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LÄHTÖTILANNE

Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun 
perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden paran-
tamiseen. Projektissa mukana olleet kuusi arkkitehtiylioppilasta tekivät kukin oman eh-
dotuksensa siitä, miten omaksi suunnittelukohteekseen saamaansa kerrostalokorttelia 
olisi mahdollista kehittää puurakentamisen avulla. Kohteet sijaitsivat eri puolilla Suomea. 
Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Ympäristöministeriö, Asumisen Osaamiskluste-
ri, Julkisivuyhdistys ry, Sitra, Metsäteollisuus ry ja Puuinfo Oy. Projekti on osahankkeena 
Ympäristöministeriön ja ARA:n lähiöohjelmassa.

SUUNNITTELUKOHDE

Diplomityön suunnittelukohde Kolunkatu 1 on Tampereen Annalassa sijaitseva kah-
den nelikerroksisen asuinkerrostalon kortteli. Rakennukset on rakennettu vuonna 1985 
ja ne ovat ajalleen tyypillisiä betonielementtirakenteisia lamellitaloja. Kohteen omista-
ja, Tampereen vuokratalosäätiö, korjaa parhaillaan ympärillä olevia muita samanikäisiä 
asuinkerrostaloja ja suunnittelukohde on tulossa korjattavaksi lähivuosina. Diplomityön 
suunnitelma 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 viihtyi-
sää ja houkuttelevaa asuinympäristöä kohentamalla nykyisten rakennusten ulkonäköä, 
elävöittämällä piha-aluetta ja tekemällä ennakkoluulotonta arkkitehtuuria puurakentami-
sen avulla. Lisäksi tavoitteena on ollut suunnitella uusia käyttökelpoisia vuokra-asuntoja 
ja parantaa nykyisten toiminnallisuutta sekä antaa ideoita kohteen tulevaa korjaustyötä 
varten.

HAVAINNEKUVA SUUNNITELMASTA, ITÄJULKISIVU

KOLUNKATU 1, ASEMAPIIRUSTUS 1:500

SUUNNITTELUKOHDE JA LÄHIALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 1:1000

SUUNNITTELUKOHDE TAMPEREELLA KAUKAJÄRVEN ANNALASSA

SUUNNITTELUKOHDE, KOLUNKATU 1

RAKENNETTU/RAKENTEILLA

RAKENNETAAN EHKÄ

EI VUOKRATALOSÄÄTIÖN KIINTEISTÖ
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KOLUNKATU 1, NYKYTILANNE

Kolunkatu 1:n rakennuksia vaivaa monessa kohtaa samat ongelmat kuin sen ikätovereita. Korjaustar-
peet kohdistuvat erityisesti ulkovaippaan, talotekniikkaan, parvekkeisiin ja hissittömiin porrashuoneisiin. 
Teknisen korjauksen lisäksi kohde tarvitsee laadullista korjaamista: väsyneet vaalean ruskeat pesube-
tonijulkisivut avonaisella ja jäsentymättömällä pihamaalla eivät houkuttele. Julkisivujen leveät element-
tisaumat ruuduttavat julkisivua voimakkaasti, eivätkä umpinaiset sisäänkäynnit ole kutsuvia. Maantaso-
kerros avautuu toisella puolella julkisivua, mutta toinen puoli jää tylyn umpinaiseksi ja täten elottomaksi. 
Elottomiksi ja pimeiksi jäävät myös pienin ikkunoin aukotetut porrashuoneet.

Asuntojen pohjat ovat rakennusajankohdalle tyypillisiä lamellitalojen asuntopohjia. Suurin osa asunnois-
ta on läpitalon huoneistoja ja huoneistot ovat pinta-alaltaan suhteellisen suuria. Suurimpien asuntojen 
sisääntulokäytävä on pitkä, kapea ja pimeä ja sen päätteenä sijaitsee kylpyhuone. Kylpyhuoneet ovat 
pieniä, eivätkä ne täytä esteettömyysvaatimuksia. Muut tilat ovat tilavia, mutta asuntopohjista löytyy pai-
koin turhia väliseiniä ja ovia.

