns. toiminnallinen palomitoitusmenetelmä, jonka 
mukaan puujulkisivu voidaan toteuttaa ilman rakennuksen varustamista sprinklauksella. [10.] 
Toiminnallisen palomitoitusjärjestelmän käyttö vaatii kuitenkin todennettua tutkimustietoa. VTT 
on tehnyt ”Puujulkisivujen paloturvallisuus lähiökerrostaloissa” -tutkimuksen, jossa todetaan, 
ettei puujulkisivulla ole olennaista vaikutusta betonirakenteisen P1-paloluokan lähiökerrostalon 
paloturvallisuuteen. VTT:n tutkimuksen tulokset on yleistetty koskemaan muita vastaavanlaisia 
kerrostaloja ja tutkimusta voidaan käyttää pohjatietona, kun puujulkisivujen paloturvallisuus-
tarkasteluja tehdään vastaavanlaisiin kohteisiin. [7.] Mikkelin tapauksessa rakennusvalvonta 
ei kuitenkaan vaatinut kolmikerroksisesta asuintalosta lisäselvityksiä ollenkaan, sillä raken-
nusten ensimmäisessä kerroksessa oli varasto- ja autotallitiloja ja näin ollen asuinkerroksia oli 
vain kaksi. [8.]

Mittavan puulla toteutetun täydennysrakentamisen haasteena on rakentamiskustannuk-
set. Puurakentamisen etuna on kuiva ja nopea rakentamistapa, joka lyhentää rakennusaikaa 
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ja tuo sen myötä kustannussäästöjä. Suomessa on rakennettu puukerrostaloja vasta mar-
ginaalimäärä verrattuna betonikerrostaloihin. Vakiintuneiden rakennuskäytäntöjen puuttues-
sa puurakentamisen edullisuutta kerrostalotuotannossa ei olla pystytty kyllin vakuuttavasti 
osoittamaan. Pohjois-Amerikassa, missä puukerrostalorakentamisesta on jo yli sadan vuoden 
kokemus, puurakentaminen on 20-30% betonirakentamista edullisempaa. [11.] Naapurimaas-
samme Ruotsissakin puurakentaminen on jo saanut jalansijaa kerrostalotuotannossa: teolli-
nen rakentaminen, esivalmistuksen mahdollistama työn tuottavuuden kasvu sekä rakentami-
sen nopeus ovat johtaneet edullisempiin rakennuskustannuksiin ja aikaisempaa parempaan 
liiketoiminnan kasvuun. Puumateriaaliin tutustuneet urakoitsijat liputtavat puurakenteen puo-
lesta nimenomaan sen edullisuuden vuoksi ja puuta käytetään siellä, missä se on teknisesti 
kilpailukykyistä: erityisesti rakennuksen rungossa. [12.]

Puun käytön esteenä voi olla myös mielikuvamme betonilähiöistä: kivirakentamiselle 
vieraan ulkonäön tuominen betoniympäristöön voi arveluttaa. Usein kiviaineiselta näyttävät 
pintamateriaalit tulevat valituksi lähiökerrostalojen uudeksi materiaaliksi, mutta mm. uuden 
lämmöneristeen päälle tehtävä rappaus ei ole betonielementtipinnalle puuta aidompi valinta. 
Jokainen korjauskohde on oma tapauksensa ja puun, niin kuin minkä tahansa muun materiaa-
lin, käytön sopivuudesta alueelle on arvioitava kohdekohtaisesti. Mikkelin saneeratut kohteet 
sijaitsevat Mikkelin puukaupunginosan tuntumassa, joten puun käyttö alueella on luontevaa. 
Annalan tapauksessa ollaan tilanteessa, jossa kohde menettää kiinnostavuuttaan, ja asuk-
kaiden pitämiseksi alueella pitää toimia. Puulla luodaan viihtyisä ja lämmin asuinympäristö. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä ajatus vahvistuu vain kokonaisuuksien hallintana, yksi 
puukohde ei koko alueen luonnetta muuta.

Yllä: TES EnergyFacade -hank-
keen tuloksena syntyneillä 
puurunkoisilla esivalmistetuilla 
suurelementeillä eli TES-ele-
menteillä voidaan lisälämmön-
eristää vanhojen betonikerros-
talojen julkisivuja. (Lähde: TES 
-hankkeen piirustukset, toimita-
nut Yrsa Cronhjort)

Vieressä: Mikkelistä löytyy kaksi 
kolmikerroksista 1960-luvun be-
tonikerrostaloa, jotka on verhoil-
tu puulla. (Lähde: Puujulkisivut 
kaupungissa, Rakennuslehti)
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4. SUUNNITELMA: TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

4.1 Lähtökohdat

Projektin yhtenä lähtökohtana oli tutkia lisärakentamisen mahdollisuuksia suunnittelu-
kohteessa. Lisärakentamisella voidaan tiivistää ja eheyttää harvaan rakennettuja lähiöitä sekä 
lisätä alueelta puuttuvien asumismuotojen tai asuntokokojen määrää. Asuntomäärän kasva-
essa asukasmäärä kasvaa ja palvelut pysyvät alueella paremmin. Lisärakentaminen tuo myös 
säästöjä rakentamiskustannuksiin, koska tonttia ei tarvitse ostaa ja infrastruktuuri on jo valmii-
na. Lisäksi lisärakentamisella voidaan rahoittaa korjaushanketta: esim. uudella lisäkerroksel-
la saadaan katettua hissin rakennuskustannukset ja samalla uusittua rakennuksen yläpohja. 
Onnistunut lisärakentaminen kohottaa myös rakennuksen ja alueen imagoa.

Suunnitelmassa täydennysrakentamisen lähtökohtana on nykyisten rakennusten väliin 
jäävän avoimen kulman umpeen rakentaminen. Uusi rakennus sitoo nykyiset erillään olevat 
rakennusmassat yhdeksi kokonaisuudeksi ja tekee samalla korttelista ehjemmän ja pihasta 
suojaisamman. Lisäksi nykyisiä rakennuksia korotetaan kerroksella vain osittain, koska tämä 
on ilmeeltään kevyempi kuin koko rakennuksen mittainen korotus. Lisäkerrokset rakennetaan 
uudisrakennukseen kiinni, jotta lisärakentamisesta muodostuu yhtenäinen massa. Täydennys-
rakentaminen ei ole uusi ilmiö alueella. Ensimmäisen saneerausvaiheen kohteita on jo koro-
tettu ja Takunvainionkatu 2:ssa rakennusten välistä avointa kulmaa rakennetaan parhaillaan 
umpeen. Ensimmäisessä vaiheessa Juvankadun varteen on myös rakennettu kaksikerroksisia 
rivitaloja.

Suunnitelmassa Kolunkatu 1 lisärakentaminen tehdään puusta ja nykyiset julkisivut saa-
vat pintaansa uuden lämpörappauspinnan. Kohteesta tehdään lisärakentamisen avulla koko-
naisuus, jossa uudet ja vanhat osat erottuvat toisistaan mm. pintamateriaalin avulla (julkisivut  
liitteissä) Uudisrakentamisessa lisätään asuin- ja yhteistilojen määrää. Nykyisessä huoneis-
tojakaumassa on paljon kolmioita, minkä vuoksi uudet asunnot ovat tätä suurempia tai pie-
nempiä. Etenkin pienten kaksioiden ja yksiöiden määrää on kasvatettu, sillä ne ovat haluttuja 
vuokrakohteita.

Suunnitelman lähtökohtana on nykyisten rakennusten yhteen sitominen uudella kulmaan sijoittuvalla rakennusmas-
salla. Pihaa rajataan ja jäsennellään uusilla piharakennuksilla ja autokatoksilla.
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4.2 Uudisrakennus: puukerrostalo

4.2.1 Paloturvallisuus

Suunnitelmassa nykyisten rakennusten väliin rakennetaan viisikerroksinen puurakentei-
nen asuinkerrostalo. Yli 4-kerroksinen puukerrostalo on tähän saakka vaatinut nk. toiminnalli-
sen paloturvallisuustarkastelun. Huhtikuussa 2011 voimaan tulevien palomääräysten (RakMK 
E1) mukaan puukerrostalo voidaan rakentaa ilman erillisiä lisäselvityksiä, kun talo varustetaan 
automaattisella sammutuslaitteistolla. [13.] Uusiin palomääräyksiin peilaten Kolunkatu 1:n uu-
teen puukerrostaloon asennetaan sprinklausjärjestelmä: vesisumusammutusjärjestelmä. Jär-
jestelmän toiminta perustuu palokaasujen jäähdytykseen ja palon leviämisen estämiseen pa-
lavassa materiaalissa vähäisellä vesimäärällä. Järjestelmän käyttämä sammutusveden määrä 
on vain noin 1/15 kevytsprinklauksen käyttämästä vesimäärästä. Järjestelmää on käytetty eri-
tyisesti laivoissa, majoitustiloissa ja myymälätiloissa. [14.]