TALO 1

TA
LO

 2

(Kolunkatu 1 rakennusten nykytilanne 3d-malli: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy)

1.KERROS  1:200

2.-3.KERROS  1:200

4.KERROS  1:200

1.KERROS  1:200

2.-4.KERROS  1:200

TALO 1 NYKYTILANNE TALO 2 NYKYTILANNE

TALO 2 LÄNNESTÄ

TALO 2  IDÄSTÄ

TALO 1 POHJOISESTA

TALO 1 ETELÄSTÄ

POHJOINEN 1:200 ITÄ 1:200

LÄNSI 1:200ETELÄ 1:200

TALO 1 NYKYTILANNE TALO 2 NYKYTILANNE

POHJOINEN 1:200

ITÄ 1:200

LÄNSI 1:200

ETELÄ 1:200

SIsäänkäynnit puuttuvat 
talon takaa

Epäviihtyisät ja pimeät sisäänkäynnit 
ja porrashuoneet

Rakennuksista puuttuvat hissit

Asuntopihojen aidat umpinaiset

Julkisivussa voimakas elementti-
saumaruudutus

Julkisivut tarvitsevat korjausta ja 
ulkönäön kohennusta

Maan pinta nousee sisäänkäynnin edessä

Avoin piha: ei tonttia rajaavia piharakennuksia

Sisäänkäynti ei täytä esteettömyysvaatimuksia

Paikoitusalueen asfalttipinta on epätasainen

Pihassa ei ole suojaisia ja viihtyisiä 
oleskelupaikkoja ja grillikatos on 
vanhentunut

Hiekkakentän ja nurmen välilltä 
puuttuu selkeä raja

Parvekkeet tarvitsevat korjausta

Avoin kulma

Maantasokerros on eloton ja umpinainen

KORTTELIN ONGELMAKOHDAT

Ikkunoiden ja ovien lämmöneristys on huono

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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TÄYDENNYSRAKENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT

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 
eheämmän ja pihasta suojaisamman. Lisäksi nykyisiä rakennuksia korotetaan ker-
roksella vain osittain, koska tämä on ilmeeltään kevyempi kuin koko rakennuksen 
mittainen korotus. Lisäkerrokset rakennetaan uudisrakennukseen kiinni, jotta lisära-
kentamisesta muodostuu yhtenäinen massa. 

Lisärakentaminen tehdään puusta ja nykyiset julkisivut saavat pintaansa uuden läm-
pörappauspinnan. Kohteesta tehdään lisärakentamisen avulla kokonaisuus, jossa 
uudet ja vanhat osat erottuvat kuitenkin toisistaan mm. pintamateriaalin avulla. 

HAVAINNEKUVA SISÄPIHALTA

SISÄPIHAN NYKYTILANNE

Pihaa rajataan piharakennuksilla

Asuntopihoja laajennetaan ja avataan

Pihan toimintoja jäsennellään ja pihan 
viihtyisyyttä lisätään istutuksin, pihapää-
lystein ja selkein viheraluein

Maantasokerrosta elävöitetään uusilla 
katoksilla, istutuksilla ja avauksilla

Julkisivu kunnostetaan ja ilmettä ehostetaan

Taloihin rakennetaan hissit

Avoin kulma rakennetaan umpeen ja raken-
nuksia korotetaan osittain kerroksella. Uusia 
asuntoja rakennetaan 25kpl.

Parvekkeet kunnostetaan ja 
laajennetaan

Maanpintaa lasketaan ja sisäänkäynnistä 
tehdään esteetön

Porrashuoneiden valoisuutta lisätään lasi-
julkisivun avulla

Julkisivuun puhkaistaan uudet 
sisäänkäynnit

KORTTELIIN TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

Ikkunat ja ovet uusitaan

LISÄRAKENTAMINEN

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

yhteensä:    2129kem2 (2406kem2)

Tilavuus: 
Puukerrostalo  6338m3

Lisäkerrokset  1865m3

yhteensä:    8203m3
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LEIKKAUS A-A   1:200

HIKIVUORENKADUN KORTTELIPIHA JA LISÄAUTOPAIKOITUS   1:500

UUSI TILA

NYKYINEN TILA, 
MAHDOLLISIA PIENIÄ TILAMUUTOKSIA

KÄYTTÖTARKOITUSMUUTOS

PIHAPIIRUSTUS JA 1.KERROS   1:200

PIHASUUNNITELMA

Nykyistä avonaista pihaa rajataan ja jäsennetään autokatosten ja 
piharakennusten avulla. Parkkialue sijoitetaan kadun varteen ja se 
erotetaan pihasta kevytrakenteisella aidalla ja istutuksilla. Piha jäsen-
netään toimintojen mukaan: jätekatoksen viereen pihan eteläpäähän 
sijoitetaan tomutus, keskelle pihaa leikkipaikka ja pihan aurinkoisim-
malle paikalle grillikatos ja oleskelu. Uudet piharakennukset raken-
netaan toimintoalueiden reunoille kulkuväylien viereen. Ne erottavat 
toimintoalueet kulkuväylistä ja antavat suojaa oleskelulle. Leikkipaikan 
viereisiin piharakennuksiin rakennetaan kiinteät laatikkomaiset penkit, 
joiden sisässä voidaan säilyttää pihaleluja. Piharakennuksissa toistu-
vat talolle ominaiset piirteet, värit ja materiaalit.

Pihan asfalttipinta uusitaan ja pihaan lisätään nurmi- ja pihakiveystä. 
Oleskelualueet reunustetaan matalilla pensailla ja istumapaikkoja lisä-
tään. Umpinaista maantasokerrosta elävöitetään uusilla aukotuksilla, 
lasisella sisäänkäyntikatoksella ja rakennusten viereen rakennettavilla 
istutusaltailla. Nykyisten asuntopihojen umpinaiset lauta-aidat korva-
taan kevyemmillä puurima-aidoilla.

LISÄAUTOPAIKOITUS JA HIKIVUORENKADUN 
KORTTELIPIHA

Alueen autopaikkojen lisätarpeeseen on kaavoitettu autopaikkojen 
korttelialue Kolunkatu 1:n pohjoispuolelle. Suunnitelmassa on tutkit-
tu autopaikkojen sijoittumista kortteliin ja sen viereisten korttelipihojen 
toimintojen uudelleen järjestämistä ja jäsentämistä. Suunnitelmat esi-
tetään viitteellisesti, sillä suunnittelun painopiste on Kolunkatu 1:ssä.  

Autopaikkojen korttelialueeseen sijoitetaan sekä maanpäällistä että 
maanalaista autopaikoitusta. Maanpäällisen paikoituksen kenttämäi-
syys rikotaan autokatoksilla, jotka samalla rajaavat parkkialueen piha-
alueista. Parkkialueen sijainnissa ja laajuudessa huomioidaan yhteyk-
sien säilyminen pihojen välillä. 

Hikivuorenkadun korttelipihan uudet piharakennukset sijoitetaan nel-
jän talon väliin kulkuyhteyksien varrelle. Piha jäsennetään toimintojen 
mukaan: alueen reunoille sijoitetaan jätekatokset ja niiden viereen to-
mutuspaikat. Pihan länsipuolelle tulee leikkialue ja itäpuolelle grilla-
us- ja oleskelualue. Uudet piharakennukset ja pihan puusto rajaavat 
pihalle suojaisia oleskelupaikkoja. 

1.KERROKSEN TILAJÄRJESTELYT

Kaikkiin porrashuoneisiin lisätään hissit, jotka sijoitetaan 
asuntovyöhykkeelle kaksion nykyisen vaatehuoneen/
eteisen kohdalle. Porrashuoneiden viereen puhkaistaan 
uudet sisäänkäynnit rakennuksen läpikulun mahdollista-
miseksi. Talo 1:n sisääntulon edustan kohoava maasto 
tasoitetaan laskemalla maanpintaa puolikerrosta alem-
maksi. Toimenpiteellä saadaan sisääntulosta esteetön 
sen sijoittuessa samalle tasolle muiden sisäänkäyntien 
kanssa. 

Maantasokerroksissa tehdään tilajärjestysmuutoksia ja 
puhkaistaan sisäyhteys nykyisten rakennusten väliseen 
uudisrakennukseen. Uudisrakennuksen maantasoker-
roksessa on asuntoja ja varastotiloja.

Nykyisten rakennusten maantasossa sijaitsevat yhtei-
set saunatilat siirretään uuteen lisäkerrokseen, jossa on 
mahdollisuus myös vilvoitteluun. Varastohäkkien kokoa 
suurennetaan ja osa niistä siirretään puukerrostalon kel-
larikerrokseen. Polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarastoja si-
joitetaan uusiin piharakennuksiin ja kumpaankin raken-
nukseen lisätään pyykkituvat. 
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JULKISIVUMATERIAALIT