4.2.2 Ulkoarkkitehtuurin päälinjat

Uudisrakennuksen julkisivulinjat rakennetaan samalle tasolle nykyisten rakennusten jul-
kisivulinjojen kanssa rakennusten liittymiskohdissa. Rakennuksesta tehdään selkeälinjainen, 
mutta julkisivuun tuodaan vaihtelevuutta käyttämällä puuta julkisivuissa eri tavoin. Julkisivus-
ommittelussa on pyritty välttämään ulostyöntyviä korkeita parveketorneja. Näin ollen parvek-
keet sijoittuvat ulkokulman ulostyöntyvän rakennusmassan jatkeeksi massan kylkeen. Ratkai-
sussa on vähemmän ulkokulmia ja -vaippaa verrattuna sisäänvedettyyn parvekeratkaisuun. 

4.2.3 Pohjat

Uusi asuinrakennus sijoittuu otolliseen eteläkulmaan, josta asunnot saadaan avautu-
maan itään, länteen ja etelään. Rakennuksen porrashuone sijoitetaan rakennuksen pimeim-
pään sisäkulmaan ja se avataan lasiseinän avulla pihan puolelle. Asunnot rakennetaan por-
rashuoneen ympärille. Kerroksissa on pääsääntöisesti viisi huoneistoa, joista kaksi on pientä 
kaksiota, kaksi keskikokoista ja yksi suuri kaksio. Rakennuksen pohjoispään kaksio on läpita-
lon huoneisto. Sen eteläpuolella sijaitsee kaksi pientä kaksiota, jotka avautuvat itään. Näihin 
rakennuksen pienimpiin huoneistoihin on suunniteltu erilliset makuuhuoneet, jotta huoneis-
tossa voi asua yksi tai kaksi henkilöä. Yksin asuvankin on viihtyisämpää asua jaetussa tilas-
sa, kuin yhden huoneen huoneistossa. Rakennuksen eteläpäähän on puolestaan suunniteltu 
tilava, etelään ja itään avautuva kaksio ja sen viereen pohjois-eteläsuuntaan avautuva kaksio. 
Koska rakennuksen asunnot ovat pieniä, niihin ei ole suunniteltu saunoja. Oma sauna löytyy 
ainoastaan uusista 4H+TPK -huoneistoista. Huoneistokohtaisten saunojen puuttuessa yhtei-
sistä saunatiloista tehdään tasokkaat ja tilavat. Ne sijoitetaan ylimpään kerrokseen samoin 
kuin oleskeluun tarkoitetut yhteistilat. 

Maantasokerrokseen on suunniteltu asuntoja sekä varastotiloja. Rakennuksen suu-
rin huoneisto sijaitsee maantasossa, koska sen asukkaat ovat yleensä lapsiperheitä, joiden 
arkea helpottaa usein oma iso piha. Läpikulun mahdollistamiseksi sisäänkäynnit sijaitsevat 
kohdakkain kahdella puolin rakennusta. Lastenvaunuvarasto ja polkupyörävarasto sijaitsevat 
sisäänkäyntien vieressä. Maantasokerroksesta on sisäyhteys nykyisiin rakennuksiin, joissa 
sijaitsevat mm. yhteiset pyykkituvat. Rakennuksen maanalaiseen kellarikerrokseen rakenne-
taan irtaimistovarastot ja tekninen tila sekä lisärakentamisen edellyttämä väestönsuoja. 
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Kellari 1:200

Kellarikerrokseen on sijoitettu väestönsuoja, 
varasto- ja teknisiätiloja.

1.kerros 1:200

Ensimmäisessä kerroksessa on kolme asuntoa 
ja varastotiloja. Rakennuksesta on sisäyhteys 
nykyisiin rakennuksiin. Sisääntulot sijaitsevat 
molemmin puolin rakennusta.
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2.-4.kerros 1:200

Asuntosuunnittelussa on lisätty pienten asun-
tojen määrää kohteessa. Porrashuoneen ym-
pärille sijoittuu viisi asuinhuoneistoa. Asunnot 
avautuvat itään, länteen ja etelään.

5.kerros 1:200

Tilansäästön vuoksi pienistä asunnoista on jä-
tetty saunat pois. Näin ollen yhteisten saunati-
lojen viihtyisyyteen on panostettu. Saunatilat ja 
yhteistilat sijaitsevat ylimmässä kerroksessa.
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4.2.4 Rakenne ja rakennusosat

4.2.4.1 Runko, perustus, ala-, väli- ja yläpohja

Uudisrakennus tehdään puurakenteisena ja puuverhoiltuna. Ulkoseinät ja huoneistojen 
väliset seinät ovat kantavia seiniä. Ne toimivat hyvin kantavina rakenteina, koska ne joudu-
taan joka tapauksessa tekemään paksuiksi mm. lämmön- ja ääneneristyksen vuoksi. Raken-
nukseen tehdään anturaperustus betoniperusmuureineen. Kellarikerroksen välipohja ja seinät 
tehdään betonista. Ylempien kerrosten kantavien väliseinien kuormat siirretään kellarikerrok-
sessa pilarien ja palkkien avulla anturoille. Alapohja toteutetaan maanvaraisena ja teräsbe-
tonilaatan paksuus on 80mm. Alapohjan lämmöneristeenä käytetään 200mm EPS -eristettä, 
minkä vuoksi reuna-alueilla ei tarvita lisäeristystä. Näin ollen pohjatyöt voidaan tehdä samaan 
tasoon ja rakentaminen nopeutuu. Alapohjarakenteen lämmönläpäisykerroin on 0,12W/m²K. 

 Ylä- ja välipohjissa käytetään ripalaattaelementtejä, koska ne nopeuttavat rakentamista. 
Ripalaattaelementtien kantava rakenne on kertopuuta. Yläpohjan vaakasuoran ripalaattaele-
mentin päälle tehdään tuuletettu vesikattorakenne, joka nostetaan puurakentein kantavasta 
palkistosta. Vesikattoelementit voidaan tehdä sokkelin päällä ja nostaa seinien rakentamisen 
ajaksi sivuun. Välipohjan ripalaattaelementin alapuolelle tehdään koolaus sprinklausputkia 
varten. Ääneneristyksen vuoksi kattokipsilevyt kiinnitetään koolauksiin metallisilla jousirangoil-
la. Jousirangat parantavat välipohjan ääneneristävyyttä n.8dB, mutta niiden on oltava irti sei-

Viisikerroksinen puukerrostalo raken-
netaan nykyisten rakennusten väliseen 
avoimeen kulmaan. Nykyisiä rakennuksia 
korotetaan osittain kerroksella. 
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närakenteista. [11.] Myös kaikkien LVI -laitteiden on oltava irti jousirangan varaan asennetuista 
kattolevyistä ja lävistysten reunat on varustettava elastisin saumoin. Lattiakipsilevyjen alla on 
puolestaan 30mm paksuinen eristekerros, joka toimii ääniteknisenä jousena. [11.] Käytetyn 
ripalaattavälipohjan askelääneneristävyys on 53dB, ilmaääneneristävyys 55dB ja paloluokka 
REI 60.

4.2.4.2 Seinät

Huoneistojen välisissä seinissä on kaksoisrunko. Kantavien runkojen ja eristeen välissä 
on 10mm:n ilmarako ääneneristävyyden parantamiseksi. Seinät katkaistaan myös kerroksit-
tain seinän sisäisen hormivaikutuksen estämiseksi. Seinien ylä- ja alareunareunaliittymät sekä 
mahdolliset lävistykset tiivistetään huolellisesti mineraalivillatilkkauksin ja akustomassakittauk-
sin [11.]. Seinät levytetään kummaltakin puolelta kaksinkertaisella kipsilevytyksellä, jotta seini-
en palonkestävyys saavuttaa vaaditun EI 60 -luokan.