1  vaakapuuvuoraus, vaihteleva leveys, peittävä puunsuoja, taitettu valkoinen
2  pystyrimalaudoitus, vaihteleva leveys, kuultava puunsuoja, vaalea ruskea
3  vaakapuuvuoraus, tasaleveys, kuultava puunsuoja, vaalea ruskea
4 pystypuuvuoraus, tasaleveys, kuultava puunsuoja, vaalea ruskea
5  lasi
6  maalattu alumiini, tumma harmaa
7  maalattu teräs, tumma harmaa
8  karkaistu parvekelasi, värikalvolaminointi, vaalea vihreä
9  karkaistu parvekelasi, mattakalvolaminointi, väritön
10  betoni, maalattu, tumma harmaa

11   lämpörappaus, hiertopinta, taitettu valkoinen, 
 sisäänkäynneillä vaalea vihreä
12 betoni, maalattu, taitettu valkoinen
13 puurimoitus, kuultava puunsuoja, vaalea ruskea

piharakennukset:
julkisivuvaneri, lakka, vaalea vihreä 
vaakapuuvuoraus, kuultava puunsuoja, vaalea ruskea

istutusaltaat:
betonikivimuuraus, tumma harmaa

JULKISIVU LÄNTEEN   1:200

JULKISIVU ETELÄÄN   1:200

JULKISIVU POHJOISEEN   1:200

LEIKKAUS B-B   1:200
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JULKISIVU ITÄÄN   1:200
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NYKYTILANNEKUVA KAAKOSTA

HAVAINNEKUVA KAAKOSTA

PUUKERROSTALON RAKENNE JA JULKISIVUT

Uudisrakennus tehdään puurakenteisena ja puuverhoiltuna. Ulkoseinät ja huoneistojen väliset seinät ovat 
kantavia seiniä. Rakennukseen tehdään anturaperustus betoniperusmuureineen. Kellarikerroksen välipohja 
ja seinät tehdään betonista ja alapohja toteutetaan maanvaraisena. Ylä- ja välipohjissa käytetään ripalaat-
taelementtejä, koska ne nopeuttavat rakentamista. Välipohjan ripalaattaelementin alapuolelle asennetaan 
vesisumusammutusjärjestelmän putkisto. Ulkoseinien paloturvallisuutta lisätään tuuletusrakoon asennetta-
villa rei`itetyillä teräsprofiilipalokatkoilla sekä sisäpinnan kaksinkertaisella kipsilevytyksellä.

Suurin osa rakennuksen uudisosista vuorataan valkoisella vaihtelevan levyisellä vaakaverhouksella. Val-
koinen puuvuoraus erottuu materiaaliltaan nykyisten talojen uudesta julkisivupinnasta, mutta on väriltään 
yhtenevä. Puukerrostalon ulkokulma vuorataan pystysuuntaisella vaalean ruskeaksi kuultomaalatulla rima-
laudoituksella, jossa rimojen etäisyys toisistaan vaihtelee. 60mm:n paksuista rimaa käyttämällä saadaan 
aikaan struktuurimaista julkisivupintaa. Pystysuuntaisella rimalaudoituksella korostetaan myös ulkokulman 
vertikaalisuutta. Ulkolaudoituksissa käytetään 28 ja 32mm:n paksuista hienosahattua kuusta.
 
NYKYISTEN RAKENNUSTEN ULKOSEINÄT

Nykyisten rakennusten ulkoseinät lämpörapataan lämmöneristävyyden parantamiseksi. Lämpörappauksen 
aiheuttama tasoero julkisivussa oikaistaan uudella sokkeliin kiinnitettävällä perusmuurilla. Julkisivuremontin 
yhteydessä ikkunat ja ovet vaihdetaan uusiin energiaystävällisiin malleihin. Ikkunat asennetaan aikaisem-
pia ikkunoita lähemmäksi julkisivupintaa, jotta julkisivussa vältytään silmäkuoppa -ilmiöltä.

UUSI RAKENNE

NYKYINEN RAKENNE

JULKISIVUOTTEET UUSISTA PUU-ULKOVUORAUKSISTA: VAAKA- JA RIMAVERHOUS

NYKYISEN ULKOSEINÄN KORJAUSTOIMENPITEET   1:20

PUUKERROSTALON RAKENNELEIKKAUS  1:20
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POHJAPIIRUSTUS 4.KRS   1:200

2.-4.KERROKSEN TILAJÄRJESTELYT

Nykyisten rakennusten väliin rakennetaan puurakenteinen viisikerroksinen asuinkerrostalo ja nykyisiä rakennuksia korotetaan 
osittain kerroksella. Lisärakentamisessa lisätään asuin- ja yhteistilojen määrää. Nykyisessä huoneistojakaumassa on paljon 
kolmioita, joten uudet asunnot ovat tätä suurempia tai pienempiä. Etenkin pienten kaksioiden määrää on kasvatettu, sillä ne 
ovat haluttuja vuokrakohteita.