Ulkoseinien lämmöneristeenä on 220mm mineraalivillaa, jolloin seinän U-arvoksi tulee 
0,15W/m²K. Tarvittavan lämmöneristemäärän vuoksi myös rungon mitoituksessa päästään 
riittävään paksuuteen. Ulkoseinien paloturvallisuutta lisätään tuuletusrakoon asennettavilla 
rei`itetyillä teräsprofiilipalokatkoilla sekä sisäpinnan kaksinkertaisella kipsilevytyksellä. Koska 
tuli leviää nopeammin tuuletusraossa kuin julkisivun pinnalla, teräsprofiiliset katkot tuuletus-
raossa ovat tehokkaampi tapa estää palon leviäminen, kuin lyhyellä peltilistalla kerroksittain 
katkaistu julkisivu. Teräsprofiili kuristaa tuuletusraossa leviävän tulen, kun teräksessä olevat 
reiät sijaitsevat eri kohdissa sekä syvyys että pituussuunnassa. [7.]

Suurin osa rakennuksen uudisosista vuorataan valkoisella vaihtelevan levyisellä vaaka-
verhouksella. Valkoinen puuvuoraus erottuu materiaaliltaan nykyisten talojen uudesta julkisi-
vupinnasta, mutta on väriltään yhtenevä. Puukerrostalon ulkokulma vuorataan pystysuuntai-
sella vaalean ruskeaksi kuultomaalatulla rimalaudoituksella, jossa rimojen etäisyys toisistaan 
vaihtelee. 60mm:n paksuista rimaa käyttämällä saadaan aikaan struktuurimaista julkisivupin-
taa. Pystysuuntaisella rimalaudoituksella korostetaan myös ulkokulman vertikaalisuutta. Pys-
tyrimat kiinnitetään kiinnityskohdista kahdella ruuvilla riman kieroutumisen estämiseksi. Ulko-
laudoituksissa käytetään 28 ja 32mm:n paksuista hienosahattua kuusta. 

4.2.4.3 Ikkunat ja parvekkeet

Puisen välipohjan paksuus on suurempi kuin kivirakenteisen välipohjan. Tästä johtu-
en uudisrakennuksen kerroskorkeus on nykyisten rakennusten kerroskorkeutta suurempi. 
Uudisrakennuksen ikkunat sijoittuvat siis eri linjaan vanhojen ikkunoiden kanssa. Nykyisten 
ikkunoiden kaltaista tiukkaa, kenttämäistä ikkunasommittelua ei myöskään ole haluttu tois-
taa uudisrakentamisessa. Tämän vuoksi uudisrakennusten ikkunasommittelu eroaa nykyisten 
rakennusten ikkunasommittelusta, mutta samankaltaisuutta on haettu mm. ikkunoiden leve-
yksistä. Uudisrakennusten ikkunat ovat sisään avautuvia puualumiini -ikkunoita, jotka ovat 
syvyydeltään 210mm. Ikkunoiden samoin kuin ovien U-arvo on 0,8W/m²K.

Uudisrakennuksen parvekkeet kannatetaan kahdelta sivulta rakennuksen rungosta ja 
avoin kulmaus tuetaan teräspilarilla. Avoimeen reunaan asennetaan pystysuuntainen puuri-
moitus antamaan näkösuojaa. Parvekekaiteissa käytetään vihreää laminoitua lasia ja käsijoh-
teet ovat peittomaalattua terästä.

4.2.5 Talotekniikka

Rakennukseen tehdään huoneistokohtainen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaih-
tokanavat piilotetaan alakattojen yläpuolelle. Kanavien viemistä välipohjan palkkivälitilaan 
vältetään, sillä tällöin ne joudutaan palon- ja ääneneristämään. Sen sijaan viemäriasennuk-
set voidaan asentaa palkkitilaan, koska ne sijaitsevat välipohjan villakerroksen yläpuolella, 
eikä niitä näin ollen tarvitse eristää. [11.] Vesi- ja viemäriverkoston pystysuuntaiset päälinjat 
ja ilmanvaihdon pystysuuntaiset poistokanavat sijoitetaan huoneistokohtaisiin pystyroiloihin. 
Uudisrakennus liitetään nykyisten rakennusten tapaan kaukolämpöön. Rakennukseen asen-
nettava vesisumusammutusjärjestelmä voidaan liittää vesijohtoverkostoon. Sprinklausputkisto 
asennetaan välipohjassa olevaan 45mm:n asennustilaan. [15.]
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Julkisivulaudoitukset

Uudisrakennusten julkisivuissa on käytet-
ty vaihtelevan levyistä vaakavuorausta ja 
vaihtelevan levyistä pystysuuntaista rima-
laudoitusta. Riman syvyys on 60mm, millä 
on haluttu luoda struktuurimaista julkisivu-
pintaa.

Puukerrostalon rakenneleikkaus 1:35

Ylä- ja välipohja tehdään ripalaattaelemen-
teillä rakentamisen nopeuttamiseksi. Kella-
rikerros on betonirakenteinen ja alapohja 
maanvarainen. Ulkoverhouksen alla oleva 
rei`itetty teräsprofiili toimii palokatkona. 
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4.3 Lisäkerros: tilaelementit

Nykyisten rakennusten lisäkerros toteutetaan puurakenteisilla tilaelementeillä. Tilaele-
mentit sisältävät valmiin lattian, seinän ja yläpohjan sekä valmiiksi asennetut ikkunat, ovet 
ja LVIS -asennukset. Tuulettuva vesikattorakenne kallistuksineen rakennetaan paikan päällä. 
Tilaelementit on mitoitettu niin, ettei niiden kuljettaminen tehtaalta kohteeseen vaadi erikois-
kuljetuksia. Kohteella tilaelementit nostetaan kantavan kertopuupalkiston päälle, joka tukeutuu 
alakerran poikittaissuuntaisiin kantaviin betoniseiniin. Palkisto rakennetaan vanhan yläpohja-
laatan päälle. Vanhan yläpohjan eristeet voidaan kunnosta riippuen jättää tai vaihtaa uusiin. 
Eriste lisää ääneneristävyyttä. Vanhan ontelolaatan ja uuden välipohjan väliin jätetään tilaa 
LVI -vaakavedoille, mikä mahdollistaa hormien sijoittamisen eri kohdalle kuin alakerrassa ja 
antaa näin ollen enemmän mahdollisuuksia lisäkerroksen pohjasuunnittelulle. Tilaelementit 
muodostavat välilleen kaksoisrunkoisen väliseinän. Tästä johtuen myös huoneiston sisälle voi 
muodostua paksumpia väliseiniä.

Uuteen kerrokseen tulee kaksi asuntoa, yhteissauna ja oleskeluun tarkoitettu yhteis-
tila. Saunatilat sijoitetaan pihan puolelle, jolloin parempi ilmansuunta jää asuinhuoneistolle. 
Massan päätyyn rakennetaan 4H+K -huoneisto, jolla on suuri kattoterassi. Saunatilat ovat 
kooltaan pienemmät, kuin uudessa kulmarakennuksessa. Asukas voi kuitenkin halutessaan 
varata vuoron kulmarakennuksen tilavammista saunatiloista. Yhteistila erotetaan saunatilois-
ta, jotta tilaa voidaan käyttää muulloinkin kuin saunomisen yhteydessä. Saunavuorotkin voivat 
edetä normaalisti, vaikka joku asukkaista jäisi pidemmäksi aikaa yhteistilaan vilvoittelemaan. 
Yhteistila sijoittuu vastapäätä portaita. Yhteistila ja porrashuone muodostavat ulkoarkkitehtuu-
riin massan läpäisevän poikittaisen kappaleen. Julkisivupinnasta ulostyöntyvä kappale antaa 
lisätilaa yhteistilalle, mutta myös tilaa pidempien portaiden toteuttamiseen. Ylimmän kerroksen 
kerroskorkeus on alempia kerroksia korkeampi, joten ylimpään portaaseen tulee enemmän 
nousuja.     

Lisäkerrosten julkisivuissa käytetään samaa vaihtelevan levyistä, valkoista laudoitusta 
kuin uudessa kulmarakennuksessa. Tämän lisäksi julkisivuissa on vaalean ruskeaksi kuulto-
käsiteltyä puuta: rimalaudoitusta sekä säännöllisen levyistä pysty- ja vaakalaudoitusta. Eri-
tyyppisillä puuvuorauksilla saadaan luotua elävää ja vaihtelevaa julkisivupintaa. Parvekekai-
teet ovat mattakalvollista laminoitua lasia.

5.kerros 1:200

Nykyiset yhteissaunatilat siirretään kellarikerroksesta uuteen lisäkerrokseen, jonne rakennetaan myös pieni yhteis-
tila. Näiden lisäksi uudessa kerroksessa on kaksi asuntoa. 4H+K -asunnolla on iso kattoterassi.
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Tilaelementin rakenneleikkaus 1:30

Rakentamisen nopeuttamiseksi nykyisten rakennusten lisäkerros 
toteutetaan tilaelementeillä, jotka rakennetaan valmiiksi tehtaalla. 
Tilaelementit nostetaan rakennuspaikalla kertopuupalkiston päälle.



28 29

Yllä: uuden lisäkerroksen yhteistila
Alla: uuden lisäkerroksen 4H+K -asunto

LISÄRAKENTAMINEN

Kerrosala:
Puukerrostalo   1625kem2 
(kellari:    277kem2)
Lisäkerrokset  504kem2

yhteensä:   2129kem2 (2406kem2)

Tilavuus: 
Puukerrostalo  6338m3

Lisäkerrokset  1865m3

yhteensä:   8203m3

Huoneistojakauma:

huoneisto koko  kpl
1H+TPK 32,5m2  1
2H+KK  37m2  1
2H+TPK 38m2  3
2H+KK  45m2  4
2H+KK  47m2  2
2H+KK  49,5m2  4
2H+KK  50,5m2  3
2H+TPK 58m2  4
4H+K  89m2  1
4H+K  95,5m2  2
yhteensä   25

Yhteistila 10m2  2
  50,5m2  1
Yhteissauna 33m2  2
  38m2  1
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5. SUUNNITELMA: NYKYISTEN RAKENNUSTEN KORJAUS

5.1 Korjaamisen taustat

Kolunkatu 1:n rakennuksia vaivaa monessa kohtaa samat ongelmat kuin sen ikätoverei-
ta. Korjaustarpeet kohdistuvat erityisesti ulkovaippaan, talotekniikkaan, parvekkeisiin ja hissit-
tömiin porrashuoneisiin. Teknisen korjaustarpeen lisäksi kohde tarvitsee laadullista korjaamis-
ta: väsyneet vaalean ruskeat pesubetonijulkisivut avonaisella ja jäsentymättömällä pihamaalla 
eivät houkuttele. Julkisivun leveät elementtisaumat ruuduttavat julkisivua voimakkaasti, ei-
vätkä umpinaiset sisäänkäynnit suolakurkkupurkkituhkakuppeineen kutsu astumaan sisään. 
Maantasokerros avautuu toisella puolella julkisivua, mutta toinen puoli jää tylyn umpinaiseksi 
ja täten elottomaksi. Elottoman tuntuisiksi jäävät myös pienin ikkunoin aukotetut porrashuo-
neet. Julkisivujen päivitys kohentaisi varmasti kohteen suosiota. 

Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä tulisi ulkonäön lisäksi huomioida kohteiden ener-
giakorjaaminen. Korjausiässä olevien asuinkerrostalojen energiankulutus jakautuu useisiin 
osa-alueisiin ja niinpä energiankulutusta alennetaan tehokkaimmin puuttumalla eri alueisiin, 
ei pelkästään yhteen. Energiankulutuksen vähentämisessä avainasemassa ovat ulkoseinät, 
ilmanvaihto, ikkunat, ovet ja lämmin käyttövesi. [16.]  

 

Nykyisten rakennusten vanhentuneet julkisivut ja par-
vekkeet tarvitsevat teknistä ja laadullista korjausta. 
Esteettömyyttä tulee parantaa lisäämällä taloihin his-
sit ja järjestämällä sisäänkäynnit uudelleen. Samalla 
porrashuoneista tulee tehdä valoisampia. Avonainen 
piha tarvitsee myös toimintojen uudelleenjärjestämistä 
sekä suojaisia ja viihtyisiä oleskelupaikkoja. (Lähde: 
Kolunkatu 1 rakennusten 3d-mallit: Arkkitehtitoimisto 
Eero Lahti Oy, muokkaus Niina Murtonen)
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5.2 Ulkovaippa

Ulkovaipan osuus rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta on n.15%. [17.] Ulkovai-
pan lämpöhäviötä voidaan pienentää lisälämmöneristyksellä. Julkisivuyhdistyksen teettämän 
tutkimuksen mukaan lisälämmöneristetyissä rakennuksissa lämmönkulutus pienenee keski-
määrin 14%. Parhaimmillaan se voi laskea jopa 34%, mutta se edellyttää ulkovaipan korjauk-
sen lisäksi myös muita korjaustoimenpiteitä. [18.] Pelkästään energian säästön vuoksi tehtävä 
julkisivusaneeraus on harvoin kannattavaa, mutta ulkoseinien muutoinkin tehtävän korjauk-
sen yhteydessä se on järkevää toteuttaa. Pitämällä alkuperäisen seinärakenteen kuivana li-
säeristys pysäyttää tyypilliset betonielementtiseinien vauriot, kuten betoniterästen korroosion 
ja pakkasrapautumisen. [19.] Lisälämmöneristyksellä voidaan myös parantaa rakennuksen 
ulkonäköä sekä asumisviihtyisyyttä vedon tunteen vähentyessä.

Projektin yhtenä lähtökohtana oli parantaa rakennusten lämmöneristävyyttä. Kolunka-
tu 1:n julkisivujen suojaus ja lisälämmöneristys on suunniteltu tehtävän tuulettumattomalla 
lämpörappauksella. Sen avulla julkisivujen rumat elementtisaumat peittyvät ja taloissa säilyy 
kivitalon tunnelma, vaikkakaan kyse ei ole aidosta kiviainesjulkisivusta. Lämpörappaus teh-
dään nykyisen ulkokuoren päälle, koska oletuksena on, ettei ulkokuori ole pahoin vaurioitu-
nut ja täten tarvitse poistaa. Eristelevyinä käytetään 70mm:n EPS -lämmöneristyslevyjä, jotka 
kiinnitetään ohutrappauslaastilla ja muovisilla kiinnitystulpilla puhdistettuun, paikkakorjattuun 
ja esioikaistuun julkisivuun. Eristeen päälle asennetaan ohutrappauslaastilla lasikuituverkko. 
Kolhuille arkojen pintojen iskunkestävyyttä parannetaan käyttämällä panssariverkkoa tai kak-
sinkertaista lasikuituverkkoa. Verkon päälle levitetään kerros laastia, minkä jälkeen julkisivun 
pintakerros tehdään taitetun valkoisella hiertopinnoitteella. Lämpörappauksen kustannukset 
ilman pellityksiä ovat n.115-170e/m². [20; 21.] Lisälämmöneristys kasvattaa ulkovaipan pak-
suutta, jolloin vanha sokkeli jää syvemmälle julkisivupinnasta. Tasoero tasataan nykyisen sok-
kelin päälle kiinnitettävällä uudella betonisella perusmuurilla.  

Mikäli pesubetonipintaista rakennusta ei haluta lisälämmöneristää, pinnan suojaamiseen 
on myös muita vaihtoehtoja, ja valittu menetelmä riippuu tavoiteltavasta lopputuloksesta. Pelk-
kä pesubetonipinnan maalaus ei kannata, koska maalin pakkasrasitus pesubetonipinnalla on 
heikko: maali irtoaa helposti ja aiheuttaa lisärapautumista. Jos rakennuksen pesubetonipinta 
halutaan säilyttää, pinta saadaan vettä hylkiväksi silaani- tai siloksaanipohjaisella aineella. 
Toimenpidettä kutsutaan impregnoinniksi ja sillä vähennetään betonipinnan veden- ja suola-
liuosten läpäisevyyttä sekä estetään pakkasrapautumista. Pitkälle edennyttä rapautumista ei 
menetelmällä kuitenkaan pysäytetä. Impregnointi maksaa n.10-20e/m². Mikäli pesubetonipinta 
halutaan häivyttää näkyvistä, julkisivupinta tasoitetaan betonisuojalaastilla ja pinta maalataan 
tai impregnoidaan. Laasti peittää pesubetonipinnan kolot, mutta ei elementtien saumoja. Me-
netelmä on käyttökelpoinen silloin, kun rakennuksen ilmettä halutaan muuttaa, muttei kadottaa 
rakennustavasta kertovia elementtisaumoja. Kustannuksia kertyy n. 40-55e/m². [22.]

5.3 Ikkunat ja ovet 

Ikkunoiden ja ovien osuus asuinkerrostalon lämmitysenergian kulutuksesta on n.20%. 
[17.] Kohteen vanhat ikkunat vaihdetaankin uusiin energiatehokkaisiin ja kestäviin puualumiini 
-ikkunoihin, joiden U-arvo on 0,8W/m2K. Vanhojen ikkunoiden U-arvon ollessa n.2,0W/m2K 
ikkunoiden vaihdolla pienennetään ikkunoiden lämpöhäviötä yli 50%. Ikkunaremontin yhtey-
dessä rakennuksen ilmanvaihdon toimivuutta ja hallittavuutta parannetaan. Uusien ikkunoiden 
tiivistyksen myötä karmin ja seinän väliset ilmavuodot häviävät ja korvausilma saadaan hal-
litusti sisään ikkunoiden korvausilmaventtiilien kautta. Samoin kuin ikkunat myös kaikki ovet 
vaihdetaan uusiin energiaystävällisiin malleihin. Uudet lasiovet ovat U-arvoltaan 0,8W/m2K.

Lisälämmöneristys kasvattaa julkisivupintaa ulospäin. Silmäkuoppailmiön välttämiseksi 
uusia 210mm syviä ikkunoita ei asenneta vanhojen ikkunoiden kohdalle, vaan 70mm:n syvyy-
delle julkisivupinnasta. Sisäpuolella ikkunat siirtyvät syvemmälle seinärakenteeseen ja ikkuna-
aukon reunat viimeistellään puulistoituksilla. Listoitukset samoin kuin ikkunoiden puuosat ovat 
kuultomaalatut vaalean ruskeaksi. Ikkunoiden alumiiniosat ovat puolestaan tumman harmaat. 
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5.4 Talotekniikka 

Ilmanvaihdon uusiminen koneelliseksi tulo- ja poistoilmajärjestelmäksi lämmöntalteen-
ottoineen olisi tehokkain tapa säästää energiaa. Se vaatii kustannuksiltaan varsin suuria kor-
jaustoimenpiteitä, minkä vuoksi kyseinen muutos on jätetty suunnitelman ulkopuolelle. Ra-
kennukset kuitenkin käyttävät kaukolämmitystä, joka mahdollistaa energiatehokkaan sähkön 
ja lämmön yhteistuotannon hyödyntämisen. Julkisivukorjauksen ja ikkunavaihdon vuoksi ra-
kennusten rakenteet tulevat tiiviimmiksi ja paremmin lämpöä eristäviksi, jolloin rakennuksen 
lämpöolosuhteet ja ilmanvaihdon tarve muuttuvat. Tämän vuoksi rakennusten lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmät tarkistetaan, säädetään ja tasapainotetaan. [18.] 

Lämpimän veden kulutusta vähennetään asentamalla huoneistoihin huoneistokohtaiset 
vesimittarit. Mittarit mahdollistavat vedenkäytön laskutuksen asukkailta kulutuksen perusteella, 
mikä yleensä vähentää tehokkaasti veden kulutusta. Lisäksi vanhat vesikalusteet vaihdetaan 
uusiin vähemmän vettä kuluttaviin malleihin. Lämpimän käyttöveden osalta näillä toimenpiteil-
lä saadaan jopa 20%:n säästöt. [23.]

Nykyinen ulkovaippa lisälämmöneristetään. 
Lisälämmöneristyksen aiheuttama tasoero jul-
kisivussa tasataan uudella perusmuurilla, joka 
kiinnitetään nykyisen sokkelin päälle. Nykyiset 
ikkunat vaihdetaan uusiin energiatehokkaam-
piin ikkunoihin.

Nykyisen rakennuksen pesubetonijulkisivupin-
taa. Leveät elementtisaumat hallitsevat julki-
sivua.
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5.5 Parvekkeet

Kuten ulkoseinissä myös betoniparvekerakenteissa terästen korroosio ja pakkasrapau-
tuminen ovat pääsyyt parvekkeiden korjaustarpeeseen. Parvekkeet ovat alttiita voimakkaille 
saderasituksille ja kylminä rakenteina ne kuivuvat hitaasti. Niiden kosteustekninen toimivuus 
on ensiarvoisen tärkeää, mutta usein puutteita on mm. vedenpoistojärjestelmässä, pinnoitteis-
sa, laatan kallistuksissa ja laastisaumojen tiiveydessä. Korroosioriskiä kasvattavat kosteuden 
lisäksi raudoitusten pienet peitepaksuudet. [24.]

Suunnittelukohteen betoniparvekkeiden kunto on omistajan mukaan hyvä. Täten suun-
nitelman lähtökohtana on vanhojen parvekkeiden säilyttäminen ja niiden kunnostaminen. 
Nykyiset parvekkeet muutetaan viherhuoneiksi lasittamalla. Lasitus on tehokas tapa suojata 
parvekkeita vesirasitukselta ja se myös lisää parvekkeiden käyttömukavuutta. Suunnitelmas-
sa nykyiset korroosiolle herkät betonikaiteet puretaan ja tilalle rakennetaan teräsrakenteiset 
lasikaiteet. Lasi on karkaistua ja kirkasta, mutta mattakalvolaminoinnin ansiosta läpinäkymä-
töntä. Avautuva parvekelasitus on puolestaan läpinäkyvää kirkasta karkaistua lasia. Kaiteen 
käsijohde on peittomaalattua terästä.

Lasituksen lisäksi nykyisiin parvekkeisiin tehdään pinnoitus- ja paikkauskorjauksia. Ny-
kyisen parvekelaatan kallistus on tehty muotin avulla ja vedenpoisto hoidetaan syöksytorven 
kautta laatan nurkasta. Mikäli kallistus ei ole riittävä, laatan yläpintaan tehdään kaatokorjaus, 
jotta vesi saadaan poistettua laatan pinnalta. Laatta pinnoitetaan polyuretaanielastomeeripin-
noitteella, joka on vesitiivis, joustava ja säänkesto-ominaisuuksiltaan hyvä. [20.] Yläpinnan 
suojakerroksen pysyminen ehjänä estää vesivuotoja laatan läpi ja vähentää laatan kosteuspi-
toisuutta, mikä puolestaan vähentää alapinnan raudoitteiden korroosiota. [25.] Laatan alapinta 
käsitellään puolestaan vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella tai maalilla. Mikäli vanhat maalit 
poistetaan, pinnoitetaan laatta sementtipinnoitteella. Jos vanhat maalit jätetään, maalataan 
pinta mahdollisimman vesihöyryä läpäisevällä maalilla. Parvekkeiden betonipielet suojataan 
puolestaan vedeltä, hiilidioksidilta ja saasteilta ylitasoittamalla ne suojalaastilla ja pinnoittamal-
la ne suojamaalilla tai -pinnoitteella. [20.]

Nykyiset parvekkeet ovat syvyydeltään pieniä, joten suunnitelmassa on katsottu aiheelli-
seksi ideoida tilavampia ja kalustettavuudeltaan parempia lisäparvekkeita asunnoille. Samalla 
myös asumisviihtyisyys paranee, kun huoneistojen ulkotila laajenee. Uudet puurakenteiset 
lisäparvekkeet rakennetaan nykyisten betoniparvekkeiden kylkeen ja vanhaan betoniparveke-
pieleen tehdään niihin johtava lasiliukuovellinen kulkuaukko. Puuparvekkeet tukeutuvat van-
hoihin betonipieliin sekä paikoin uuteen puuverhoiltuun teräspieleen. Vedenpoisto hoidetaan 
seinän vierustalta omaa syöksytorvea pitkin. Uudet parvekkeet tuovat eloa parvekejulkisivui-
hin, mutta ne myös huolehtivat huoneistojen passiivisesta jäähdytyksestä suojaamalla huo-
neistoja auringon paahteelta. 

Uuden puuparvekkeen rakenne-
leikkaus B-B   1:30
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Alla:

Nykyiset parvekkeet kunnostetaan 
maalaus- ja paikkauskorjauksin. 
Betonikaide vaihdetaan lasikaiteek-
si ja koko parveke lasitetaan. Par-
vekkeita laajennetaan uusilla pui-
silla parvekkeilla, joissa on vihreät 
lasikaiteet.

Uuden puuparvekkeen rakenne-
leikkaus A-A   1:30

Uudet parvekkeet tukeutuvat van-
hoihin parvekkeisiin ja uusiin teräs-
rakenteisiin puuverhoiltuihin pieliin. 
Vesi ohjataan pois omaa syöksytor-
vea pitkin.
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5.6 Tilamuutokset

Tilamuutosten lähtökohtana on ollut toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja esteettömyyden 
parantaminen sekä tilojen päivittäminen nykypäivän tarpeita vastaaviksi. Kohteeseen ei ole 
tehty asukkaiden mielipidekyselyä, mutta kunnostuksen alla olevien ja saman ikäluokan naa-
puritalojen asukaspalautteita on sovellettu tähän kohteeseen. Näissä palautteissa asukkaat 
toivoivat parannuksia etenkin yhteistiloihin: saunatilojen viihtyvyyteen ja kuntosalien puuttumi-
seen. Asuntoihin toivottiin lisää säilytystilaa ja parempaa keittiövarustusta. Piha-alueelle toivot-
tiin puolestaan viihtyisiä oleskelupaikkoja kaikenikäisille, grillausmahdollisuutta ja parannuksia 
leikkialueelle. 

Rakennusten sisäänkäynnit sijaitsevat kellarikerroksen tasolla lukuun ottamatta talo 1:n 
pihanpuoleisia sisäänkäyntejä. Nämä sisäänkäynnit sijoittuvat asuinkerrosten puoliväliin, ei-
vätkä ne täytä esteettömyysvaatimuksia. Talo 1:n sisääntulon edustalla maa kohoaa ja tekee 
sisääntulosta jyrkän. Jotta sisäänkäynnistä saataisiin esteetön ja toimiva, sen edustan maasto 
tasoitetaan ja uudet sisäänkäynnit rakennetaan pohjakerrosten tasolle. Samalla helpottuvat 
rakennuksen uudet porrashuone- ja hissijärjestelyt. Talo 2:ssa ei ole mahdollisuutta läpikul-
kuun. Tämän vuoksi sisäänkäynnittömälle julkisivulle puhkaistaan uudet sisäänkäynnit, jotka 
tehdään nykyisten porrashuoneiden viereen lastenvaunuvaraston tai kuivaushuoneen tilalle.

Uusien sisäänkäyntien lisäksi pohjakerroksissa tehdään muita tilajärjestysmuutoksia. 
Rakennuksista puhkaistaan sisäyhteys nykyisten rakennusten väliin rakennettavaan uudis-
rakennukseen. Yhteys helpottaa yhteistilojen käyttöä, kun asukkaiden ei tarvitse kulkea niihin 
ulkokautta. Pohjakerroksissa sijaitsevat yhteissauna- ja pesutilat siirretään uusiin lisäkerrok-
siin. Saunatilojen uusi sijainti mahdollistaa suojaisan vilvoittelun ja tekee yhteissaunasta viih-
tyisämmän ja houkuttelevamman. Irtaimistovarastoissa puolestaan suurennetaan varastohäk-
kien kokoa ja osa niistä siirretään uudisrakennuksen kellarikerrokseen. Lisäksi kumpaankin 
rakennukseen lisätään uudet pyykkituvat ja polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarastoja siirretään uu-
siin piharakennuksiin. Pohjakerroksissa sijaitsevat nykyiset asunnot elävöittävät rakennusten 
pohjakerroksia. Niiden asuntopihojen umpinaiset lauta-aidat kuitenkin rumentavat ympäristöä 
ja tämän takia ne korvataan uusilla ja ilmeeltään kevyemmillä puurima-aidoilla. Nykyisen yh-
teistilan koko ja sijainti on hyvä, joten tilan viihtyisyys paranee jo keittiökalustuksen päivittämi-
sellä, pintaremontilla ja wc:n suurentamisella. Kohteen omistajan mukaan asukaspalautteissa 
kaivattua kuntosalia ei ole mahdollista toteuttaa vastuukysymysten vuoksi.

Asuntojen pohjat ovat rakennusajankohdalle tyypillisiä lamellitalojen asuntopohjia. Suu-
rin osa asunnoista on läpitalon huoneistoja ja huoneistot ovat pinta-alaltaan suhteellisen suu-
ria. Suurimpien asuntojen sisääntulokäytävä on pitkä, kapea ja pimeä ja sen päätteenä sijait-
see kylpyhuone. Kylpyhuoneet ovat pieniä, eivätkä ne täytä esteettömyysvaatimuksia. Muut 
tilat ovat tilavia, mutta asuntopohjista löytyy paikoin turhia väliseiniä ja ovia.

Kohteessa on pieniä asuntoja vähän verrattuna niiden kysyntään. Huoneistoja yhdis-
telemällä ja uudelleen jakamalla voitaisiin saada aikaan pienempiä huoneistoja, mutta tässä 
kohteessa huoneistojako kuitenkin säilytetään. Koska lisärakentaminen on suunnitelmassa 
laajaa, pienten asuntojen määrää on järkevää lisätä nimenomaan uudisrakentamisessa. Ny-
kyisiin asuinhuoneistoihin tehdään kuitenkin pieniä huoneistojen sisäisiä väliseinämuutoksia, 
joilla parannetaan asuntojen toimivuutta ja lisätään säilytystilaa. Lisäksi suurten huoneisto-
jen kylpyhuoneita laajennetaan toimivuuden ja esteettömyyden parantamiseksi sekä kaikkien 
huoneistojen keittiöiden kalustusta ja varustusta muutetaan. Asuntojen huonejako pidetään 
samana, koska huoneet ovat jo nyt tilavia ja asuntopohja suhteellisen käytännöllinen. Teh-
tävillä muutoksilla tuskin saavutettaisiin mittavaa hyötyä suhteessa rahalliseen sijoitukseen. 
Kohteen kiinnostavuuskin asumispaikkana kasvaa jo lisärakentamisen myötä.
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Talo 1:n edustalla kohoava maa tasoitetaan kel-
larikerroksen tasolle, jotta sisäänkäynnistä saa-
daan esteetön.

Talo 1, 1.kerros   1:250

Häkkivarastoja suurennetaan ja osa niistä siirretään uu-
den puukerrostalon kellarikerrokseen. Myös ulkoiluvä-
linevarastoja siirretään uusiin piharakennuksiin. Uudet 
sisäänkäynnit puhkaistaan porrashuoneiden viereen ja 
porrashuoneisiin lisätään hissit. Yhteissaunatilat muutta-
vat ylimpään kerrokseen.

Talo1, 2.-3.kerros   1:250

Pienissä kaksioissa tehdään pieniä tilamuutoksia hissin 
lisäyksen vuoksi. Suurimpien asuntojen kylpyhuoneita 
laajennetaan ja asunnoissa tehdään pieniä väliseinämuu-
toksia säilytystilan ja asunnon käytettävyyden parantami-
seksi.

TALO 1

TA
LO

 2

Uusi tila          Nykyinen tila, mahdollisia pieniä tilamuutoksia  Käyttötarkoitusmuutos



36 37

Talo 1, 4.kerros   1:250

Toimenpiteet samat kuin 2. ja 3.kerroksessa.

Talo 2, 2.-4.kerros   1:250

Toimenpiteet samat kuin talo 1 huoneistoissa.

Uusi tila

Nykyinen tila, mahdollisia pieniä tilamuutoksia

Käyttötarkoitusmuutos

Talo 2, 1.kerros   1:250

Toimenpiteet samat kuin talo 1 maantasokerroksessa.
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5.7 Hissi

Maamme yli kaksikerroksisista asuintaloista 49% on hissittömiä taloja. Elinkaariasumi-
sen toteutumiseksi tarvitaan olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristön kehittämistä 
eri-ikäisten ihmisten tarpeita vastaavaksi. Hissin rakentaminen vanhaan taloon helpottaa kaik-
kien asukkaiden ja vieraiden elämää. Eniten siitä hyötyvät vanhukset, vammaiset ja liikunta-
rajoitteiset, mutta hissi helpottaa myös lapsiperheiden arkea ja tavaroiden kuljettamista. Hissi 
nostaa kiinteistön arvoa ja tekee kiinteistöistä helpommin vuokrattavia tai myytäviä. [26.] 

Valtio tukee hissin rakentamista: suunnittelu- ja rakennusavustus on jopa 50% rakennus-
kustannuksista. Lisäksi jotkut kunnat avustavat kuluissa. Esimerkiksi Tampereella hissiavustus 
on 15% kustannuksista. Talojen hissittömyys vaikuttaa kuntien sosiaalitoimen menoihin. Van-
huksille järjestettäviin palveluihin, jotka johtuvat hissittömyydestä, kuluu esim. Espoossa n.49 
000-100 000e/v ja Oulussa n.600 000e/v.  [26.]

Suunnittelukohteessa on neljä hissitöntä porrashuonetta. Porrashuoneiden kaksivartiset 
portaat sijaitsevat ulkoseinällä. Hissi on mahdollista sijoittaa talon ulkopuolelle, asuntovyöhyk-
keelle tai porrashuoneeseen toisen porrasvarren tilalle. Suunnitelmassa talon 1 sisäänkäynti 
lasketaan samalle tasolle muiden sisäänkäyntien kanssa, mikä on lähtökohtana tutkittaessa 
hissin sijoittumista rakennukseen.

1. Hissi toisen porrasvarren tilalla: 

Vaihtoehdossa vanhat portaat puretaan ja 
uudet kaksivartiset tai kaarevat portaat ra-
kennetaan julkisivun ulkopuolelle. Vanhaa 
tasannetta jatketaan portaalle asti. Vaihto-
ehdossa 1a uusi sisäänkäynti puhkaistaan 
porrashuoneen viereen ja vaihtoehdossa 
1b sisäänkäynti sijoitetaan uuden porras-
tornin kylkeen.

2. Hissi rakennuksen ulkopuolella: 

Vaihtoehdossa vanhat portaat puretaan. 
Hissi sijoitetaan julkisivun ulkopuolelle ja 
uudet portaat rakennetaan yksivartisina.

VAIHTOEHTO 1a VAIHTOEHTO 1b
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1. ja 2. vaihtoehdossa julkisivuun pitää rakentaa ulostyöntyvät tornit. Vaikka hissi- tai 
porrashuonetorni julkisivussa ei olisi alueelle vieras, tässä tapauksessa talon arkkitehtuurille 
parempi vaihtoehto on sijoittaa hissit rungon sisälle. Hissin sijoittaminen rakennuksen sisään 
on myös omistajan tekemien laskelmien mukaan edullisempaa. Vaihtoehdossa 3b hissi syö 
makuuhuoneen pinta-alaa ja aiheuttaa suurempia tilamuutoksia kyseiseen huoneistoon. Hissi 
vaatii myös rakenteellisia vaimennuksia viereistä makuuhuonetta vasten, jotta se ei aiheuttaisi 
häiriötä asukkaille. Vaihtoehdossa 3a hissi puolestaan sijoittuu asuntoalueelle siten, ettei se 
aiheuta suuria pohjamuutoksia mahtuessaan nykyisen vaatehuoneen tai eteisen tilalle. Se 
ei myöskään sijoitu hiljaisten huoneiden, kuten makuuhuoneiden viereen, joten se ei aiheuta 
asukkaille häiriötä. Suunnitelmassa hissi sijoitetaan siis vaihtoehdon 3a mukaan, jossa nykyi-
nen porrashuone säilyy. Suunnitelmassa portaikon lähes umpinainen päätyseinä puretaan ja 
tilalle rakennetaan uusi lasiseinä tuomaan valoa ja viihtyisyyttä portaikkoon. Lasiseinä asen-
netaan nykyisen julkisivupinnan tasoon, jotta porrashuoneiden nykyiset kylmät ulkonurkat saa-
daan samalla poistettua.  

3. Hissi asuntovyöhykkeellä: 

Vanhat portaat ja tasanteet säilyvät ja hissi 
sijoitetaan asuntovyöhykkeelle. Välipoh-
jaan tehdään reikä hissille. Vaihtoehdossa 
3a hissi sijoittuu kaksioiden nykyisen vaa-
tehuoneen/eteisen kohdalle ja vaihtoeh-
dossa 3b porrashuoneen viereiseen ma-
kuuhuoneeseen.

VAIHTOEHTO 3a

VAIHTOEHTO 3b
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6. PIHASUUNNITELMAT

6.1 Kolunkatu 1:n piha

Kolunkatu 1:n piha on puiden ympäröimä, mutta asfaltin hallitsema. Pihaan saavutta-
essa silmiin osuu aaltoileva asfalttipinta ja avoin parkkikenttä. Pihaa rajaavat elementit, kuten 
piharakennukset ja autokatokset, puuttuvat. Pihalta löytyy hyväkuntoisia leikkipaikkavälineitä, 
pihakeinu, grillikatos ja tomutuspisteet, mutta ne sijaitsevat avonaisella nurmi-/hiekkakenttä-
alueella, joka ei kutsu viihtymään. Grillikatoksen ilme on myös vanhentunut.

Suunnitelmassa nykyistä avonaista pihaa rajataan ja jäsennetään autokatosten ja pi-
harakennusten avulla. Parkkialue jätetään nykyiselle paikalleen kevyenliikenteenväylän vie-
reen, jota vasten rakennetaan kaksi puurakenteista autokatosta. Parkkialue erotetaan pihasta 
puuaidalla ja istutuksilla. Pihaan mahtuu 31 autopaikkaa, kun parkkikentän etäisyys asuinra-
kennuksesta kasvatetaan vaadittuun kahdeksaan metriin. Piha jäsennellään toimintojen mu-
kaan: jätekatoksen viereen pihan eteläpäähän sijoitetaan tomutus, keskelle pihaa leikkipaikka 
ja pihan aurinkoisimmalle paikalle grillikatos ja oleskelu. Uudet piharakennukset rakennetaan 
toimintoalueiden reunoille kulkuväylien viereen. Ne erottavat toimintoalueet kulkuväylistä ja 
antavat suojaa oleskelulle. Leikkipaikan viereisiin piharakennuksiin rakennetaan kiinteät laa-
tikkomaiset penkit, joiden sisässä voidaan säilyttää pihaleluja. Nykyinen lastenkeinu ja -liuku-
mäki säilytetään, mutta niiden sijaintia muutetaan. Leikkipaikan koko pidetään pienenä, koska 
pihan vieressä sijaitsee kaupungin leikkipuisto. Uuden grillikatoksen edustalla on tilaa puutar-
hapöydille. Piharakennuksissa toistuu talolle ominaiset piirteet, värit ja materiaalit. Ulkomuo-
doltaan ne ovat pelkistetyn laatikkomaiset. Ulkovuoraus on vaalean ruskeaksi kuultomaalattu 
vaakapaneelia ja tehostevärinä käytetään vihreäksi lakattua julkisivuvaneria.

Pihan asfalttipinta uusitaan ja pihan kulkuväylät päälystetään kiveyksellä. Leikkipaikal-
le ja grillikatoksen edustalle asennetaan nurmikiveystä. Myös pelastustien vuoksi avoimeksi 
jätetty pihan kaakkoislaitaa elävöitetään nurmikivillä. Oleskelualueet reunustetaan matalilla 
pensailla ja istumapaikkoja lisätään eri puolille pihaa. Umpinaista maantasokerrosta elävöi-
tetään uusilla aukotuksilla, lasisella sisäänkäyntikatoksella ja rakennusten viereen rakennet-
tavilla betonikivisillä istutusaltailla. Istutusaltaat, samoin kuin julkisivuun kiinnitettävä rimoitus 
ja laudoitus suojaavat maantasossa iskulle herkkää lämpörappauspintaa ja luovat elävyyttä 
maantasokerroksen julkisivuun. Uusien leveiden sisäänkäyntikatosten alla on mahdollista säi-
lyttää polkupyöriä.

Nykyistä pihanäkymää hallitsee 
aaltoileva asfaltoitu parkkikenttä. 
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Kuva 3: 
Pihan toiminnot järjestetään uudelleen: pohjoisessa 
grillaus- ja oleskelualue, keskellä leikkialue ja eteläs-
sä tomutus- ja jätepiste. Uudet piharakennukset reu-
nustavat tomintoalueita ja autokatokset rajaavat pihan 
kevyenliikenteen väylästä. (Pihasuunitelma mittakaa-
vassa liitteissä)

Kuva 4:
Kolunkatu 1:n pohjoispuolella Hikivuorenkadun var-
rella sijaitsee autopaikkojen korttelialue, jonne on 
suunniteltu lisää autopaikoitusta lisärakentamisesta 
johtuvan lisäpaikoitustarpeen vuoksi. Paikoitusta on 
sekä maan alla että maan päällä.

Kuva 1:
Nykyinen piha on avoin ja osittain jäsentymätön. Sel-
vät rajat nurmi- ja hiekka-alueiden väliltä puuttuvat. 
Myös pihaa rajaavat piharakennukset puuttuvat ja ny-
kyisen grillikatoksen ilme on vanhentunut.

Kuva 2:
Havainnekuva pihasta uusine piharakennuksineen 
ja istutuksineen. Piharakennuksissa toistuvat lisära-
kentamisessa esiintyvät materiaalit ja värit. Puuaita ja 
pensasrivistö erottaa parkkipaikan oleskelualueista.

Kuva 1

Kuva 2
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Kuva 3

Kuva 4
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6.2 Lisäautopaikoitus ja Hikivuorenkadun korttelipiha

Alueen täydennysrakentaminen kasvattaa autopaikkojen tarvetta alueella. Lisätarpeen 
vuoksi Kolunkatu 1:n pohjoispuolelle Hikivuorenkadun varteen on jo kaavoitettu autopaikoille 
oma korttelialue. Suunnitelmassa on tutkittu autopaikkojen sijoittumista kortteliin ja sen viereis-
ten korttelipihojen toimintojen uudelleen järjestämistä ja jäsentämistä. Suunnitelmat esitetään 
viitteellisesti, sillä suunnittelun painopiste on Kolunkatu 1:ssä.  

Suunnitelmassa autopaikkojen korttelialueeseen sijoitetaan sekä maanpäällistä että 
maanalaista autopaikoitusta. Maanpäällisen paikoituksen kenttämäisyys rikotaan autokatok-
silla, jotka samalla rajaavat parkkialueen piha-alueista. Parkkialueen sijainnissa ja laajuudes-
sa huomioidaan yhteyksien säilyminen pihojen välillä. Maanalaisen paikoituksen ajoramppi 
sijoitetaan korttelin itäosaan, jolloin väistetään maanalaiseen kaapeliin törmääminen. Kortteliin 
suunniteltu autopaikoitus ylittää reilusti Kolunkadun lisärakentamisesta aiheutuvan autopaik-
katarpeen, mutta paikkojen riittävyys koko korttelialueelle riippuu lisärakentamisvolyymista. 

Hikivuorenkadun korttelipihan uudet piharakennukset sijoitetaan vapaasti neljän talon 
väliin kulkuyhteyksien varrelle. Piha jäsennellään toimintojen mukaan: alueen reunoille sijoite-
taan jätekatokset ja niiden viereen tomutuspaikat. Pihan länsipuolelle tulee leikkialue ja itäpuo-
lelle grillaus- ja oleskelualue. Toimintojen väliin jätetään kulkuyhteyksiä talojen välille. Uudet 
piharakennukset ja pihan puusto rajaavat pihalle suojaisia oleskelupaikkoja. Piharakennukset 
voidaan toteuttaa kuutiomaisina Kolunkatu 1:n piharakennusten tapaan. Korttelin asuinraken-
nuksissa käytettäviä tehostevärejä voidaan käyttää piharakennusten tunnisteväreinä, jolloin 
asuinrakennus on helppo yhdistää sille kuuluvaan piharakennukseen.
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LOPPUSANAT

Puu on keveytensä ja nopean rakentamistavan ansiosta hyvä lähiökerrostalojen korjaus-
materiaali, joka soveltuu niin runko- kuin julkisivumateriaaliksi. Puun käyttöä tullaan varmasti 
tulevaisuudessa lisäämään - onhan sen ekologiset ominaisuudet kiistattomat. Uudet palomää-
räykset tulevat vaikuttamaan puukerrostalojen rakentamisen kasvuun ja sen myötä puura-
kentaminen tulee tutummaksi. Tämä näkyy varmasti puun käytön kasvuna myös korjausra-
kentamisen puolella. Jotta omistajatahot saadaan innostumaan puusta korjausmateriaalina, 
pitää ideoida ja visualisoida, millaisia asumisympäristöjä hyvällä suunnittelulla ja puun käytöllä 
voidaan rakentaa. Olikin mielenkiintoista olla mukana projektissa, jossa haettiin konkreettisia 
ja ennakkoluulottomia ehdotuksia puun käytölle. Projektin sato tullaan julkaisemaan omana 
julkaisunaan.  

Projektilla oli positiivinen vaikutus diplomityön tekemiseen. Se antoi työn tekemiselle 
rytmin, koska jokaiseen väliseminaariin oli määritelty tietty tavoite. Väliseminaareihin tehdyt 
esitelmät pakottivat kokoamaan suunnitelman aineiston, tekemään omat pyrkimykset itselleen 
selväksi ja hakemaan perusteluja valinnoilleen. Ammattitaitoisen taustaryhmän palaute toimi 
eväänä jatkotyöskentelylle ja seminaareissa kuullut luennot antoivat lisätietoa aiheesta. Haas-
tavaa projektissa oli se, kuinka tehdä itsensä näköinen diplomityö kuuntelemalla myös kohteen 
omistajan näkökohtia. Projekti toimikin oivana harjoitustyönä olemassa olevan kohteen suun-
nittelussa, asiakkaan kanssa toimimisessa sekä oman suunnitelman ja ideoiden esittelyssä.

Diplomityöni suunnitelma on räätälöity Kolunkatu 1:een sopivaksi. Maastamme löytyy 
kuitenkin useita samantyyppisiä tyylimyllykortteleita, joihin suunnitelman ratkaisut voitaisiin 
istuttaa. Diplomityössä on tutkittu sekä lisäkerroksen rakentamista että avonaisen kulman 
täydennysrakentamista samassa kohteessa. Näiden yhdistäminen ja tasapainoisen kokonai-
suuden saavuttaminen on johtanut siihen, että uudesta puukerrostalosta on suunniteltu viisi 
kerrosta korkea ja rakennus pitää varustaa rakennuskustannuksia kasvattavalla automaattisel-
la sammutusjärjestelmällä. Mikäli sprinklaus koetaan kynnyskysymykseksi rakentamisessa, li-
särakennus kannattaa toteuttaa nelikerroksisena, jolloin automaattista sammutusjärjestelmää 
ei tarvitse rakentaa. Tosin suunnitelman mukainen arkkitehtuuri voidaan aivan hyvin toteuttaa, 
vaikka puurunko kerrostalossa muutettaisiinkin palomääräysten ja kustannusten vuoksi beto-
nirakenteiseksi. 

Annalan ja vuokratalosäätiön kiinteistöjen tulevaisuus näyttää varsin valoisalta. Kiin-
teistöjensä kunnosta ja ympäristöstä huolehtiva omistaja ei pelkästään palvele vuokralaisiaan 
asumisviihtyisyyttä lisäämällä, vaan tekee palveluksen myös koko lähiölle. Lähiön ydinalueella 
sijaitsevien kiinteistöjen imagon nosto kohottaa koko Annalan imagoa. Ympäristöstä huoleh-
timinen ja alueen täydennysrakentaminen auttavat poismuuton vähenemiseen ja sitä kautta 
palvelujen pysymiseen alueella. Annalassa on jo mielekkään asuinympäristön ominaisuuksia: 
luonnonläheisyys, ulkoilumaastot, hyvät liikenneyhteydet ja alueen pienmittakaavaisuus. Kun-
nostamalla ja täydennysrakentamalla alue saadaan varmasti uuteen kukoistukseen.
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