Puukerrostalossa porrashuone sijoittuu rakennuksen sisäkulmaan ja asunnot sen ympärille. Asuntoja on kerroksessa pää-
sääntöisesti viisi ja niiden parvekkeet suuntautuvat itään, länteen tai etelään. Tilansäästön vuoksi pienistä huoneistoista on 
jätetty saunat pois. Näin ollen yhteistilojen ja -saunan viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota mm. sijoittamalla ne ylimpään 
kerrokseen. Suurimmilla asunnoilla on omat saunat ja lisäksi isot kattoterassit tai oma piha. Rakennuksen kellarikerroksesta 
löytyvät tekniset tilat, irtaimistovarastot ja väestönsuoja.

Nykyisten rakennusten asuntojako säilytetään. Asuinhuoneistoihin tehdään pieniä huoneistojen sisäisiä väliseinämuutoksia, 
joilla parannetaan asuntojen toimivuutta ja lisätään säilytystilaa. Isoimpien asuntojen kylpyhuoneita suurennetaan esteettö-
myyden parantamiseksi ja kaikkien huoneistojen keittiöiden kalustusta muutetaan.

UUSI TILA

NYKYINEN TILA, 
MAHDOLLISIA PIENIÄ TILAMUUTOKSIA

KÄYTTÖTARKOITUSMUUTOS

PARVEKELAAJENNUS, LEIKKAUS B-B   1:20

PARVEKELAAJENNUS, LEIKKAUS A-A   1:20

POHJAPIIRUSTUS KELLARI   1:200

POHJAPIIRUSTUS 2-3.KRS   1:100

NYKYISET PARVEKKEET JA 
UUDET PUUPARVEKKEET

Nykyiset betoniparvekkeet kunnoste-
taan maalaus- ja paikkauskorjauksin 
sekä lasitetaan viherhuoneiksi. Parvek-
keita laajennetaan uusilla puurakentei-
silla parvekkeilla, jotka lisäävät huoneis-
tojen ulkotilaa. Ne myös antavat uutta 
ilmettä vanhaan julkisivuun ja suojaavat 
huoneistoja auringon paahteelta.

LISÄRAKENTAMISEN
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

UUSI RAKENNE

NYKYINEN RAKENNE
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POHJAPIIRUSTUS 5.KRS   1:100

UUSI LISÄKERROS, YHTEISTILAUUSI LISÄKERROS, 4H+K

UUSI TILA/ UUSI RAKENNE

NYKYINEN RAKENNE

TILAELEMENTIN RAJA

UUSI LISÄKERROS TILAELEMENTEILLÄ

Nykyisten rakennusten lisäkerros toteutetaan puurakenteisilla tilaelementeillä. Tilaelementit 
valmistetaan tehtaalla ja nostetaan kohteella kantavan kertopuupalkiston päälle. Palkisto tu-
keutuu alakerran poikittaissuuntaisiin kantaviin betoniseiniin. Vanhan ontelolaatan ja uuden 
välipohjan väliin jätetään tilaa LVI -vaakavedoille, mikä mahdollistaa hormien sijoittamisen eri 
kohdalle kuin alakerrassa ja antaa enemmän mahdollisuuksia lisäkerroksen pohjasuunnittelul-
le. Tilaelementit muodostavat välilleen kaksoisrunkoisen väliseinän.

Uuteen kerrokseen tehdään kaksi asuntoa, yhteissauna ja oleskeluun tarkoitettu yhteistila. 
Saunatilat sijoitetaan pihan puolelle, jolloin parempi ilmansuunta jää asuinhuoneistolle. Mas-
san päätyyn rakennetaan 4H+K -huoneisto, jolla on suuri kattoterassi. Yhteistila erotetaan 
saunatiloista, jotta tilaa voidaan käyttää muulloinkin kuin saunomisen yhteydessä. Yhteistila ja 
porrashuone muodostavat ulkoarkkitehtuuriin massan läpäisevän poikittaisen kappaleen. 

RAKENNELEIKKAUS 1:20: 
UUDEN LISÄKERROKSEN TILAELEMENTTI JA NYKYISEN ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS


