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Tämän diplomityön tavoitteena on korjaus- ja lisärakentamiseen liittyvän aineiston esittäminen 
asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportin asukkaille päätöksenteon tueksi. Keskeistä on korttelin ja 
kiinteistön historian, nykyisen tilanteen ja vaihtoehtojen sekä ympäröivään kaupunkialueeseen 
liittyvien hankkeiden esitteleminen. 
 
Lähtötietoina käytettiin pöytäkirjoja kokouksista sekä tehdyistä korjauksista. Alkuperäiset 
piirustukset, valokuvat ja raportit rakentamisen ajalta sekä kiinteistössä suoritettujen 
kuntoarvion ja -tutkimuksen aineisto oli käytettävissä. Viime vuosina julkaistu täydennys -ja 
korjausrakentamiseen liittyvä aineisto tutkittiin.

Työn aluksi yritettiin muodostaa keskusteluyhteyttä asukkaiden kanssa vuorovaikuttamisen 
lisäämiseksi. Korjaus- ja lisärakentamisen suunnittelun pohjaksi työstettiin Revit-ohjelmistolla 
tietomalli, jonka tarkoituksena on toimia pohjana vaihtoehtoisten suunnitelmien mahdollisessa 
jatkotyöstämisessä. Tässä työssä sitä on hyödynnetty vaihtoehtojen visualisointiin. 
Suunnitteluvaihtoehdoille tehtiin alustavat kustannus- ja kannattavuusarviot. 

Kustannusarvioiden tarkkuuteen on kiinnitettävä huomiota, jotta mahdolliset epätarkkuudet 
myöhemmissä laskelmissa eivät nouse merkittäviksi. Toimenpiteiden kannattavuusarvioita ei ole 
mahdollista laatia kovin tarkasti ja luotettavasti pitkällä aikavälillä. 

Kustannustehokkaassa korjausrakentamisessa vaikeinta on toimenpiteiden kohdentaminen siten, 
että riittävällä panostuksella saadaan aikaan hyödyllisiä tuloksia. Monesti taloudelliset resurssit 
ovat riittämättömät korjaustoimenpiteisiin nähden, jolloin pitkällä aikavälillä säästöä tuoviin 
vaihtoehtoihin ei investoida korkeiden lähtökustannusten vuoksi. 

Asukkaiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden mahdollisuuksia kohtaamiseen on lisättävä. 
Asunto-osakeyhtiöiden osakkaat on saatava myös mukaan. Lisä- ja korjausrakentaminen voidaan 
ottaa teemaksi korttelikävelyillä ja avoimien-ovien-päivät -tapahtumissa. 
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The main objective in this Master of Science Thesis is to present information concerning 
renovation and extension in general to the owners of housing co-operative Kuninkaanportti. It is 
central that they become aware of the history of the block and the property as well as the current 
situation and the options their property and building behold, and furthermore understand the 
meaning of the changes in the urban surroundings.

The research material consisted of all the documents of the building, such as the original 
architectural plans,  photographs from archives and other material documented during the 
construction and the auditing reports about the condition of the property written during the past 
few years were available.

At first, a conversation with the residents was attempted to enhance the mutual affectivity in the 
project. As a platform for the future design process, a BIM-model was created in Revit, but in this 
project it was used only to create visualizations about the design options. Preliminary analyses of 
the building costs were calculated.

Attention must be paid to the cost analysing process to prevent inaccuracy in future calculations. 
These estimations are problematic if the length of the time period to be analyzed is too long.

It is very difficult to target the actions in such a way, that  a reasonable investments to the 
material or construction results a profitable pay-back. In general economical resources can be 
insufficient for the requirements of renovations needed, which recults as a lack of investments 
into long-term-solutions.

There should be more possibilities for the inhabitants, designers and constructors to get 
connected. Extensions  and renovations should be adopted as a theme for the neigbourhood 
walks and open-house events in the near future.



ALKUSANAT

Diplomityöaiheen valinnan vaikeus alkoi poistua aloitettuani työt Huura Oy:ssa elokuussa 2011. Asunto-osakeyhtiöiden 
kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien parissa työskentely, avarsi nopeasti käsitystä siitä, kuinka monitahoisia 
ongelmia ja tilanteita rakennuskantamme ylläpidosta vastaavat tahot tänä päivänä kohtaavat.

Todellisen hankkeen ohessa työstettävä diplomityö antoi mahdollisuuden juuri sen kaltaiseen työskentelyyn, jossa saisin olla tekemisissä 
ihmisten parissa, heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan kuunnellen. Olemassa olevan rakennuksen tilanteen ymmärtäminen ei onnistu 
suunnittelupöydän ääressä, vaan on ”jalkauduttava kentälle”, jalkakäytäville ja porttikäytäviin, sisäpihoille ja porrashuoneisiin, kellareihin 
ja ullakolle. On myös huomioitava muutoksen suuntaukset kaupunkisuunnittelussa, mutta myös tutustuttava korttelin menneisyyteen 
ja vaiheisiin. Kokonaiskuvan luominen ja arvioiminen sekä sen tulkitseminen ja esittäminen ominaisuuksista kirjoittaen, kustannuksia 
arvioiden sekä vaihtoehtoisia luonnoksia laatien, oli työn tavoitteena, jotta rakennuksen käyttäjät – asukkaat ja osakkaat, voisivat 
muodostaa konkreettisemman kokonaiskuvan vaihtoehdoista, joita heidän käyttämällään ja omistamallaan kiinteistöllä on edessään.

Haluan lausua kiitokset perheelleni, jolta on riittänyt ymmärrystä ja tukea tämänkin vuoden aikana toteuttaessani unelmaani arkkitehdin 
tutkinnon saavuttamiseksi, sekä myös Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen henkilökuntaa opetuksesta kaikkien 
näiden vuosien varrella. Kiitokset kuuluvat myös Jouni Huuralle henkilökuntineen sekä Asunto Oy Kuninkaanportille.
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1. JOHDANTO

Tehtävänä oli tarkastella asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportin korjaussuunnitteluun ja mahdolliseen täydennysrakentamiseen 
liittyviä mahdollisuuksia hankesuunnitelman muodossa. Työ aloitettiin otsikolla Hankesuunnitelma Kuninkaanportti, mutta 
matkan aikana havaitsin työnkuvan olevan kaikkea rakennushistoriallisen selvityksen, tarveselvityksen, hankesuunnitelman ja 
ehdotussuunnittelun välillä. En pitänyt sitä ongelmallisena, sillä diplomityön tarkoitus onkin tiedon ja taidon lisääminen.

Työmenetelmien ja -vaiheiden lähtökohtina ja perusteina käytin RT-ohjeita rakennushankkeen ja hankesuunnitelmien 
kulusta, mutta varsinainen työohjelma muodostui ja koostettiin prosessin aikana ja juuri tätä hanketta varten. Tällöin oli 
mahdollista vapaamuotoisemmin selvittää kaupunginosan ja korttelin historiaa, rakentamisajankohdan ilmapiiriä ja tavoitteita, 
nykytilanteeseen johtaneita tapahtumaketjuja, taloudellisen tilanteen merkitystä, asianosaisten suhtautumista taloyhtiöön 
ja huoneistojen ominaisuuksiin sekä laatia ehdotuksia vaihtoehdoista taloyhtiön tulevaisuutta ja kehitystä ajatellen. 
Laajemmalla ja vapaamuotoisemmalla selvityksellä halusin tuoda esiin olemassa olevan tilanteen suhdetta ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen. Lisäksi vaihtoehtoja arvioiden ja esittäen olisi asianomaisten mahdollista saada käsitystä siitä, mitä 
eri vaihtoehdot pitäisivät sisällään, miltä ne voisivat näyttää ja millä tavoin niiden kannattavuus olisi arvioitavissa. 

Menneiden aikojen vaiheet muistaen sekä tulevaisuuden suunnitelmat tiedostaen on mahdollista muodostaa käsitys nykyhetken 
tarpeiden merkityksellisyydestä. Kukin asianomainen luonnollisesti itse arvioi, mikä näiden tarpeiden merkityksen suuruus 
on ja kuinka nämä tarpeet toteutetaan. Tarpeilla tässä tarkoitetaan julkisivun, vesikaton ja parvekkeiden korjaamista sekä 
yleistä rakennuksen ominaisuuksien laatutason kohottamista, mutta myös lisä- ja täydennysrakentamista vaihtoehtoina 
tarkasteltaessa keinoja rahoituksen järjestämiseen eli vaihtoehtoja osakeperusteiselle kustannusten jakoperiaatteelle. 
On siis syytä tarkastella lisä- ja täydennysrakentamista laajemmin kuin vain keinoina rahoituksen järjestämiselle. 
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2. KAUPUNGINOSA JA KORTTELI

Ilmakuva Tampereen keskusta-alueesta. Kohdekortteli korostettu vihreällä. 
(kuva:Maanmittauslaitos)

Asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportti sijaitsee Tampereen keskusta-alueella 
Keskustorin, Puutarhakadun, Kuninkaankadun ja Satakunnankadun 
rajaamassa korttelissa. Lähiympäristön laajempi ja syvällisempi 
tarkastelu on tarpeen, jotta voidaan ymmärtää nykytilanteeseen 
johtaneita tapahtumia ja arvioida tulevien muutoksien vaikutuksia.

Ilmakuva kohdekorttelista. As Oy Kuninkaanportin tontti kehystetty 
valkoisella katkoviivalla. (kuva:Maanmittauslaitos)

TAUSTA
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(Seppänen, Jouko. Selvitykset asemakaavan muuttamiseksi. Kaava 8167 
Mältinrannan uimapaikka, Tampereen kaupunki 2007)

 2.1 MAAPOHJA

HISTORIA, NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Tampereen keskusta-alueella sijaitsi Tammerkoskijärvi jääkauden jälkeen 
(Seppänen 2007). Järven pinta oli Näsijärven pintaa alempana, mutta 
korkeammalla kuin Pyhäjärven pinta. Tammerkoskijärven pinta alkoi laskea 
todennäköisesti Ratinanniemen soraharjun murtumisen yhteydessä, 
jolloin Tammerkoski muodostui (Seppänen 2010). Todennäköisesti 
tämän vaiheen seurauksena kohdetontin perustamiskelpoinen 
maapohja on tontin pohjoissivulla ohuen pintakerroksen alla kivistä 
hietamoreenia. Tontin keskiosalta eteläsivua kohden pintakerroksen 
alla alkaa savikerros, joka vuonna 1956 tehdyn pohjatutkimuksen 
mukaan on tontin eteläsivulla jo noin 5 metrin paksuinen. Kallion 
yläpinnan asemasta ei tuolloin pystytty tekemään varmoja havaintoja, 
mutta pohjatutkimuksessa todetaan pohjaveden yläpinnan olleen 
tasossa +87.70 eli noin 2-3 metriä nykyisen maanpinnan alapuolella. 

Menetelmät kalliopinnan muotojen tutkimiseksi ovat kehittyneet 
huomattavasti Kuninkaanportin rakentamisen jälkeen, mutta koe-
kairauksia joudutaan vielä nykyisinkin tekemään kallioperän laadun ja 
rakennettavuuden arvioimiseksi. 

Kallion yläpinnan korkeusasemien selvittämiseksi kohdetontin alueella, 
täytyisi selvitystyötä laajentaa käsittämään korttelin muiden rakennusten 
perustamistapoja sekä Tampereen kaupungin suunnittelupalvelujen 
ylläpitämään geotekniseen kartta-aineistoon (Lisätoimenpide 1). 
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 2.2 KORTTELIN RAKENNUSKANNAN KEHITYS

Tampereen kaupunginosat vuonna 1841. Kaatunut paloauto Satakunnan kadulla.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Satakunnankadun liikennettä.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Kesti kuitenkin vuoteen 1821 kunnes Tampereen kehitys voimistui, sillä silloin kaupungille annettiin tullivapaus, 
joka mahdollisti materiaalien ja koneiden tuonnin (Koskesta Voimaa). Vuoteen 1865 mennessä Tampereen 
asemakaavoitettu keskusta-alue ulottui lännessä Hämeenpuiston länsipuolelle Amurin itäisimpään kortteliriviin, 
sillä Carl Ludvig Engel oli vahvistanut uuden asemakaavan 1830-luvulla. Tammerkosken toisella puolen 
idässä, Kyttälä oli rakennettu villisti Hatanpään kartanon maille ja oli vailla selkeää rakennetta. Sysäyksen 
asemakaavoituksen laajentamiselle ja ehkäpä myös Kyttälän myöhemmälle asemakaavoitukselle saattoi 
antaa 1865 riehunut tulipalo, jonka sanotaan tuhonneen taloja kortteleissa Kauppakadusta pohjoiseen aina 
Satakunnankadulle saakka (Tampereen Muistolaatat). Niinpä vuonna 1868 Edelfeltin laatimassa asemakaavassa 
korostuvat palokatkoiksi suunnitellut aukiot ja puistoalueet sekä Hämeenpuisto ja Hämeenkatu.

On myös huomattava muutamia katusuunnitteluun liittyviä seikkoja, esimerkiksi tavoitteet katutilan 
leventämiseksi sekä pääkadun vaihtuminen Kauppakadusta Hämeenkaduksi. Katutilan leventäminen on 
toisaalta kesken vieläkin, sillä jos verrataan nykytilannetta vuoden 1868 asemakaavaan tai Aug. Ahlbergin 
piirtämään karttaan vuodelta 1882, on siinä nykyinen Satakunnankatu eli silloinen Uusikatu, piirretty 
Hämeenpuistosta länteen Amurin kaupungin osassa Bulevardiksi, kun taas Hämeenpuistosta itään se on 
saman levyinen kuin Kauppakatu ja Puutarhakatu. Katuun rajautuviin kortteleihin on kuitenkin piirretty kapeat 
alueet tontin kadun puoleiselle rajalle, ikään kuin varauksiksi kadun leventämistä varten. Näitä merkintöjä 
ei esiintynyt aikaisemmassa Engelin laatimassa kaavassa vuonna 1830. Kesti kuitenkin melko pitkään ennen 
kuin kadun levennys alkoi toteutua - yli sata vuotta. Itse asiassa tämä levennys-prosessi on vieläkin kesken, 
kuten voimme Keskustorin pohjoissivulla Frenckellin ja Finlaysonin TR 54:n välisessä katutilassa havaita.

Korttelialue on  kaupungin vanhinta rakennusmaaksi osoitettua aluetta, 
sillä paikalla sijaitsi Tammerkosken tila, jonka omistamille maille 
Tampereen kaupungin ensi vaiheet sijoittuvat. Tampereen keskustan 
sijoittuminen nykyiselle paikalleen on seurausta määrätietoisesta 
hankkeesta perustaa kaupunki silloisen Turun ja Porin läänin itärajalle, 
Hämeen läänin alkaessa Tammerkosken itäpuolella.  Vaikka puheita 
ja ehdotuksia kaupungin perustamisesta oli ollut jo 1740-luvulla 
ja uudelleen 1770-luvun alussa, jouduttiin odottamaan vuoteen 
1775 kunnes kuningas Kustaa III vieraili kosken rannalla ja antoi 
määräyksen kauppapaikan perustamiseksi. Sanotaan ajatuksen kosken 
voiman valjastamisesta olleen merkittävänä syynä tehtävän alulle 
saattamisessa, sillä siitä esimerkkinä voitaneen pitää Norrköpingin 
kaupunkia, jossa teollisuutta oli alkanut kehittyä vesivoiman äärelle.

Tampereen ensimmäisen ja toisen kaupunginosan tontit ovat 
siis muodostuneet jo vuonna 1780, jolloin ne paalutettiin 
maastoon Daniel Hallin 1775 laatiman asemakaavan mukaan. 
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Onkin merkille pantavaa, etteivät ensimmäisten tonttien rajat ole merkittävästi muuttuneet 
sen koommin. Suurimmat muutokset ovat olleet Hämeenkadun leventäminen ja Keskustorin 
rakentamatta jättäminen siinä laajuudessa kuin se oli suunniteltu. Alun perin Keskustoria 
oli suunniteltu muodollisemmaksi ympäristöksi neljän eri uskontokunnan kirkkoineen ja 
aukioineen. Toisaalta täytyy todeta, että Keskustorilla on välillä kuitenkin sijainnut rakennuksia 
kaavan mukaisilla tonteilla, mutta ei siis muita kirkkorakennuksia kuin nykyinen vanha kirkko.

Aug. Ahlbergin ‘Pinta-kartta Tampereen kaupungin yli 1882’.
(Tampereen kaupungin Maistraatin arkisto)

Oikealla kartan osasuurennoksessa, 
rakennukset ovat esitetty käyttötarkoituksen ja 
rakennusmateriaalin mukaan. 

Tonttien rajojen sisäpuolella on sitä vastoin ollut muutoksia useampaankin kertaan. Luotettavimmin 
ja havainnollisimmin vanhempaa rakennuskantaa koko kaupunkialueella pystyy ehkä selvittämään 
Aug. Ahlbergin kartasta vuodelta 1882 (Ahlberg 1882). Kohdetontin (Kuninkaankatu 15), joka 
silloisessa kartassa oli numero 34, rakennusalat noudattelevat vielä aikaisemman tonttijaon mukaisia 
rajoja, sillä sen rakennukset rakennettu kuin tontti koostuisi kahdesta saman kokoisesta osasta. 
Tämä jako on kartasta havaittavissa myös korttelin itäpuolen tontilla no. 31 sekä muutamissa 
muissa kortteleissa lähialueella. Kartan mukaan kohdetontilla no. 34 sijaitsee kolme puurakenteista 
asuintaloa, kolme puurakenteista talousrakennusta sekä yksi kivirakenteinen asuintalo. 

Kuninkaanportin tontin tilannetta voi tarkastella myös 
asemapiirroksesta, joka on todennäköisesti laadittu 
uudisrakennushankkeen yhteydessä vuonna 1870. 
(Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkisto).

Asemapiirros vuodelta 1870. Tontin ja 
lähialueen rakennusten käyttötarkoitus ja 
rakennusmateriaalit on selitetty ruotsiksi. Kuninkaankatu 15 sisäpiha 1910-luvulla valokuvaaja K Mäkisen tallentamana.

(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)
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Tonttikartta vuodelta 1939. Tulevat rakennusten sijainnit, kerrosten 
lukumäärä ja istutettavan piha-alueen raja on merkitty.
(Tampereen Kaupungin Maistraatin Arkistossa).

Pirkanmaan maakuntamuseo Vapriikin valokuva-arkistosta löytyy Siiri-
kuvapalvelun avulla runsaasti valokuvia - myös sotavuosilta. Oikealla olevista 
valokuvista näkyy minkälaista tuhoa palopommit tekivät vuonna 1940. 
Satakunnan- ja Kuninkaankadun kulman kivitalo on säilynyt, Kuninkaankatu 
13:sta kärsiessä pahimmat vauriot ja 15:sta julkisivun pysyessä jokseenkin 
muodossaan. Sotien jälkeen se pystyttiinkin todennäköisesti korjaamaan, 
mutta Kuninkaankatu 13 tontille on noussut kaksi-kerroksinen tiilirakennus 
mahdollisesti jo talvi- ja jatkosodan välisenä aikana.

Palopommien aiheuttaman tulipalon sammutusta Kuninkaankadulla 
vuonna 1940. (Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Kauppatorin nimi muutettiin Keskustoriksi vuonna 1936  ja keskusta-
alueelle järjestettiin suunnittelukilpailu uuden asemakaavan pohjaksi. 
Suunnittelukilpailun Ragnar ja Martta Ypyän ehdotuksellaan ’Cocktail a 
la Manhattan.’ Heidän ehdotuksessa rakennusmassat olivat ajan hengen 
mukaisia ja niiden tieltä olisi purettu jugend-rakennukset Keskustorin 
etelälaidalta. Kilpailuun osallistuneen arkkitehti Aarne Ervin ehdotuksessa 
Frenckellin kohdalle olisi rakennettu itä-lansisuuntaisia rakennusmassoja. 
Kummassakin ehdotuksessa kaupungin virastotalo olisi sijoitettu Keskustorin 
pohjoisosaan. Keskustorin asemakaava tuli voimaan 1938. Sotavuodet 
keskeyttivät kaavoituksen toteutumisen. 

Kuninkaankatu 13 ja 15 tulipalon jälkeen vuonna 1940.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Kuninkaankatu 13, 15 ja 17 1950-luvulla.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Tampereen kaupungin maistraatin arkistosta löytyy dokumentteja vuonna 
1939 suoritetusta tontinmittauksesta. Sen mukaan laaditussa tonttikartassa 
kaupunginosan numero on 2, kortteli 11 ja tontin numero 20 eli nykyisiä 
vastaavat. Samoin tontin pinta-alaksi on vahvistettu 2498 m2. Tonttikartan 
merkinnöistä voi päätellä, että suunnittelu asemakaavan muutosta varten oli 
käynnistynyt. Tonttikartassa on vihreällä korostusvärillä ja pistekatkoviivoin 
merkityt istutusalueenrajat sekä rakennusalojen rajat kulkevat siihen 
merkittyjen rakennusten yli pohjois-eteläsuuntaisina. 

‘Cocktail a la Manhattan, arkkitehdit Ragnar ja Martta Ypyä .
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Arkkitehti Aarne Ervin kilpailuehdotus.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

 2.3 NYKYTILANTEESEEN PÄÄTYMINEN ELI VOIMASSA OLEVAN ASEMAKAAVAN VOIMAANTULO
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Pohjois-eteläsuuntaiset rakennusmassat olivat 1900-luvun 
alkupuolella syntyneen modernin arkkitehtuurikäsityksen mukaisia. 
Tavoitteena oli lisätä luonnonvalon määrää etelään aukeavilla 
piha-alueilla sekä itään tai länteen avautuvissa asunnoissa. 

Keskusvirastotalon rakentamisen (1966) ja 
laajentamisen (1973) aikana otetuissa valokuvissa   
näkyy vuonna  1957  rakennettu As Oy Kuninkaanportti 
sekä kivirakenteiset talot Kuninkaankatu 13:ssa 
ja Satakunnankadun kulmassa. Kuitenkin pian 
ryhdyttiin rakentamaan Anttilan tavarataloa, jonka 
valmistumisen aikaan otetuissa valokuvissa näkyy, 
kuinka kadunkulman kivirakennus on purettu ja 
Kuninkaankatu 13 on saanut nykyisen muotonsa.

Kuvat vasemmalta oikealle: Aleksis Kiven Katu 1960, Keskusvirastotalon rakentaminen vuonna 1966, Keskusvirastotalon laajennus vuonna 1973.
(Pirkanmaan Maakuntamuseo Vapriikin kuva-arkisto)

Voidaan siis todeta, että nykyinen voimassa oleva asemakaava pohjautuu tuon aikakauden 
suunnitelmiin, sillä 1939 suoritettu tonttikartta ja rakennusten sijoittelu vastaa siinä esitettyjä 
rakennusaloja. Vaikka asemakaava onkin vahvistettu vasta 1956, on suuri osa korttelin 
rakennuksista - kaupungin virastotaloa myöten - rakennettu sen periaatteiden mukaan.
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Ilmakuva korttelista. (Fonecta, kopterikuvat)

 2.4 ASEMAKAAVAN TILANNE

Tampereen kaupungin projektiarkkitehdilta Elina Karppiselta 29.11.2013 
saadun ajantasa-asemakaavakartan mukaan voidaan havaita, että vuoden 
1956 asemakaava on toteutunut vain osittain. Muutoksia ja poikkeuksiakin 
on vuosien aikana tehty. Viimeisimpänä muutoksena kortteliin on tontin 
numero 6 eli Satakunnankadun ja Kuninkaankadun kulman asemakaava, 
jossa tontille sallitaan 7-kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Erikoisuutena 
siitä voidaan mainita, että autopaikkojen tarve on 1 ap/300 m2, kun 
vastaava autopaikkojen määrää rakennettavaa kerrosalaa kohti kuvaava 
luku on korttelissa keskimäärin 1 ap/150 m2. Vähäinen autopaikkatarve on 
saavutettu määrittelemällä kaavamerkinnöin polkupyörien säilytyspaikkojen 
määrää kuvaavaksi luvuksi 1 pp/as 40 m2 eli keskimäärin yksi pyöräpaikka 
asukasta kohden.

Tampereen kaupunki
II kaup. osa kortteli 11
Ajantasa-asemakaavakartta 1:1000

Ajantasaasemakaava korttelista. As Oy Kuninkaanportti korostettu.

TALO AB

TALO CDE
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 2.5 TULEVAISUUDEN SUUNNAT

(Korkean rakentamisen selvitys Tampereen keskusta-
alueella, Tampereen kaupunki, Keskustahanke, Selvityksen 
loppuraportti 30.10.2012, Arkkitehtistudio M & Y Moisala & 
Ylä-Anttila.)

= As Oy Kuninkaanportti

Kuvat: Viime aikoina valmistuneiden selvitysten ja suunnitelmien kansilehdet. (Korkea rakentaminen, Ullakkorakentaminen ja Kunkunparkki).

(Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, 
Tampereen kaupunki, Keskustahanke, Selvityksen loppuraportti 
18.9.2013, Arkkitehtistudio M & Y Moisala & Ylä-Anttila.)

= As Oy Kuninkaanportti

(Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella, Tampereen 
kaupunki, Keskustahanke, Selvityksen loppuraportti 18.9.2013, 
Arkkitehtistudio M & Y Moisala & Ylä-Anttila.)

= As Oy Kuninkaanportti

 2.5.1 ULLAKKORAKENTAMINEN
Tampereen kaupungin teettämässä ullakkorakentamisen selvityksessä 
(M&Y 2013) on arvioitu olemassa olevan rakennuskannan 
kattomuotojen soveltuvuutta lisärakentamiseen. Myös rakennusten 
korottamisien mahdollisuuksia on tarkasteltu. Selvityksestä voidaan 
todeta, että As Oy Kuninkaanportin rakennusten soveltuvan 
ullakkorakentamiseen sekä lisärakentamiseen korottamalla. 

 2.5.2 KUNKUNPARKKI
Hankesuunnitelman maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi 
on laatinut AIHIO Arkkitehdit Oy. Suunnitelmasta voidaan 
todeta, että hissiyhteyttä Anttilaan pidetään välttämättömänä, 
mutta myös yhteyttä kortteliin numero 11 tutkitaan. Alustavasti 
se on sijoitettu As Oy Kuninkaanportin tontin itäpuolelle. 

Toteutuessaan Kunkunparkki voisi ehkä korvata 
maanpäällisen autopaikoituksen lisärakentamistarpeen. 

 2.5.3 KORKEA RAKENTAMINEN
Tampereen kaupungin teettämässä korkean rakentamisen 
selvityksessä (M&Y 2012) on arvioitu korkeille 
rakennuksille soveltuvia alueita. Lähimmät korkeaan 
rakentamiseen soveltuvat alueet sijaitsevat Amurissa 
ja Ranta-Tampellassa. Tässä As Oy Kuninkaanporttiin 
liittyvässä työssä lisä- ja täydennysrakentamisen 
vaihtoehtoina ei siis huomioida mahdollisuutta 
merkittävästi korkeampien rakennusten suunnitteluun. 
Alla sivu 71 korkean rakentamisen loppuraportista. 

Kommentti:
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ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUS LOPPUTULOKSEEN

SUUNNITTELUN ETENEMINEN

LOPPUTULOKSEN KUSTANNUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN KUSTANNUSTEN TOTEUTUMINEN

100 %0 % 80 %

TOTEUTUS

HÄIRIÖT ASUKKAILLE (MELU)

-2013 2/2014  6/2014  10/2014  2/2015 

0 %100 % 80 %

-2013  2/2014   6/2014   10/2014   2/2015   6/2014  10/2015  2/2016  6/2016  10/2016  2/2017  

Esimerkki: Syksyllä 2014 aloitettava julkisivu- ja vesikattokorjaus.

Korjaus- tai muutossuunnittelussa pyritään tekemään 
rakennuksen ja ympäristön laatua parantavia 
suunnitteluratkaisuja. Tavanomaisesti keskitytään toimenpiteisiin, 
joilla kyetään poistamaan jokin rakenteellinen vaurio tai 
haitta. Korjaustoimenpiteistä aiheutuu kuitenkin lähes 
poikkeuksetta häiriöitä, jotka vaikuttavat normaaliin asumiseen. 
Vaikka rakennuksen tekninen laatu olisikin toimenpiteiden 
ansiosta parantunut, eivät asukkaat välttämättä  koe 
merkittävää parannusta asuinympäristönsä laadussa.

Ongelma oikeiden ratkaisujen löytämisessä on laadun määrittely, 
sillä jokaisella asukkaalla on oma käsityksensä asuinympäristönsä 
laadusta (Nykänen s. 17 2013). Tämän vuoksi asukkaiden ja 
suunnittelijoiden yhteistyö suunnittelun aikana olisi toivottavaa. 
Yhteistyötä lisäämällä myös rakennusaikaiset häiriöt tuntuvat 
vähäisempinä, sillä toimenpiteet koetaan merkityksellisiksi.

Erityisesti lisärakentamista harkittaessa yhteistyö asukkaiden 
ja suunnittelijoiden kanssa voisi olla erityisen tuloksellista. 
Tällöin lisärakentamisen suunnittelu voitaisiin räätälöidä juuri 
nykyisten asukkaiden toiveisiin, sillä muutoin uudet asunnot 
ja tilat suunnitellaan markkinoiden ehdoilla uusille asukkaille. 
Heidän laatukäsityksensä uudesta asuinympäristöstään poikkeaa 
alueen vanhojen asukkaiden käsityksestä (kuva oikealla).

Alla  olevasta kaaviossa on kuvattu asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksien sijoittumista suunnitteluaikana.

2. Asukasnäkökulma uudistavaan korjaus- ja täydennysrakentamiseen

30

saavat suuremman painoarvon asunnon valinnassa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että
asukkaat oppivat asumisessaan eri ominaisuuksien merkityksestä ja siitä, mikä itselle on tärkeää.
Toiminnallisten ominaisuuksien painoarvon lisääntyminen ei kuitenkaan poista symbolisten
arvojen merkitystä.

Kuva 5. Asukkaan ensisijainen vaikutuskeino on asunnon valinnassa tehdyt päätökset. Tämä yksinkertais-
tettu vertailu kuvaa eri asumisvaiheissa tunnistettuja suhtautumiseroja erilaisiin asuntoon liittyviin valinta-
ja laadunarviointikriteereihin (vrt. taulukko 1).

Asukkaat pyrkivät tasapainoon

Täydennys- ja korjausrakentamisen osalta asukkaiden asunto pysyy lähtökohtaisesti samana.
Hyväksi koetut ominaisuudet (asumisen edullisuus, rauhallisuus, näkymät) ovat ehkä saaneet
aiempaa suuremman painoarvon, odotuksia vastaamattomat tekijät (esim. palveluiden saavutet-
tavuus) on ehkä pudotettu omasta laatulistasta pois. Toisin sanoen, asukkaat sopeuttavat omat
laatuvaatimuksensa asumisensa todellisuuteen, joka on subjektiivinen.

Asumisen tasapainohakuisuutta on kuvattu eri teorioiden kautta, joista esimerkkinä voidaan
mainita yksityisyyden tasapaino (Altman 1975) tai ihminen-ympäristö-sopivuussuhde (Person-
Environment Compatibility; mm. Kaplan 1983). Regoeczi (2003) on tunnistanut asumisessa
koetun ahtauden (näkymien menetys täydennysrakentamisen vuoksi luo vaikutelman asumisen
väljyyden menetyksestä) vaikuttavan asukkaiden käyttäytymiseen vetäytymisenä tai aggressii-
visena käyttäytymisenä. Vastaavat käyttäytymistavat on tunnistettavissa Altmanin yksityisyyden
tasapainotilan tavoittelussa; jos yksilö kokee, ettei hänellä ole riittävästi yksityisyyttä omassa
asumisessaan, saattaa hän vetäytyä naapurikontakteista tai hän ottaa oman tilansa esimerkiksi
aggressiivisen käyttäytymisen kautta.

Taloustieteissä (kuluttajakäyttäytyminen) on tunnistettu yhteensopivuus ja jatkuvuus (Sirgy
ym. 2005) jotka ovat rinnastettavissa ihminen-ympäristö-suhteen tarkasteluun (Kaplan 1983).
Tässä yhteensopivuustarkastelussa on todettu, että yksilön hyvinvointia edistää yhteensopivuus
oman asuinympäristön kanssa. Tarkastelun haasteena on ollut vaikeus tunnistaa yksilön mah-
dollisuudet muokata asuinympäristöään; jos asuinympäristö ei vastaa omaa tasapainotavoitetta,
nähdään muuttaminen luontevaksi ja hyväksytyksi ratkaisuksi. Kun asuinympäristötarkasteluun
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 (Nykänen 2013, Asukasnäkökulma uudistavaan 
korjaus- ja täydennysrakentamiseen, kuva sivulta 28.)

3. ASUKASNÄKÖKULMA SUUNNITTELUSSATEEMAT
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4. ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Suomen energiankulutuksesta noin 40 % käytetään rakennuksissa. Toimenpiteet ilmastomuutoksen 
hidastamiseksi ovat vaikuttaneet myös rakennusten energiankulutusta sääteleviin määräyksiin. 

Säädökset koskivat aikaisemmin vain uusia rakennuksia, mutta vuoden 2013 syyskuusta 
lähtien on energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä täytynyt tarkastella myös 
peruskorjaustoimenpiteiden yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa seinä- ja kattorakenteiden 
lisälämmöneristämistä niitä uusittaessa sekä ikkunoiden vaihtamista. Energiatehokkuutta 
parantavia toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös ilmanvaihtoon tai lämmitysjärjestelmiin.

Tampereen teknillisessä yliopistossa on tutkittu laajasti mahdollisuuksia energian säästämiseksi. 
Jaakko Vihola ja Juhani Heljo ovat vuonna 2011 julkaistussa TATOS-raportissaan todenneet, 
että olemassa olevien rakennusten määrätietoisellakin korjausrakentamisella ja sen yhteydessä 
toteutettavilla energiatehokkuutta parantavilla ratkaisuilla on haastavaa päästä tavoitteisiin. 
Toisin sanoen vaatimattomilla ratkaisuilla saadaan vain pientä muutosta aikaan. 

Tehokkaampaa säästöä saataisiin aikaan panostamalla energian tuotannon vähäpäästöisyyteen. 
Tämä taas vaatii investointeja voimalaitostekniikkaan, jotka on rahoitettava jotenkin. 
Ehkäpä tästä syystä kaukolämmön hinta onkin noussut vuodesta 2008 vuoteen 2012 
mennessä 48 %  eräässä asuinkerrostalossa Tampereella (Aalto 2014).

Toisaalta on vaikeaa ennustaa energian hinnan muutoksia - suurimmat nousut saattavat olla jo 
takana. Vielä ei olekaan myöhäistä harkita säästön aloittamista, sillä esimerkiksi sähkön hinta 
Suomessa on edullinen eurooppalasittain vertailtuna. Säästötoimenpiteisiin investoiminen on 
asunto-osakeyhtiöissä perusteltava taloudellisesti järkevinä, mutta muillekin periaatteillekin löytyy 
kannattajansa. Harkitut ja perustellut toimenpiteet, jotka huomioivat useita näkökulmia säästämiseen 
ovat kiinnostavia. Erityisesti silloin, jos niillä saavutetaan ekologisia ja ekonomisia hyötyjä.

Desilitra polttoöljyä, päästöt 267 g CO2 

Fossiliset polttoaineet eli öljy, maakaasu ja kivihiili ovat muodostuneet vuosi-
miljoonien saatossa maaperään hautautuneista kasveista ja muusta eloperäi-
sestä aineksesta. Nyt ihmiskunta vapauttaa niihin varastoituneen hiilen ilma-
kehään muutamassa sadassa vuodessa.

1 koivuklapi, päästöt 30 g CO2 
Seuraava puusukupolvi sitoo ilmakehästä klapin palamisessa vapautu-
neen hiilidioksidin. Siksi biopolttoaineiden päästöiksi lasketaan vain kul-
jetusten ja muut tuotantovaiheen päästöt. Pelletin laskennalliset päästöt 
ovat 30 g CO2 / kWh.

1 m2 aurinkopaneeli, päästöt 40 g CO2 
Neliömetrin kokoinen aurinkopaneeli tuottaa parhaimmillaan 1 kWh:n yh-
dessä kesäpäivässä. Päästöihin on laskettu valmistusprosessin energianku-
lutus. Nykyisten kennojen valmistus kuluttaa vielä melko paljon energiaa, 
mutta valmistustekniikka kehittyy jatkuvasti. 

25 sekuntia tuulta, päästöt 10 g CO2 
Keskikokoinen 500 kW:n Altai-tuulivoimala Vårdössä Ahvenanmaalla tuot-
taa 1 kWh:n keskimäärin alle puolessa minuutissa keskimääräisissä tuuli-
olosuhteissa. Vuodessa se jauhaa 1 200 000 kWh sähköä.
Harakan saaren 4 kW tuulivoimala touttaa yhden kilowattitunnin noin 
tunnissa.

375 g hiiltä, päästöt 900 g CO2 
Hiilellä tuotetun sähkön CO2-päästöt ovat jopa 900 g/kWh, mutta yhteistuo-
tannossa kaukolämmön ohessa vain 280–320 g/kWh. Ydinsähkön päästöt 
ovat 60 g/kWh, jotka syntyvät mm. uraanin tuotannossa. 
Sähköntuotannon keskimääräiset CO2-päästöt ovat 270 g/kWh ja kauko-
lämmön 220 g/kWh.

MITÄ KILOWATTITUNNIN  (1 kWh)
TUOTTAMISEEN TARVITAAN?

Yhteinen yksikkö kulutetulle energialle – niin lämmölle kuin sähkölle – on kilowattitunti. 
Watti (W) kertoo laitteen tehon ja kilowattitunti (kWh) kuinka paljon energiaa kuluu. Jos pol-
tat 11 watin energiansäästölamppua kolmen tunnin ajan, kulutat 33 (3x11 W) wattituntia eli 
0,33 kilowattituntia energiaa.

Kilowattitunteja voidaan tuottaa hyvin erilaisilla tavoilla – ja hyvin erilaisilla hiilidioksidipääs-
töillä. Myös uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat pieniä päästöjä, jotka syntyvät laitteiden 
valmistuksesta, polttoaineen kuljetuksista tai laitteen mahdollisesti tarvitseman sähkön tuo-

tannosta. Siksi säästetty energia on parasta energiaa. 

(http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/3512c9f1-
4cb2-4760-94cc-993a309a8e12/2_kwh_tuottaminen.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3512c9f1-4cb2-4760-94cc-
993a309a8e12)
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Kuvassa 2.4 on esitetty EKOREM-mallilla laskettu lämmönkulutus (rakennuksesta ulos 
karkaava lämpö) ikäluokittain vuonna 2010 Tampereen asuinrakennuskannassa (yhteen-
sä 1804 GWh). Kuvasta on myös nähtävissä lämpöhäviöiden osuus sekä vaipan (ulko-
ovet, ikkunat, yläpohja, alapohja ja ulkoseinät) että ilmanvaihdon läpi.  

Kuva 2.4. EKOREM-laskentamallin avulla esitetty arvio Tampereen asuinrakennuskan-
nan lämmönkulutuksesta ikäluokittain vuonna 2010. 

Kuvassa 2.5 on esitetty Tampereen asuinrakennuskannan ostoenergian kulutus (2249 
GWh) vuonna 2010 jaoteltuna talotyypeittäin ja päälämmityslähteiden mukaan. Mukana 
on myös huoneisto- ja kiinteistösähkö.

Kuva 2.5. Tampereen asuinrakennuskannan ostoenergian kulutus vuonna 2010
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(Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen 
kaupungin asuinrakennuskannassa, TTY 2011)
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA 
– JURIDIIKKA JA TALOUS VS. ASUMISEN ARKI

Taloyhtiön muodostamaa kokonaisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista . Toisille se on 
taloudellinen yhtälö kirjanpitoineen ja yhtiöjärjestyksineen, kun taas toisille se on kotien kudelma – 
paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden juurtua ja elää.

Tarkastelunäkökulman valintaan vaikuttaa ainakin se, onko taloyhtiön osakkeet hankittu kotia 
perustettaessa vai pääomaa sijoitettaessa tuottoa odottaen.

Kokonaisuus voidaan jakaa kolmeen teemaan, joissa eri 
vaiheiden voidaan todeta vaikuttavan toisiinsa:

1 - toiminnalliset ja ympäristölliset ominaisuudet

• huoneistojen asuttavuus tai käytettävyys
• käyttäjäkunnan tavat ja toiminta
• keskustelukulttuuri ja mielikuvat eli  ”taloyhtiön yhteishenki”
• arvon, sijainnin, käyttökustannusten ja ominaisuuksien perusteella muodostuu käyttäjäkunta

2 - käyttökustannukset eli vastikkeet

•	 seurausta toiminnasta ja ominaisuuksista

3 - osakkeiden arvo

•	 arvoon vaikuttavat ominaisuudet, käyttökustannukset, ympäristö

Taloyhtiön, jolla on useita osakkeenomistajia, periaatteisiin kuitenkin kuuluu asioiden 
hoitaminen demokraattisesti eli kompromisseihin taipuen. Yhtiöjärjestyksessä määritellään 
esimerkiksi taloudellisten vastuiden kertyminen ja jakaminen. Myös rakennuksen 
tilojen omistussuhteet määritellään. Yhtiöjärjestyksen eli toimintaperiaatteiden 
muuttaminen vaatii yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen. Suomen laki määrittelee 
yhtiöjärjestyksen sanamuotoa, mutta myös yksilöllisiä sääntöjä voi olla.

On varsin selvää, että eri lähtökohdista samaan osakeyhtiöön osallisiksi tulleet osapuolet voivat 
kohdata näkemyseroja asioiden hoitotavoista ja tavoitteista. Toisin sanoen riitaantua.

TARKASTELUT

Kommentti:
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5. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KUNINKAANPORTTI

 5.4 YHTIÖJÄRJESTYS
Tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on tullut voimaan 
15.5.2007. Pääpiirteittäin se on asunto-osakeyhtiöille hyvin 
tyypillinen yhtiöjärjestys huoneistoluetteloineen ja yhtiövastikkeen 
määrittelyineen. Toisaalta poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi 
yleisesti käytetty henkilömäärään perustuvaa vesimaksua ei ole, 
vaan se peritään huoneiston neliömäärän mukaan. Myöskään 
huoneistoihin kuuluvia irtaimistovarastoja ei ole määritelty.

 5.1 PERUSTAMINEN
Taloyhtiön tarina alkoi kesäkuun 19. päivä vuonna 1956, kun 
helsinkiläinen teollisuusneuvos Otto Vuorio osti Asunto-Osakeyhtiö 
Kuninkaankatu 15 osakkeet. Myyjän puolesta kauppakirjan 
allekirjoitti tamperelainen agronomi Antti Rentola.

 5.2 KOHTEEN YLEISTIEDOT
• As Oy Kuninkaanportti käsittää kaksi asuinkerrostaloa.
• Käyttötarkoitus: Liike- ja asuinrakennus
• Rakentaja: Otto Vuorio Oy
• Arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehti Jaakko Ilveskoski, Tampere
• Rakennesuunnittelija: DI Mauri Pelkkikangas, Helsinki
• Pohjatutkimus: DI Eero Järviö, Helsinki
• Rakentamisvuosi: 1956-1957
• Kerrosluku: Talo-AB 6.krs ja Talo-CDE 3.krs
• Huoneistot: Liiketiloja 6 kpl, toimistohuoneistoja 
8 kpl ja asuinhuoneistoja 50 kpl
• Huoneistoala: 3282 m2
• Kerrosala: 4168 m2
• Tilavuus: 15 000 m3
• Autopaikat: 31
• Kiinteistötunnus: 837-102-11-20-3
• Tontin pinta-ala: 2498 m2
• Rakennusoikeus: 4173 m2

 5.3 RAKENTAMINEN
Rakennuslupa on myönnetty syyskuun 26. päivä 1956 ja lopputarkastus on 
pidetty 26.8.1957.

 5.5 TALOUS
Lähtötietoihin tutustumisen yhteydessä nousi esiin taloyhtiön talous. 
Taloudellinen toiminta perustuu pääosin osakkailta perittävään 
hoitovastikkeeseen, joilla taloyhtiö kustantaa kiinteistön ylläpidon 
ja varaa rahaa tuleviin korjauksiin. Suurempia korjaustoimenpiteitä 
varten taloyhtiössä on otettu lainaa, esimerkiksi vuonna 2001 
viemäriputkien, vesijohtojen ja lämmönjakolaitteiden uusimiseen 
sekä vuonna 2012 hissien uusimiseen A- ja B portaissa. Lainamäärä 
on jaettu osakkaiden omistusosuuden ja huoneistotyypin mukaan, 
jonka periaatteet on määritelty taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. 

Rakennustöiden edetessä tehdyt katselmukset kirjattiin työkorttiin.
(Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkisto).

Mielenkiinnon kohteena talousasioita tarkastellessa oli 
lähtökohtainen ajatus siitä, millä tavoin kulurakenteeseen 
voidaan parhaiten vaikuttaa? Taloudellisen tilanteen laatua ei 
tässä työssä ole tarkoituksen mukaista eikä mahdollistakaan 
tarkastella, mutta ratkaisuvaihtoehtoja vertailtaessa niiden 
vaikutusta taloyhtiön talouteen arvioidaan.

Alkuperäiset pääpiirustukset vuodelta 1956. 
Leikkaukset ja asuinkerrosten pohjapiirrokset.

Kommentti:
Rakennusvalvonnan sekä maistraatin arkistoista löytyi 
tieto, että yksi toimistohuoneisto on vuonna 1958 
muutettu asuinhuoneistoksi. Rakennusvalvonnan 
lakimiehen Heidi Ruonalan mukaan tämä tarkoittaa sitä, 
että huoneistoa voidaan nykyisinkin käyttää asuntona. 
Taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ei ole kuitenkaan tehty 
muutosta. Asian selvittäminen vaatii jatkotoimenpiteitä.
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6. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

 6.1 OMINAISPIIRTEET
Kuninkaanportin rakennukset ovat keskusta-alueen rakennuskantaa 
tarkastellessa poikkeuksellisen selkeälinjaisia. Muistumia ”funkis-
tyyliin” tuovat sileiksi rapatut ja valkoisiksi maalatut julkisivut. 
Mielikuvaa voimistaa talo-AB:n toisen kerroksen pystyikkunat, 
jotka lukumäärällään ja ehdottomuudellaan muodostavat nauha-
aiheen sekä yhdessä liiketilojen suurten ikkunapintojen kanssa 
luovat jalustan ylempien kerrosten julkisivupinnalle. Maltillisesti 
ulos työntyvät erkkerit ovat aikakauden rakennuksille tyypillisiä. 

Sisäpihan puolella uloke-laatta-parvekkeet jatkavat selkeälinjaisuutta. 
Matalamman asuinkerrostalon eli talo-CDE:n ajoittaminen ulkomuodon 
perusteella voisi olla vaikeampaa elleivät porrashuoneiden ulko-ovet 
laseineen olisi niin voimakkaasti muotoiltuja. Kuitenkin sisäänkäyntien 
puupaneloinnit ja niiden ympärille kehystäväksi elementiksi nouseva 
punaiseksi maalattu pesubetonipinta on tyylikäs ja maltillisesti 
sisäänkäyntiä korostava aihe. Muotoilu korostaa sisäänkäynnin 
luonnetta. Talo-CDE:n itäpuolella maanpinta on leikattu ympäristöä 
alemmaksi, ollen kuitenkin samassa tasossa Kuninkaankatu 13:n kanssa. 
Tietyn tyyppinen ehdottomuus ja toisto jatkuu myös itäpuolella, sillä 
kellarikerroksen julkisivu muodostuu ainoastaan autotallien ovirivistöstä.

 6.2 KAUPUNKIKUVALLINEN MERKITYS
Koska Kuninkaanportin molemmat rakennukset rajautuvat 
päädyistään naapurirakennuksiin ja korttelirakenne on suhteellisen 
umpinainen on kiinteistön näkyvyys ympäristöön rajallista – 
etelästä Puutarhakadun suunnasta julkisivujen suuntaisesti sekä 
korttelirakenteen sisällä naapurirakennuksista. Luonnollisesti 
Kuninkaankadun puoleinen julkisivu on läsnä katumaisemassa 
ja osaltaan muodostaa yhtenäistä ja miellyttävää katutilaa.

 6.3 YMPÄRISTÖ JA VIHERALUEET
Viherrakentaminen korttelissa ja tontilla on niukkaa, mutta toisaalta 
kaavan mukaista. Sisäpihalla rakennusten välissä on nurmialue 
sekä kookas pensas. Sisäpihan eteläreunalla aivan tontinrajan 
tuntumassa on talo-CDE:n räystäälle ulottuva lehtipuu. Samoin 
eteläisen naapuritontin pihalla on hyvin kookas lehtipuu. Nämä 
yhdessä muodostavat suuren osan sisäpihan vehreydestä. Tontin 
itäosalla on nurmialuetta, mutta kuten sisäpihalla, merkittävimmän 
osan vehreydestä muodostavat naapuritonteilla olevat lehtipuut. 

Kuninkaankadulla on Tampereen kaupungin toimesta istutuslaatikoihin 
sijoitettuja koristelehtipuita, joiden lehvästö ulottuu toisen ja 
kolmannen kerroksen korkeudelle. Osaltaan ne lisäävät kävelykadun 
viihtyisyyttä ja ovat tärkeä elementti liiketilojen lähiympäristön 
kannalta. Voidaan kuitenkin todeta, että As Oy Kuninkaanportti 
ei ole vehreyden suhteen laisinkaan omavarainen, vaan se 
on vahvasti riippuvainen naapurikiinteistöjen toimista.

Lähtötiedoissa ja asukaskeskusteluissa tuli esiin kasvillisuuden 
tärkeä merkitys asumisviihtyvyyden kannalta. Tämän yhteyden 
merkitys on myös yleisesti tiedostettu asia, joten aiheeseen on 
syytä kiinnittää huomiota. Vehreyden vaaliminen tonttien raja-
alueilla on haastavaa, sillä naapureilla on oikeus pyytää poistamaan 
tontin rajan yli ulottuvat puun oksat, mikäli niistä on haittaa. 
Kasvillisuuden elintilan lisäksi, piha-alueiden talvikunnossapito sekä 
ajoneuvojen liikkuminen asettaa vaatimuksia viherrakentamiselle. 
Myös pelastustiet on otettava huomioon istutuksien sijoittelussa.

Kaikista näistä vaatimuksista huolimatta, puutarhan tai 
ruukkukasvien hoitaminen on yksi niitä harvoja toimenpiteitä, joihin 
yksittäisellä asukkaalla on taloyhtiöissä mahdollisuus omin käsin 
osallistua. Edellytykset viherrakentamisen tason ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen ovat piha-alueella kuitenkin olemassa.

LIITE 9. Ideasuunnitelma 3 - Touhu
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Mirva Jylhän opinnäytetyössä on tutkittu ja 
ideoitu korttelin viherrakentamista.
(Mirva Jylhä 2013)

Tampereen kaupungin toimeksiannosta on tutkittu 
korttelin viherrakentamisen mahdollisuuksia opinnäytetyön 
muodossa. Ansiokas työ ”Ekologinen ja viihtyisä keskustapiha: 
Tampereen ydinkeskustan korttelipihan suunnittelu” on 
ladattavissa osoitteesta 

http://publications.theseus.fi/handle/10024/63580.
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 6.4 TOIMINNALLISET MAHDOLLISUUDET JA 
RAJOITUKSET

 6.4.1 KULKUJÄRJESTELYT

Ensimmäiset muutokset kiinteistön kulkujärjestelyihin 
tehtiin jo rakennusvaiheen alussa. Itse asiassa niin aikaisin, 
että alkuperäisiä suunnitelmia ei oltu ehditty arkistoida, kun 
muutospiirustukset jo toimitettiin rakennusvalvontaan (ehkä 
tämän vuoksi muutoksista on vain kirjallisia merkintöjä).

Kuninkaanportilla ei ole omaa ajoneuvoliikenteelle soveltuvaa 
kulkuyhteyttä Kuninkaankadulta sisäpihalle tai tontin itäpuolelle, missä 
autotallit sijaitsevat. Asemakaavassa ei ole vaatimusta liikennöitävän 
porttikäytävän rakentamisesta ja kaavamerkinnöistä voi tehdä tulkinnan, 
että ajoyhteydet on ajateltu järjestettävän etelän suuntaan avoimesta 
korttelirakenteesta, Puutarhakadun suunnasta korttelin keskelle. 
Rakennustöiden yhteydessä on Tampereen maistraattiin toimitettu 
naapuritaloyhtiön kanssa tehty rasitesopimus, jonka mukaan ajoyhteys 
järjestetään Kuninkaankatu 13 piha-alueen kautta. Järjestely on vielä 
nykyisinkin käytössä. Tämä muutos mahdollisti Kuninkaankadun 
puoleisen pohjoisimman liiketilan laajentamisen. Jalankulkuyhteys 
järjestetiin kapeammalla porttikäytävällä A-portaan vierestä 
sisäpihalle. Porttikäytävän päihin on asennettu ulko-ovet vuonna 1998. 
Rakennusaikaiset muutokset kohdistuivat myös talo-CDE kellarikerrokseen, 
jonka pohjoisin autotalli on rakennettu suunnitellun kulkuyhteyden 
paikalle. Tämä selittää autotallin poikkeuksellisen pitkän tilan.

Kulku A- ja B-portaisiin on Kuninkaankadun lisäksi myös sisäpihan 
puolelta, jolle myös talo-CDE:n porrashuoneet avautuvat. Ominaista 
kaikille porrashuoneiden ulko-oville on, että ne sijaitsevat piha-alueiden 
tasolla - ulkoportaita ei ole. Talo-AB:ssa yhteys hisseihin on kuitenkin noin 
0,6 m ulko-ovea korkeammalla, kuten myös talo-CDE:ssä ensimmäinen 
huoneistokerros. Nämä seikat osaltaan muodostavat esteellisiä 
kulkureittejä, mutta niiden muokkaaminen esteettömiksi on mahdollista.

Kaikista porrashuoneista on kulkuyhteys kellarikerroksiin sekä ullakolle. 
Talo-AB: kellarissa on yhdyskäytävä porrashuoneiden välillä, mutta talo-
CDE:ssä vastaavaa yhteyttä ei ole, kuten ei läpikulkumahdollisuutta 
rakennuksen itäpuolellekaan. Ullakkotilojen kautta on mahdollista 
siirtyä porrashuoneesta toiseen kummassakin rakennuksessa.

Piha-alueen kulkureitit eri kiinteistöjen hallinnoimien tonttien välillä 
ovat rajalliset, sillä tontin rajoille on rakennettu metallirakenteisia aitoja. 
Asemakaavassa tosin kielletään aitojen rakentaminen, mikäli tasoerot 
eivät sitä vaadi. Kulkuyhteys Kuninkaankatu 13 suuntaan on luonnollisesti 
avoin, mutta pohjoisen suuntaan ei korttelin sisäistä kulkuyhteyttä ole, 
sillä Satakunnankadun suuntaisten kiinteistöjen piha-alueella oleva 
pihakansi on noin metrin verran ympäristöä korkeammalla ja aidattu.

 6.4.2 AUTOPAIKAT

Kuninkaanportilla on 31 autopaikkaa, joista autotalleissa on 9 kpl ja 
piha-alueella 22 kpl. Isännöitsijätodistuksen mukaan asemakaavallinen 
vaatimus on sama määrä, mutta vuoden 1956 asemakaavassa sitä 
ei eritellä. Kuten aikaisemmin todettiin, asemakaavallinen määräys 
autopaikkojen lukumäärästä voi vaihdella tontti- ja kiinteistökohtaisesti. 

Tarvittaessa Kuninkaanportin tontille voi sijoittaa muutamia autopaikkoja 
lisää. Lähistöllä sijaitsee kuitenkin useita yleisiä pysäköintilaitoksia 
(Anttila, Frenckell) sekä suunnitteilla on lisää (Kunkun-parkki).

Sisäpiha.
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“Myymälä 1” laajennettiin leveän porttikäytävän paikalle, uusi 
kapeampi rakennettiin A-portaan eteläpuolelta. Myymälöiden 
avautuivat myös käytävän puolelle. Talo-AB 1.kerros.
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 6.5 RAKENNETEKNISET MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

Lähtötietoina selvitystyöhön oli käytettävissä arkkitehtipiirustusten 
lisäksi alkuperäinen pohjatutkimus ja kattavat rakennepiirustukset. 
Näiden lisäksi käytiin selvittämässä Tampereen kaupungin maistraatin 
ja rakennusvalvonnan arkistoissa selvittämässä rakennusaikaisia 
kirjallisia dokumentteja.

Tässä työssä ullakkorakentamisen toteuttamismahdollisuuksien 
selvittäminen aloitettiin selvittämällä rakennuksien 
perustamisolosuhteet käytettävissä olevista lähteistä 
mahdollisimman tarkasti. Mahdollisuutta tutkimuksiin kohteessa 
kaivausten tai rakenneavausten muodossa ei ollut.

 6.5.2 RUNKO
Kuninkaanportin runkotyyppi on rakennusajankohdalle tyypillinen 
sekarunko (Mäkiö 1990). Sekarungossa pystyrakenteet ovat 
teräsbetonipilareita ja -seiniä sekä tiilestä muurattuja seiniä, kuten 
ulkoseinät ja porrashuoneiden seinät. Huoneistojen väliset seinät 
ovat rakennesuunnitelmien mukaan 27 cm eli 1-kiven paksuisia 
muurattuja tiiliseiniä. Nämä väliseinät kuten 1/2-kiven vahvuiset 
seinätkään eivät suoranaisesti ole kantavia rakenteita, mutta 
niillä on merkitystä rakenteen jäykkyyden aikaansaamisessa. 
Uusia kulkuaukkoja väliseiniin voi tietyin varauksin tehdä.

Ulkoseinissä on rakennesuunnitelmien mukaan käytetty 119-reikäistä 
kennotiiltä 1 1/2-kiven muurauksella. Kennotiilen käytöllä on 
pyritty parantamaan seinärakenteen lämmöneristävyyttä. Ikkuna-
aukkojen ylityspalkit ovat tiilirakenteisia vetoraudottein vahvistettuja 
tiilipalkkeja. Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinärakenteissa 
on teräsbetonipilari- ja -palkkirakenteita. Kylmäkatkona ulkoilmaan 
rajautuvissa betonirakenteissa on 2”-vahvuinen paisutettu 
korkkilevy tai 2”-vahvuinen Toja-levy eli sementti-lastuvilla-levy.

Rakennesuunnitelmien mukaan rakennusten päätyseinien 
palomuuriosuudet ovat sahajauho- eli umpi-tiilistä 
muurattuja niiltä osin, kuin palomuurin toisella puolella on 
naapurirakennuksen pääty. Ulkoilmaan rajautuva päätyseinä 
on suunniteltu muurattavan kevytbetonitiilistä, kuten 
ullakkotilassa olevat seinärakenteet ja erkkerien ulkoseinät.

Välipohjat ovat teräsbetonisia alapalkkilaattoja, jotka ovat 
kannateltu betonipilarein. Kantavan laatan paksuus on 
suunnitelmien mukaan 14 cm ja sen päällä on 2 cm visu-levy 
sekä 5 cm paksu betonilaatta. Välipohjan alapuoliset palkit 
ovat paikoin 62 cm korkeita ja sijoittuvat pääosin väliseinien 
kohdille. Kerroskorkeuden ollessa 280 cm on huomioitava, että 
mikäli väliseiniä poistetaan, on palkin alapuolella huonekorkeus 
korkeintaan sama kuin oviaukoissa keskimäärin eli noin 2,1 metriä.

Olemassa oleva rakennejärjestelmä periaatteessa mahdollistaa 
talo-AB:n ullakkotilojen rakentamisen asuinkäyttöön. 
Hankkeeseen ryhdyttäessä on kuitenkin suoritettava olemassa 
olevien rakenteiden tarkempi tutkimus, jotta voidaan varmistua 
hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta (lisätoimenpide 3).

Talo-CDE:n ullakon rakentaminen asuinkäyttöön tai muu 
merkittävä lisärakentaminen hyvin todennäköisesti edellyttää 
erillisen kantavan runkorakenteen rakentamista.

 6.5.3 KATTOMUOTO
Vesikatteet kummassakin rakennuksessa ovat satulakattoja. 
Sinkitystä metallilevystä konesaumattu ja vihreäksi maalattu 
vesikate on todennäköisesti alkuperäinen. Tiilestä muuratut 
ilmanvaihtohormit ovat palomuurien tapaan pellitettyjä.

Vesikatteen alla ei ole aluskatetta. Harva ruodelaudoitus, puiset 
kattokannattajat sekä ullakon betonilattia ottavat vastaan 
vesikatteen alapintaan tiivistyvän ja alas tippuvan kosteuden.

 6.5.4 JULKISIVUT
Rakennusten julkisivut ovat pääosin valkoiseksi maalattuja 
rapattuja pintoja. Kuninkaankadun julkisivuilla maantasokerroksen 
pesubetonilaatat on maalattu tumman punaisiksi. Muut 
kivijalat on tehty pesubetonista rappaamalla.

 6.5.1 PERUSTUS
Pohjatutkimuksen lausunnossa suositellaan rakennuksen perustusten 
viemistä pinta- ja savikerrosten läpi pilarein tai perusmuurein 
kiviseen hietamoreeniin saakka. Rakennesuunnitelmissa 
on piirroksin esitetty talo-AB:n pilariantura-perustus sekä 
betonipilarirakenteet, joiden päälle kellarin kantavia seiniä 
kannattelevat perustuspalkit asennetaan. Suunnitelmissa 
viitataan em. pohjatutkimukseen seuraavasti: ”Kaikki 
perustukset vietävä kiviseen hietamoreeniin saakka”.

Rakennusvalvonnan arkistossa tutkitun työmaakortin 
merkinnöistä selviää, että syys-lokakuussa 1956 on 
suoritettu ”pohjan ja pilareiden pohjan” tarkasteluja.
Lisäksi rakennesuunnitelmissa on leikkauspiirustuksia, 
joissa kellarin lattian alapuolella on betonipilareita, joiden 
varaan kantavat pilarit ja hissikuilun seinät rakennetaan.

On siis olemassa näyttöä suunnittelu- ja työmaa-asiakirjoista, 
että rakennuksen perustukset ovat betonipilarirakentein viety 
kantavaan rakennekerrokseen saakka. Talo-CDE:sta ei ole laadittu 
aivan yhtä tarkkoja suunnitelmia kuin talo-AB:stä, mutta ei ole syytä 
olettaa, etteikö sen perustuksia olisi tehty samoilla periaatteilla.

Mikäli talo-AB ullakkorakentamiseen ryhdytään, on 
syytä varmistua perustusten toteutustavasta myös 
rakenteellisin tutkimuksin (lisätoimenpide 2). 

Rappaus on pinnoite ulkoseinän ulkopinnassa, jonka 
tehtävänä on alustansa eli varsinaisen seinärakenteen 
suojaaminen. Alustana voi olla esimerkiksi tiilimuuraus, 
betoni, puinen laudoitus tai lämmöneristevilla. Rappaus voi 
olla läpivärjättyä eli niin sanottua jalolaastia tai se voi olla 
pinnoitettu maalaamalla. Erityisesti kolhuille tai vaurioille 
alttiissa pinnoissa läpivärjätyn rappauksen korjaaminen on 
hankalampaa ja korjausalue on usein ulotettava varsinaista 
vaurioaluetta laajemmalle. Maalattu rappauspinta voidaan 
korjata paikallisestikin ja uudelleen maalattavan alueen 
laajuus harkita tapauskohtaisesti.

Kommentti:
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 6.6 TEHDYT MUUTOKSET JA KORJAUKSET

 6.7 ASEMAKAAVAN TILANNE

 6.6.1 PUTKIREMONTTI
Vesijohtosaneerauksen yhteydessä varauduttiin myös 
ullakkotilojen rakentamiseen. Tilojen mahdollisen suunnittelun 
ja ennakkomarkkinoinnin yhteydessä on erityisesti otettava 
huomioon olemassa oleviin viemärilinjoihin liittymiskohdat, mikäli 
rakennettavissa olevasta huoneistoalasta halutaan mahdollisimman 
suuri hyöty. Tässä suunnitelmassa ullakkorakentamista on lähestytty 
teoreettisemmin, eikä niinkään hyötyä maksimoiden.

Vesijohtosaneerauksen yhteydessä uusitut nousukotelot ovat paikoin 
sijoitettu siten, että ne rajaavat tiettyjen tilojen muuntomahdollisuuksia. 
Esimerkiksi B-portaan sisäänkäynnin yhteydessä esteetön kulkureitti 
hissin kerrostasalle olisi ollut mahdollista toteuttaa luiskalla 
ulko-ovelta, mutta viemärikotelointi laskee käytävän vapaan 
korkeuden 1950 mm:iin ylimmän askelman kohdalla. Yleisesti 
poistumisteillä vapaa korkeus on oltava vähintään 2100 mm.

Voimassa oleva asemakaavan  mukaan kerroksia ei voi Kuninkaanportin 

asuinrakennuksissa lisätä ilman poikkeusta asemakaavasta. 

Merkittävimpiä korjaustoimenpiteitä taloyhtiön historian 
aikana ovat olleet 2001 tehty käyttövesi- ja viemärijohtojen 
saneeraus sekä talo-AB:n hissien uusiminen 2012.

 6.6.2 HISSIEN UUSIMINEN
Hissien uusimisen yhteydessä ne rakennettiin kulkemaan myös 
kellarikerrokseen. Vaikka hissikorin sisämitat ja kulkuaukko 
ovatkin liian pienet liikkumisvälineiden, kuten rollaattorien 
tai pyörätuolien käyttöön, on hissiyhteys kellariin merkittävä 
parannus. Tämä jo siksi, että kellarissa sijaitsee taloyhtiön 
yhteistiloja, joiden saavutettavuus on kaikkien etu. Lisäksi se myös 
mahdollistaa uusien yhteistilojen sijoittamisen kellarikerrokseen, 
mikäli ullakkotiloja muutetaan toiseen käyttötarkoitukseen. 

Nykyiset hissit on valmistajan edustajan mukaan mahdollista ulottaa 
nousemaan myös ullakkokerrokseen. Luotettavan kustannusarvion 
tekeminen ei ole tosin mahdollista ilman melko tarkkoja suunnitelmia.

7. ENERGIATALOUS

 7.1 ENERGIAN KULUTUS

 7.2 LÄMPÖHÄVIÖT

2012             
             
    Kaukolämpö energiaa 676 Mwh 49 660,43 € 73,46 € keskihinta Mwh:lle sisältäen perusmaksut    
    Sähkö (kiinteistö) 23289 kWh 3 253,14 € 0,14 € keskihinta kWh:lle sisältäen perusmaksut    
 ARVIO   Sähkö (huoneistot) 107500 kWh    26   
    Vedenkulutus 4566 m3 12 747,43 € 170 l/vrk 75 1095 l/m2  
 ARVIO   -kylmä vesi 60 % 2739,6 m3 7 648,46 € 2,79 € keskihinta kylmävesikuutiolle sisältäen perusmaksut    
 ARVIO   -lämmin vesi 40 % 1826,4 m3 12 880,91 € 7,05 € keskihinta lämminvesikuutiolle sisältäen perusmaksut    
             
 ARVIO   Lämpimän käyttöveden lämmityksen hinta    7 781,94 € veden lämmitys +5 C...+55 C vie energiaa 0,058 Mwh/m3
    Lämpimän käyttöveden osuus kaukolämmöstä 106 Mwh  15,67%     
             
Tuotot ARVIO   Lämmitysenergia 570 Mwh 69% 60% (Pylsy 2013) 137   
 ARVIO   Sähkö (yhteensä) 131 Mwh 16% 20% (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Aurinko ja ihmiset 130 Mwh 16% 20% (Pylsy 2013)    
     831 Mwh 100%  (Pylsy 2013)    
         (Pylsy 2013)    
Häviöt ARVIO   Ilmanvaihto 241 Mwh 29% 27-36 (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Yläpohja 50 Mwh 6% 2-6% (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Ikkunat 166 Mwh 20% 15-25% (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Ulkoseinät 158 Mwh 19% 17-21% (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Viemäriin 174 Mwh 21% 21-24% (Pylsy 2013)    
 ARVIO   Alapohja 42 Mwh 5% 4-6% (Pylsy 2013)    
     831 Mwh 100%      
             
Häviöt ARVIO 15000 m3 Ilmanvaihto 241 Mwh 31,95%      
 ARVIO 910 m2 Yläpohja – U=0,55 57 Mwh 7,56%      
Astepäiväluku 4502 ARVIO 486 m2 Ikkunat 136 kpl – U=2,8 150 Mwh 19,89%  558    
 ARVIO 72 m2 Liiketilojen ikkunat – U=2,8 22 Mwh 2,95%  210    
 ARVIO 1200 m2 Ulkoseinät – U=0,76 100 Mwh 13,26%      
 ARVIO 4566 m3 Viemäriin (Jätevesi +25 C) 132 Mwh 17,56%      
 ARVIO 500 m2 Alapohja (sis.kellarin seinät) 52 Mwh 6,83%      
     754 Mwh 100,00%      
             

Kaukolämpöä kiinteistössä kulutettiin vuoden 2012 
toimintakertomuksen mukaan 676 MWh, josta arviolta 15 % kului 
lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Kaukolämpöä rakennuksen 
lämmittämiseen kului siis arviolta 570 MWh. Koska lämpimän 
käyttöveden kulutus ei ole ulkolämpötilasta juurikaan riippuvainen, 
voidaan arvioida, että sen hinnaksi tuli noin 13.000 €.

Arvioni mukaan rakennus kulutti vuoden 2012 aikana noin 
830 MWh energiaa (taulukko alhaalla). Kaukolämmön osuus 
tästä oli siis 69 %, sähkön sekä auringon osuus 16 %.

Kuninkaanportin kiinteistöt ovat rakennettu päädyistä kiinni 
naapurikiinteistöihin, joten lämpöhäviöiden jakautuminen 
eri rakenneosien kesken poikkeaa hieman keskimääräisistä 
(Pylsy 2013). Lisäksi talo-AB on 6-kerroksinen ja talo-CDE 
3-kerroksinen, jolloin energiakulutuksen jakautumisen 
arvioiminen niiden kesken on vaikeaa. Myös liikehuoneistojen 
vaikutus energiatalouteen on vaikeasti arvioitavissa muun 
muassa tehokkaamman ilmanvaihdon vuoksi. Voidaan 
kuitenkin karkeasti arvioida, että talo-AB:n osuus on noin 2/3 
kokonaiskulutuksesta ja häviöistä.

Asuinhuoneistojen (50 kpl) sähkönkulutuksn arvioitiin olevan 
107500 kWh. Auringon lämmittävä vaikutus rakennukseen 
arvioitiin hieman alhaisemmaksi kuin keskimäärin, 
sillä tiiviissä kaupunkirakenteessa naapurirakennukset 
varjostavat kohtuullisesti. Auringon lämmön osuus suhteessa 
rakennuksen ostoenergian määrään on keskimäärin 20 % 
(Pylsy 2013). 

Rakennuksen lämpöhäviöitä arvioitiin kahdella eri 
menetelmällä. Tilastolliseen keskiarvoon perustuviin lukuihin 
perustuen sekä laskennallisesti vuoden 2012 astepäivälukuun 
perustuen. Rakenneosien pinta-alat U-arvoineen sekä veden 
kulutus olivat melko tarkasti arvioitavissa, mutta ilmanvaihdon 
osuus lämpöhäviöistä jäi epämääräiseksi.

Vaikka laskelmissa on monia epävarmuustekijöitä, voidaan arvioida 
ilmanvaihdon osuudeksi kaikista lämpöhäviöistä on noin 30 %. 
Ikkunoiden osuus on vastaavasti 20 % luokkaa ja ulkoseinien 13 %.

Laatimani taulukko energiankulutuksen jakautumisesta. Kulutuksen määrät ja hintatiedot ovat vuoden 2012 kirjanpidon merkintöjen 
mukaan. Arviot perustuvat siis toteutuneeseen kulutukseen, mutta jakautumat ovat arvioita. Jakautuma arvioitu alan kirjallisuuden 
mukaan kohteen rakennusten ominaisuudet huomioiden.
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SUUNNITELMA
Suunnitelmassa tarkastellut toimenpiteet perustuvat A-insinöörit Oy:n 2008 tekemän kuntokartoituksen toimenpide-ehdotuksiin, 
Huura Oy:n 2013 tekemään julkisivujen, parvekkeiden ja vesikatteen kuntotutkimuksen toimenpide-ehdotuksiin sekä asunto-
osakeyhtiön hallituksen pyyntöön tarkastella lisärakentamisen vaihtoehtoja talo-AB:n ullakkotiloissa sekä korottamalla talo-CDE:tä.
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8. ASUKASKYSELYT JA KESKUSTELUKULTTUURI

 8.1 HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN
Ryhdyin hankkeeseen tietäen, kuinka monimutkainen prosessi 
mahdollisten muutoksien aikaansaaminen saattaa olla. 
Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, minkä 
tyyppinen korjaus- tai täydennysrakentaminen olisi suotavaa. 
Kynnys keskustelun aloittamiselle aiheesta on korkea ja jos 
joku aloittaisikin puhumisen, voi kuuntelijoiden haaliminen olla 
monin verroin vaikeampaa. Tämän sain todeta tiedotettuani 
asianomaisia hankkeen käynnistymisestä. Osanotto kutsumaani 
asukaskeskusteluun oli vähäistä. Toisaalta kaikki yhteydenotot, 
joita työn aikana sain, olivat kultaakin kalliimpia, sillä ne toivat 
esiin asioita, joita en olisi tullut työn aikana muutoin ajatelleeksi.

 8.2 KESKUSTELUKULTTUURI
Asukaskeskusteluja varten järjestin tapaamismahdollisuuden 
kahvila Ståhlbergissa lauantaisin lokakuun aikana. Sain 
myös yhteydenottoja kirjeitse ja sähköpostitse. Viestien ja 
keskustelujen aihepiiri vaihteli laidasta laitaan, mutta pääosin 
kaikki tuntuivat olevan tyytyväisiä taloyhtiön nykytilaan. 
Muutamat vastustavat ullakko- ja lisärakentamiseen liittyviä 
ajatuksia, mutta hiljaisten äänten määrä oli yllätys. 

Ainuttakaan vuokra-asukasta en tavoittanut keskusteluun. 
Se oli tavallaan harmillista, sillä oikeastaan heille tämän 
tyyppisellä hankkeella voisi olla ehkäpä eninten annettavaa. 
Ei ehkä taloudellisen hyödyn näkökulmasta, mutta 
asumisympäristön kehittämisen kannalta. Ymmärtääkseni 
vuokralla asuvat ovat taloyhtiössä enemmistö asemassa.

Työ aloitettiin siis lähtötietoihin tutustumalla. Käytännössä tämä 
tarkoitti taloyhtiön mappien avaamista isännöitsijän toimistolla. 
Alussa ei oikeastaan ollut mitään käsitystä siitä, miten tämä 
taloyhtiö toimii ja mitä on vuosien varrella tapahtunut. Keskustelut 
hallituksen jäsenten kanssa selvensivät tätä kysymystä asteittain, 
mutta kokonaiskuvan muodostaminen tuntui ottavan aikansa.

Asumiseen liittyy lähtökohtaisesti monia erilaisia näkökulmia. 
Erityisen kiinnostavaa olisi ollut laajemmaltikin kuulla asukkaiden ja 
omistajien mielipiteitä ja näkemyksiä taloyhtiöstään. Valitettavasti 
asukaskeskusteluihin osallistuneiden joukko jäi verrattain pieneksi, 
jopa suppeaksi.

Kommentti:

Talo-AB:n itäjulkisivu sisäpihan suuntaan.

Arkkitehtuurin Diplomityö 1.9.2013 – 31.12.2013

Hankesuunnitelma Kuninkaanportti

 - korjaus- ja täydennysrakentamisen vaihtoehtojen tarkastelu

Tervetuloa keskustelemaan asumiseen liittyvistä asioista ja kertomaan oma mielipiteenne 
taloyhtiön, naapuruston tai asuntonne tilanteesta teidän näkökulmastanne. 

Vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet: 

lauantaisin klo 10-13 lokakuun aikana

Cafe Ståhlberg, kuninkaankatu 15

Terveisin,  

Jukka Perämaa 

Asukkaille jaettiin tiedotteet asukaskeskustelusta. Auringonsäteet heijastuvat E-portaan edustalle.
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9. PERUSPARANNUSTOIMENPITEET

Korjausrakentamisella tässä työssä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 
joilla vesikatto, parvekkeet, julkisivun rappaus ja huoneistojen ikkunat 
saatetaan sellaiseen kuntoon, että niitä on turvallista ja terveellistä 
käyttää tai etteivät niiden kunto ja rapautuminen aiheuta vaaraa.

 9.1 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

 9.1.1 LISÄLÄMMÖNERISTYS JULKISIVUN KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ

 9.1.2 ILMANVAIHDON PARANTAMINEN
Yleensä ilmanvaihtoon liittyvät toimenpiteet ovat arvioitu liian kalliiksi ja vaivalloisiksi toteuttaa ja niillä 
saavutettavat hyödyt on tulkittu ainoastaan elintasoa kohottaviksi tekijöiksi. Toisaalta pitää paikkansa, 
että painovoimaisesta ilmanvaihdosta koneelliseen siirryttäessä kiinteistön sähkönkulutus nousee, mutta 
nykyaikaisella lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtolaitteisto on energiankulutusta laskeva investointi, 
jonka sivutuotteena asumismukavuus ja -terveys kohenee.

Ilmanvaihdon parantamiseen liittyvät toimenpiteet voidaan toteuttaa As Oy Kuninkaanportissa seuraavin tavoin.

OLEMASSAOLEVAN JÄRJESTELMÄN PARANTAMISEN VAIHTOEHDOT
• Tuloilman/korvausilman reitit huoneistoon avataan ja varustetaan suodattimin ja säätöventtiilein. 
• Poistoilmakanavien vetoa voidaan parantaa puhdistamalla tiilihormit 
ja pinnoittamalla ne ilman virtausvastuksen vähentämiseksi.

VAIHTOEHDOT PAINOVOIMAISEN MUUTTAMISEKSI KONEELLISEKSI
• Tuloilmaikkunat ja koneellinen poisto lämmöntalteenotolla
• Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
• Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

 9.1.3 PARVEKELASITUKSET
Parvekelasituksilla  voidaan lisätä parvekkeen käyttöaikaa - pidentää syksyllä ja aikaistaa keväällä. 
Asukkaan näkökulmasta tällä on merkittävä asumismukavuuteen vaikuttava merkitys. Tämän 
lisäksi parvekelasituksilla voidaan vaikuttaa myös rakenteen kosteusrasituksen vähentämiseen eli 
parvekkeen rakenteiden kestävyyteen vuosien saatossa. Ehkä vähemmän tiedostettu seikka liittyy 
parvekelasituksien mahdollistamaan lämmitysenergian säästöön. Parvekelasitus muodostaa julki-
sivun ulkopuolelle vyöhykkeen, jonka sisällä on usein lämpimämpää kuin ulkona. Suoran auringon-
paisteen lämmittävä vaikutus korostuu erityisesti syksyllä, talvella ja keväällä. Kesällä puolestaan 
on huolehdittava parvekkeen riittävästä tuuletuksesta, jotta ylilämpiämisen vaikutus huoneiston 
sisäilmaan vältetään. Toisaalta parvekerakenne itsessään varjostaa julkisivua ja huoneiston ikku-
naa tai parvekkeen oven lasipintaa, jolloin suoran lämpösäteilyn vaikutus huoneiston sisälämpöti-
laan pienenee

 9.1.4 ILMAISENERGIAT
Vesikatteen uusimisen yhteydessä on syytä harkita kattopinnalle paistavan auringon tuottaman 
ilmaisenergian hyödyntämistä. Suomalaisillakin katetoimittajilla on vesikatteeseen integroitavia 
aurinkokeräinjärjestelmiä, joilla saadaan kerättyä lämpöä neste- tai ilmakiertoiseen järjestelmään. 
Lämmön kerääminen  sinällään on suhteellisen vaivatonta, mutta yleensä ongelmaksi muodostuu 
sen varastoiminen ja siirtäminen sekä järkevä hyödyntäminen. Lisäksi lämmön kerääminen vesikat-
teelta, vähentää sen alapuolisten tilojen ylilämpenemistä kesäisin.

Kuninkaanportin tapauksessa on mahdollista ajatella, että lämpökeräimien tuotto käytetään 
lämpötilaerojen pienentämiseen ylimpien ja alimpien kerrosten välillä. Esimerkiksi parvekkeen 
lämmitys vesikatteelle asennetuista aurinkokeräimistä saatavalla ilmaisenergialla tai asuinhuoneis-
ton korvausilman esilämmitys. Nämä vaihtoehdot edellyttävät asennuksia ulkoseinään, mutta 
mikäli päädytään lisälämmöneristyksen asentamiseen tai uusien parvekkeiden rakentamiseen, on 
asennusten suunnittelu ja asennus huomaamattomastikin mahdollista.

Perusparantamisen toimenpiteet puolestaan ovat sellaisia korjaamiselle vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joiden muuttaminen 
ei ole pakollista, mutta mahdollistaa esimerkiksi jonkin tilan tai toiminnon käyttämisen helpommin ja turvallisemmin - 
esteettömämmin. Nämä toimenpiteet ovat kustannustasoltaan usein peruskorjaamista korkeampia, jolloin niiden toteutuksesta 
luovutaan ajatellen rahaa säästyvän tai niille arvioidun takaisinmaksuajan olevan kannattamattoman pitkä.

Energiatehokkuuden parantamisen kustannusvaikutukset ovat monimutkaisia laskelmia, joissa pystytään 
tarkasti ja teoreettisesti arvioimaan vain tietyn rakenneosan - esimerkiksi ulkoseinän tai ikkunoiden - 
vaikutusta energiankulutukseen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan ryhdyttäessä rakennuslupaa edellyttäviin korjaustoimenpiteisiin on 
tarkasteltava korjauttavan rakenteen ja koko rakennuksen energiatehokkuuden parantamista. 

Korjaustoimenpiteessä on pyrittävä vähintään puolittamaan alkuperäisen 
rakenneosan lämmönläpäisevyyttä kuvaava U-arvo. 
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 9.2 ESTEETTÖMYYS
Asukaskyselyssä esiin tulleet huomiot kiinteistön esteettömyyden parantamisesta voidaan ottaa huomioon tulevissa toimenpiteissä. 
Esteettömyydellä tässä tarkoitetaan liikuntaesteiden, kuten kynnyksien ja askelmien madaltamisia tai valaistuksen tason parannuksia, uusia 
käsijohteita sekä ovien helppokäyttöisyyden parantamista.

 9.2.1 ULKO-OVIEN PORRASKIVIEN TASOEROT
Liiketilojen, porrashuoneiden ja kellarin ulko-ovien porraskivet on tuettu kellarin ulkoseinään valetun beto-
nikonsolin varaan. Kävelykadun pintakiveys on paikoin lähes porraskivien tasolla, eikä tarvetta parannuksille 
ole, mutta muutaman liiketilan edustalla kadun pinnan betonikiveys on 10-15 cm porraskiveä alempana. 
Suhteellisen pienikokoinen porraskivi mahdollistaa harha-askeleen mahdollisuuden liiketilasta ulos tultaes-
sa, joten toimenpiteitä on syytä harkita. Suorakaiteen muotoisen porraskiven eteen ja sivuille voidaan lisätä 
viistettyjä kiviä, jolloin jyrkän reunan muodostama tasoero pienenee. Tämän tyyppinen toimenpide on mah-
dollista tehdä paikallisesti (ovikohtaisesti) ja melko edullisesti. Ryhdyttäessä merkittävimpiin toimenpiteisiin, 
kuten kellarin ulkoseinän vedeneristyksen tai lämmöneristyksen korjauksiin, voidaan olevien porraskivien 
ja kävelykadun pintakivien tasoeroa pienentää sekä betonikiveyksen pinnan kallistusta voimistaa sokkelin 
vierustalla yleensäkin.

 9.2.2 HISSIEN TAVOITETTAVUUDEN PARANTAMINEN
A- ja B-portaissa hissin kerrostasanne on noin 0,6 metriä ulko-ovea korkeammalla. Tämän esteen poista-
mista on Kuninkaanportissa tutkittu jo aiemminkin. Havaintojeni mukaan luiskien rakentaminen olisi toden-
näköisesti edullisin vaihtoehto, mutta kiinteästi asennettujen luiskien yläpäässä vapaa korkeus on alle pois-
tumisteille sallitun minimi korkeuden. Toisaalta väliaikaisesti asennettavia luiskiakaan en havainnut olevan 
käytettävissä.

Rakenteelliset muutokset eli porrastasanteen siirtäminen ja hissin oviaukkojen siirtäminen sekä portaiden 
jatkaminen ovat teoriassa mahdollista ainakin B-portaassa. Tätä vaihtoehtoehtoa täytyy pitää kuitenkin vii-
meisenä toteutusratkaisuna, sillä sen kustannustasoa on hyvin vaikea arvioida tarkasti etukäteen. Toimenpit-
eenä se on hyvin vaativa muutos.

Todennäköisesti lavahissi tai porrashissi olisi tässä tilanteessa järkevin ratkaisu, sillä laitteen vaatimaa tilaa 
kulkusuunnassa on käytettävissä riittävästi. Hissipörssi-yrityksen Pekka Pihlajan mukaan laitteen hintaluokka 
on noin 10.000 €, jonka hankinta hinnasta on mahdollista saada 50 % takaisin, mikäli avustusehdot täyttyvät.

Tampereen kaupungin korjausneuvojan Eeva-Liisa Anttilan mukaan, avustuspäätös toimenpiteelle myön-
netään luonnossuunnitelmien mukaan ennen hankintaa, mutta maksetaan toimenpiteiden valmistuttua. 
Avustuspäätös on voimassa 6 kuukautta, jona aikana toimenpiteet on aloitettava. Avustusta myönnetään 
enintään 50 % liikuntaesteen poistamisen aiheuttamista toimenpiteiden kustannuksista.

 9.2.3 OVIAUKOT
Havainnoiduissa oviaukoissa vapaat leveydet olivat yli 80 cm. Tätä mittaa pidetään yleisesti esteettömän kulku-
aukon minimi mittana ja se on ehtona, mikäli huoneisto halutaan vuokrata liikuntaesteiselle vuokratukea tai 
eläkettä saavalle henkilölle (ARA). Muutamia yli 20 mm korkeita kynnyksiä havainnoitiin, erityisesti CDE-por-
rashuoneiden ulko-ovilla kynnyskorkeudet olivat lähes 50 mm. Tämän lisäksi, porraskivet ovien edustoilla olivat 
ympäröivää maan pintaan korkeammalla.

Huoneistojen sisäpuolella etäisyyksien mittauksia tehtiin vain satunnaisesti, mutta yhdessä pää- ja rakennepii-
rustusten sekä paikalla tehtyjen havaintojen perusteella mitoitukset yleensä ovat riittävän väljiä esteettömien 
asuntojen mahdollistamiseksi. Kylpy- ja wc-tilojen mitoituksessa tarvittavat etäisyydet eivät tosin ole riittäviä ja 
tasoerot kynnyksillä ovat liian suuria (korotetut lattiat). Mikäli jossakin asunnossa muutoksia tilajärjestelyihin 
halutaan, kannattaa asia ottaa esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 9.2.4 VALAISTUS
Ulko-ovien edustoilla ja syvennyksissä sekä porrashuoneissa on syytä harkita valaistuksen tason parantamista 
ja automatiikan lisäämistä. Nämä toimenpiteet koskevat Kuninkaanportin kaikkia ovia ja porrashuoneita. Por-
rashuoneiden ulko-ovien syvennykset ovat toisaalta melko tyylikkäällä tavalla vaivihkaa katutilassa läsnä Kun-
inkaankadun puolella, maantasokerroksen liikehuoneistojen ulko-ovien korostuessa. Rakennuksen toisessa ker-
roksessa on kuitenkin useita erilaisia palveluita tarjoavia yrittäjiä, joiden asiakaskunta sekä sen monimuotoisuus 
on syytä pitää mielessä.

Hämärä- ja liiketunnistimin varustetut ulkovalaisimet voidaan asentaa esimerkiksi heti ulko-oven sisäpuolelle, 
jolloin ne eivät ole alttiita ilkivallalle, mutta niiden valovoima riittää valaisemaan sekä oven edustan että osan 
käytävätilaa. Monille ikäihmisille tuottaakin ongelmia juuri ongelmia tilanteet, joissa siirrytään kirkkaasta ulko-
tilasta normaalisti valaistuun sisätilaan, joka koetaan hämäräksi kunnes silmä ehtii tottua valon määrään. Lisäk-
si nykyaikaisissa valaisimissa voi määrittää valaistustehon muuttavaksi siten, että hämärään aikaan valaisin on 
päällä vain osateholla, mutta liiketunnistimella varustetun valaisimen kirkkaus tehostuu, sen havaittua liikettä 
oven ulko- tai sisäpuolella. Tämä toimenpide saattaa vähentää yöaikaan tapahtuvaa epämääräistä liikehdintää 
ovisyvennyksessä.

Tavoitteena näillä tarkasteluilla ja mahdollisilla 
parannustoimenpiteillä on tukea ja luoda mahdollisuuksia 
ikääntyvien ihmisten kotona asumiselle sekä mahdollistaa kunkin 
huoneiston sopivuus mahdollisimman laajalle asukasryhmälle 
vuokra-asunto-markkinoilla.

B-portaan käytävä johtaa Kuninkaankadulle. Luiskan rakentaminen 
on periaatteessa mahdollista, mutta vapaa korkeus luiskan 
yläpäässä olisi vain 1950 mm viemäriputken koteloinnin vuoksi. 
Porrashuoneesta on uloskäytävä myös sisäpihalle.

Kommentti:
Huura Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan ovien siirtäminen lähemmäs julkisivulinjaa 
eli syvennyksen pienentäminen rakenteellisesti maksaisi noin 5000 €. 
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10. VAIHTOEHTOJEN ESITTELY

Suunnitelmia tarkastellessa tulee muistaa, että vaihtoehdot A ja B liittyvät talo-AB:n lisä- ja korjausrakentamiseen, 
mutta vaihtoehdot C, D ja E liittyvät vain talo-CDE:n lisärakentamiseen. Tietenkin on mahdollista tehdä joitakin 
toimenpiteitä eri vaihtoehtojen mukaan, sillä rakennuksiahan on kaksi ja julkisivuja neljä, porrashuoneita viisi ja 
kerroksia ullakot sekä kellarit mukaan lukien kolmetoista.

Keskeistä on kuitenkin A:n ja B:n vertaileminen keskenään sekä C, D ja E vaihtoehtojen välinen vertailu.
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VAIHTOEHDOT:

9.1 A - VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Talo-AB:n ja talo-CDE:n korjauksissa tehdään vain välttämättömät toimenpiteet.

9.2 B - ETEENPÄIN MUIDEN MUKANA
Talo-AB:n korjaukset tehdään lämmitysenergiaa säästävin ratkaisuin. Vesikaton 
korjauksessa otetaan huomioon mahdollinen ullakkorakentaminen sitä korottamalla.

Talo-CDE:n korjaukset tehdään pääosin kuten talo-AB:n, mutta vesikaton korjaus 
ullakkorakentaminen huomioiden, ei välttämättä vaadi katon korottamista.

9.3 C - SUURIA MUUTOKSIA IDÄSTÄ
Talo-CDE:n korottaminen osittain 6-7 -kerroksiseksi. Uudet hissit rakennetaan 
rakennuksen itäpuolelle. Olemassa olevia porrashuoneita sisäpihan puolella jatketaan.

9.4 D - SUURIA MUUTOKSIA LÄNNESTÄ
Talo-CDE:n korottaminen 6-7 -kerroksiseksi. Uudet hissit rakennetaan 
rakennuksen länsipuolelle. Olemassa olevat portaat puretaan ja 
korvaavat yksivartiset portaat rakennetaan niiden paikalle.

9.5 C - SOVITTAEN UUDISTAVA
Talo-CDE:n korottaminen osittain 6-7 -kerroksiseksi. Uudet hissit rakennetaan 

rakennuksen sisälle. Olemassa olevia porrashuoneita sisäpihan puolella jatketaan.
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Nykytilanne. Julkisivu Kuninkaankadulle.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TARKASTELULLE
Tehtävänä oli tutkia kuusikerroksisen asuinkerrostalon lisärakentamista ullakkotiloissa. 
Luonnosvaiheessa ajatus pienen kattoterassin ympärille kiertyvästä avoimen 
pohjaratkaisun asunnosta tuntui miellyttävältä - laatu korvaisi määrän. Asunnon pääikkunat 
siis avautuisivat vain omalle terassille. Tarkastellessani kattomaisemaa Kuninkaankadun 
toisella puolella sijaitsevasta pysäköintitalosta, havaitsin vesikatteen kulman olevan 
muutaman asteen loivempi kuin eteläisen naapuritalon. Lisäksi räystäslinja on hieman 
alempana. Vaatimattomilla muutoksilla voisi siis ullakolle saada hieman lisää korkeutta. 
Tämä lisäys mahdollistaisi olemassa olevien hissien korottamisen ullakkokerrokseen saakka.

Ullakkorakentamisen yksi kiehtovimmista piirteistä liittyy vanhoihin rakenteisiin, 
joiden pinnat ovat viimeistelemättöminä näkyvissä. Puiset kattokannattajat, 
rapatut tiilimuurit ja pinnoittamattomat betonilattiat luovat ainutkertaisen 
ympäristön. Monet haaveilevat ullakkoasunnosta, raakatilan muokkaamisesta 
omaan käyttöön tilan ehdoilla, mutta useat hankkeet kompastuvat lupaprosessien 
monimutkaisuuteen ja epävarmoihin kustannusarvioihin. Ammattirakentajien 
laadukkaasti toteuttamat ullakkoasunnot ova monen tavoittamattomissa korkean 
neliöhinnan vuoksi. Usein hinta nousee liian korkeaksi monimutkaisia rakenteita 
tehdessä. Toisaalta saatetaan tyytyä tavanomaisiin tilaratkaisuihin, jotka toimivat 
normaaliasunnossa, mutta ullakolle sijoitettaessa syntyy hukkatilaa. 

Suomen rakennusmääräysten mukaan asuinhuoneen minimikoko on 7 m2 ja 
huoneen korkeuden oltava kerrostalossa vähintään 2500 mm. Asuinhuone saa 
kuitenkin olla matalampi kuin 2,5 metriä joiltakin osin. Katto voi esimerkiksi olla vino. 
Asuinhuoneen keskikorkeus on kuitenkin oltava vähintään 2200 mm. Alle 1600 mm 
korkeita tiloja ei lasketa asuinhuoneen pinta-alaan, mutta niitä saa kyllä olla. Juuri 
näihin määrittelyihin liittyy ullakkoasuntojen suunnittelun ihanuus ja vaikeus. 

Kuninkaanportin rakennuksissa ullakon lattiat toimit nykyisin rakennuksien yläpohjina. Rakenteen 
U-arvoksi on arvioitu 0,55 w/m2K. Lisäksi ullakkotiloissa on useita tiilimuureja sekä porrashuoneiden 
seiniä, joiden kautta suuri määrä lämpöä siirtyy ullakkotilaan. Lämpimän ilman sisältämä vesihöyry 
tiivistyy vesikatteen alapintaan ja voi siten olla haitaksi rakenteille. Talvella lämpö sulattaa 
vesikatteen lumipeitteen alapintaa. Vesi jäätyy uudelleen räystäällä, muodostaen jääpuikkoja, 
jotka aiheuttavat vaaraa kadulla liikkuville ihmisille. Jäitä on pudotettava useita kertoja pahimpina 
talvina, mikä aiheuttaa turhia kustannuksia ja vaurioittavat vesikatetta. Uuden vesikatteen ja 
lämmöneristyksen rakentaminen parantaa tilannetta merkittävästi. Lisäksi vesikaton korottaminen 
tekee ilmanvaihtolaitteiden asennuksen mahdolliseksi ullakkotilaa menettämättä. Todennäköisesti 
nämä energiasäästötoimenpiteet riittävät täyttämään koko korjausrakentamishankkeelle asetetut 
tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lisärakentaminen olemassa olevaa rakennusta korottamalla on verrattavissa 
uudisrakentamiseen. Tällöin siihen sovelletaan uudisrakentamista säänteleviä 
määräyksiä. Ullakkotilojen asunnot suunnitellaan näiden määräysten mukaisesti. 

VAIHTOEHTOJEN PINTA-ALAT
Talo-AB:n nykyinen kerrosala on 2958 m2. Yhden kerroksen pinta-ala on siten 
493 m2. Huoneistoala on 2697 m2 eli kerrosta kohden 449 m2. Lisärakentamisen 
vaihtoehdoissa kerrosalan lisäys on arvioitu seuraavasti:

7.kerros  + 300 m2

  Yhteensä +300 m2

Asuinhuoneistoalaa on vaikeampi määrittää, mutta alustavasti arvioiden + 200 hum2. 

Uusien autopaikkojen tarve on arviolta 1 - 2 kpl (kaavamääräykset vaihtelevat).

YHTEISTILAT
Lisärakentamisen määrän ollessa alle 1200 m2 sekä lisärakentamisen sijoittuessa olemassa 
olevan rakennuksen yläpuolelle, ei velvoitetta väestönsuojan rakentamiselle ole. Vanhan 
väestönsuojan kunnostamisvelvoite ei koske ennen vuotta 1958 rakennettuja väestönsuojia. 
Määräyksien ehtojen toteutumisesta neuvotellaan kuitenkin tapauskohtaisesti. 

Kattoterassin rakentaminen kaikkien asukkaideiden yhteiskäyttöön on mielestäni 
tässä hankkeessa keskeisessä asemassa. Yhteinen ulkotila kattojen korkeudella 
luo uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia lähiympäristön kokemiseen.Kommentti:
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A  10.1 A - VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Suoritetaan ainoastaan välttämättömät korjaukset – Julkisivun rappaus ja ikkunat, vesikatto ja parvekekorjaukset.

 10.1.1 JULKISIVU

SÄILYTTÄEN JA KORJATEN
Olemassa olevan rappauksen vaurioituneet kohdat irroitetaan ja paikataan. Julkisivu maalataan 
kauttaaltaan. Toimenpide on uusittava todennäköisesti ainakin kaksi kertaa vuosina 2025 - 2045.

UUSIEN
Olemassa oleva rappaus poistetaan kokonaan. Uusi rappaus vastaa ulkonäöltään olemassa olevaa.

 10.1.2 IKKUNAT JA OVET

SÄILYTTÄEN JA KORJATEN
Ikkunoiden ja parveke- sekä ulko-ovien kunnostaminen karmit säilyttäen. 
Huonokuntoiset ikkunapuitteet irroitetaan, viedään kunnostettavaksi 
tai valmistetaan uusi vanhan mallin ja mittojen mukaan.

UUSIEN
Ikkunoiden uusiminen karmit vaihtaen – uusi ikkuna 
valmistetaan olemassa olevan mallin mukaiseksi

Rappausverkon käyttäminen parantaa uuden rappauksen kestävyyttä, 
mutta ei vaikuta ulkonäköön tai rakennepaksuuteen. Toimenpiteellä 
on vähäistä merkitystä energiatehokkuuden parantamiseen.

Uusimalla ikkunat voidaan varmistua seinärakenteen ja karmin liitoksen 
tiiviydestä. Mikäli ikkunoiden vaihtaminen tehdään rappauksen uusimisen 
yhteydessä, ikkunan julkisivuun liittymisen ulkonäkö ei muutu (ei uusia, 
ylimääräisiä listoituksia). Toimenpide parantaa energiatehokkuutta.

Ongelma eli jään muodostuminen räystäälle jatkuu. Vähäistä vaikutusta 
energiatehokkuuteen ullakon lattian kuivumisen johdosta.

Kuntotutkimuksessa on todettu korjaamisen olevan hankalaa ja kallista, 
eikä lopputuloksen kestävyydestä ole varmuutta. Tämä johtuu vuonna 1957 
käytetyistä rakenneratkaisuista sekä betonilaadusta, joka ei ole ollut “pakkasen 
kestävää” eli betoni alkaa rapautua jäätyessään märkänä. Lisäksi betoniin on 
lisätty klorideja (suolaa) rakentamisen yhteydessä talvella 1957 jäätymisen 
estämiseksi tai sitä on siihen myöhemmin kulkeutunut (liukkauden estäminen). 

 10.1.3 VESIKATE

SÄILYTTÄEN JA KORJATEN
Vesikatteiden vanhat pellitykset korjataan olemassa olevien 
kantavien rakenteiden varaan. Huonokuntoisia rakenteita korjataan 
alapuolelta. Kattopelti maalataan nykyisen väriseksi.

UUSIEN
Vesikatteiden pellitykset uusitaan olemassa olevien kantavien 
rakenteiden varaan. Kattopelti maalataan nykyisen väriseksi. 

 10.1.4 PARVEKKEET

SÄILYTTÄEN JA KORJATEN
Tuuletusparvekkeet ja neljä huoneistoparveketta korjataan.

ODOTETAAN MUITA VAIHTOEHTOJA
Parvekkeiden vaurioituneet osat puretaan ja parvekkeet 
asetetaan toistaiseksi käyttökieltoon.

Tässä vaihtoehdossa tehtävät toimenpiteet muuttavat rakennukset ulkonäköä 
hyvin vähän eli niitä voidaan kutsua säilyttäviksi korjauksiksi, vaikka materiaaleja 
uusitaankin kokonaan. 

Asukas voi vaikuttaa lasituksen uusimistarpeeseen. Kustannusten kertyminen 
ja jakaantuminen selvitettävä tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen tämä 
on työläs menettely, mutta säilyttää alkuperäisyyden. Toimenpiteellä 
on vähäistä merkitystä energiatehokkuuden parantamiseen.

Kuntotutkimuksessa on todettu korjaamisen olevan halvin ratkaisu, 
mutta pitkäaikaiskestävyydestä ei ole varmuutta. Toimenpiteellä 
on vähäistä merkitystä energiatehokkuuden parantamiseen.

PERUSTELUT JA OMINAISUUDET

Kommentti:
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Kaikki uusien ikkunoiden tuomat hyödyt eivät ole kuitenkaan arvioitavissa vain U-arvoja 
vertailemalla.  On huomioitava myös uusien ikkunoiden asennus vanhan tilalle. Uusi ikkuna 
kannattaa asentaa mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman keskelle seinärakennetta, sillä 
siten ulkoseinän sisäpintojen lämpötila nousee vähentyneen lämmönjohtumisen ansiosta. 
Tämä mahdollistaa sisälämpötilan laskemisen. Yhden asteen lämpötilan alennus vähentää 
lämmityskustannuksia noin 5 %. Vuoden 2012 lämmönkulutuksen ja hintojen mukaan se 
tarkoittaa Kuninkaanportissa varovaisesti arvioiden noin 1000 - 2000 € vuosittaisia lisäsäästöjä. 
Lisäsäästöjä ei ole huomioitu viereisessä taulukossa.

KÄYTTÖIKÄ  KUSTANNUS       SÄÄSTÖT         KUSTANNUS    SÄÄSTÖT
   2015   2015    2045           2045

< 10 vuotta  100.000 €  0 €/vuosi  400.000 €*  0 €

> 30 vuotta  160.000 €  0 €/vuosi   0 €  0 €

10 - 30 vuotta  100.000 €*  0 €/vuosi  200.000 €*  0 €

30 vuotta  120.000 €  5500 €/vuosi  0 €  220.000 €

< 10 vuotta  50.000 €  0 €/vuosi  200.000 €*  0 €

> 30 vuotta  150.000 €  0 €/vuosi   0 €  0 €

> 30 vuotta  100.000 €  0 €/vuosi   - €  - €

- vuotta  10.000 €*  0 €/vuosi   - €  - €

Arviot perustuvat Huura Oy:n tekemiin laskelmiin, lukuunottamatta arvioita *-merkinnällä.
Tässä on esitetty vain Talo-AB:n osuus eli noin 2/3 Huura Oy:n 
arvioista, jotka koskevat talo-AB:n lisäksi myös talo-CDE:tä.
Kustannustaso vuoden 2013 mukaan. Energiakustannusten nousun arvio +2 % vuodessa.
Kertyneistä säästöistä vuoteen mennessä 2045 on vähennetty vuonna 2015 
tehdyn toimenpiteen kustannus. Rahoituksen korkokuluja ei ole huomioitu.

Kommentti:
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B  10.2 B – ETEENPÄIN MUIDEN MUKANA

Vaihtoehto A:ssa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tai sijasta suoritetaan lisä- ja muutosrakentamista talo-AB:n ullakkokerroksessa. Tavoitteena on 
toimenpiteiden edellyttävän vain vähäistä poikkeusta asemakaavasta. Tässä vaihtoehdossa rakennusosiin tehtävien toimenpiteiden välttämättömyyden lisäksi 
pyritään toimenpiteen laadulla ja laajuudella vaikuttamaan kiinteistön laatutasoon, käytettävyyteen ja käyttökustannusten alentamiseen. 

Käyttökustannuksilla tässä tarkoitetaan yhtiöjärjestyksen mukaista hoitovastiketta. Toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuvia investointikustannuksia arvioidaan erikseen 
siten, että niistä aiheutuva vaikutus käyttökuluihin ei nostaisi kokonaiskustannuksia. Toisin sanoen tehdään ensisijaisesti niitä toimenpiteitä, joista saadaan suurin hyöty.

 10.2.1 JULKISIVUT

 10.2.2 IKKUNAT

 10.2.3 PARVEKKEET

UUSIEN
Ulkopuolinen lisälämmöneristys 50 mm ja uusi rappaus

Seinärakenteen U-arvo puolittuu lukemaan 0,38 W/m2K eli energian 
kulutus periaatteessa puolittuu. Seinärakenteen paksuuden kasvaessa 
50 mm, ei sitä oikeastaan voi kutsua haitaksi, vaan ominaisuuden 
muuttumiseksi. Lisäeristyksen paksuus ikkunoiden pielien kohdalla voi olla 
vähäisempikin, esimerkiksi 20 mm, jolloin ikkuna-aukko pienenee 5 %.

Kuninkaankadun ja sisäpihan puoleisen julkisivun korjausvaihtoehtoja voi 
periaatteessa tarkastella erikseen. Nykyisen ulko- ja sisäpinnoiltaan rapatun 1,5-kiven 
paksuisen kennotiilimuurauksen U-arvo on noin 0,76 W/m2K. Tämä tarkoittaa, että 
seinäneliömetriä kohden rakenteen läpi virtaa energiaa 0,76 Watin teholla jokaista 
lämpötilaeron astetta kohden. Siis jos ulkona on 0 astetta ja sisällä +20 astetta, seinän 
läpi virtaa energiaa joka sekunti 15,2 Watin teholla. Esimerkiksi 7,5 m2 suuruisen 
ikkunattoman kivirakenteisen seinän pitäminen ihmisen aistien mukaan lämpimänä 
tuntuisena vaatii yli 20 C asteen pintalämpötilaa ulkolämpötilasta riippumatta.  

UUSIEN TULOILMAIKKUNOIKSI
VTT:n tutkimuksen mukaan tuloilmaikkunan toimintaperiaatteen 
hyödyt ovat monien tekijöiden summa. Toimintaperiaate perustuu 
lämpimän sisäilman (+ 20 C) aiheuttaman lämpösäteilyn sekä 
lämmön lasiin johtumisen yhteisvaikutuksesta sekä tuloilman 
hallittuun johtamiseen lasien välistä ikkunan yläpuolelle. 

Liiketilojen lasitukset uusitaan vanhat karmit hyödyntäen.

Kun perinteisessä kaksilasisessa ikkunassa sisälasin pintalämpötila laskee, aiheuttaa 
se ilman kylmenemistä lasin pinnalla. Kylmä ilma on lämmintä raskaampaa, joten se 
painuu huonetilassa alaspäin. Tämän ilmiön ihminen aistii vedon tunteena. Ilmiön 
aiheuttaman haitan vuoksi ja sen vähentämiseksi ovat lämmityspatterit perinteisesti 
sijoitettu ikkunoiden alapuolelle. Epätiiviissä ikkunassa korvausilmaa kuitenkin pyrkii 
virtaamaan huoneistoon kaikista mahdollisista raoista. Puitteiden tiivistäminen auttaa, 
mutta kaikkia mahdollisia rakoja voi olla mahdoton tukkia, sillä ne saattavat sijaita myös 
karmin ja seinän liitoksessakin. Jos ikkunan tiivistäminen kuitenkin onnistuu, on jäljellä 
kuitenkin vedon tunne ja kylmän lasipinnan aiheuttama kylmän hohka lasin lähistöllä. 

Ylimmissä kerroksissa ja erityisesti asunnoissa, joissa ei ole mahdollisuutta läpi-
tuuletukseen on ikkunoihin asianmukaista asentaa auringon lämpösäteilyä vähentävä 
pinnoite lasin ulkopintaan, estämään huoneiston ylilämpenemistä kesäiltasin. Kaikkiin 
ikkunoihin kannattaa asennuttaa valmiiksi tehtaalla myös metalliset säleverhot 
puitteiden väliin, sillä niiden lämpösäteilyn läpipääsemistä vähentävä vaikutus on 
siellä tehokkaimmillaan. Kesällä ne estävät liiallisen auringon paisteen tulemista 
sisään ja talvella ne heijastavat sisätilan lämpösäteilyä takaisin huoneeseen.

PURKAEN JA MUUTTAEN
Tuuletus- ja huoneistoparvekkeiden korjaamisen tai uudelleen rakentamisen vai-
htoehtona voidaan tarkastella myös niiden purkamista kokonaan.

Perusteluina tälle toimenpiteelle esitän seuraavaa:

- Tuuletusparvekkeet voidaan korvata kattoterassilla (noin 10 m2).
- Huoneistoparvekkeet voidaan korvata ranskalaisilla parvekkeilla, 
sillä niiden taustaseinä on vedetty sisään julkisivulinjasta.
- Tuuletus- ja huoneistoparvekkeiden korjaus- tai uusimiskuluiksi on arvioitu noin 100.000 €.
- Mikäli talo-AB:n ullakkotilat rakennetaan asunnoiksi on hissiyhteys joka tapauksessa 
rakennettava ylös saakka, tällöin esteetön kulku yhteisiin tiloihin toteutuu.
- Riippumatta siitä, mitkä talo-CDE:n vaihtoehdot ovat tulevaisuudessa, 
voidaan sen ullakolle rakentaa katettu kattoterassi – vaikka kaksikin.
- Julkisivun lisälämmöneristäminen on helpompi ja luotettavampi toteuttaa, 
kun eristyskerroksen läpi kulkevia betoni- ja teräsrakenteita ei ole.

PERUSTELUT JA OMINAISUUDET
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Ulkopuolinen 50 mm lisäeristys lisää rappauksen kustannuksia noin 44.000 €. Nykyisellä energian 
hinnalla vuosittainen kustannussäästö on Motivan laskurin mukaan 5000 € ja takaisinmaksuaika 
on vuosittaisten säästöjen mukaan 8 vuotta.

Kustannusarvio toimenpiteestä on noin 140.000 € eli keskimäärin 700 € ikkunaa kohden. 
Laskennallisesti uusien tuloilma-ikkunoiden U-arvo on 0,8  W/m2K luokkaa eli lähes 
samaa tasoa kuin nykyisen kennotiilestä muuratun ulkoseinän. Ikkunoiden mahdollistama 
laskennallinen energiansäästö on DI Pauliina Tammen mukaan vuodessa arviolta 9000 €. Motivan 
energiansäästölaskurin mukaan yli 11000 € vuodessa, takaisinmaksuajan ollessa siten noin 12 
vuotta. Talo-AB:n osuus siten 0,66 x em. arviot.

KÄYTTÖIKÄ  KUSTANNUS       SÄÄSTÖT         KUSTANNUS    SÄÄSTÖT
   2015   2015    2045           2045

Lisälämmöneriste 50 mm + Rappaus
> 30 vuotta  200.000 €  3.000€/vuosi   0 €* 125.000 €

Lisälämmöneriste 100 mm + Rappaus
> 30 vuotta  215.000 €*  5.500 €/vuosi*  0 €* 230.000 €*

Lisälämmöneriste 200 mm + Rappaus
> 30 vuotta  260.000 €*  7.500 €/vuosi*  0 €* 310.000 €*

Ikkunoiden uusiminen

30 vuotta  140.000 €  6600 €/vuosi  0 €  250.000 €

Kattoterassin rakennuskustannukset vesikattotöiden yhteydessä
> 30 vuotta  30.000 €*  0 €/vuosi   0 €  0 €
Parvekkeiden purkaminen
- vuotta  10.000 €*  - €/vuosi   - €  - €
Ranskalaisten parvekkeiden kaiteet (ovien uusiminen huomioitu ikkunoiden yhteydessä)
> 30 vuotta  20.000 €*  0 €/vuosi   0 €  0 €
Yhteensä      60.000 €*
Vanhojen parvekkeiden uusimiskustannusarvio on  100.000 €
Säästö       40.000 €*

Arviot perustuvat Huura Oy:n tekemiin laskelmiin, lukuunottamatta arvioita *-merkinnällä.
Tässä on esitetty vain Talo-AB:n osuus eli noin 2/3 Huura Oy:n 
arvioista, jotka koskevat talo-AB:n lisäksi myös talo-CDE:tä.
Kustannustaso vuoden 2013 mukaan. Energiakustannusten nousun arvio +2 % vuodessa.
Kertyneistä säästöistä vuoteen mennessä 2045 on vähennetty vuonna 2015 
tehdyn toimenpiteen kustannus. Rahoituksen korkokuluja ei ole huomioitu.

Kommentti:

Kommentti:
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KOROTTAMINEN JA LÄMMÖNERISTYS
Talo-AB:n vesikatteen korottaminen noin metrin räystäällä ja kattokulman 
muuttaminen naapurirakennuksen mukaiseksi (Kuninkaankatu 17) mahdollistaa 
ullakkotilojen rakentamisen. Vaikka ullakkotilaa ei välittömästi muutettaisikaan 
lämpimäksi tilaksi, ovat edellytykset jatkotoimenpiteille ja -vaihtoehdoille luotu. 
Korotetun vesikaton harjalinjan alapuolelle on mahdollista rakentaa tekninen 
tila, johon lämmöntalteenotolla varustetut ilmanvaihtolaitteet sijoitetaan.  

Hissien korottamisen tarve korottamisen yhteydessä on tarkasteltava erikseen 
(Rakennusvalvonta). Alustavan arvion mukaan kustannukset korottamisesta 
ovat noin 70.000 €/hissi eli 140.000 € (Huura+Thyssengroupp).

ULLAKKORAKENTAMINEN
Toimenpiteet kuten edellä, mutta rakennusoikeus myydään 
ennen toimenpiteitä. Asuntojen, kattoterassien ja yhteistilojen 
rakentaminen sekä hissien korottaminen nykyiseen ullakkokerrokseen 
on järkevintä tehdä vesikaton korottamisen yhteydessä.

Talo-AB:n ullakon 
rakentaminen 
lämpimäksi tilaksi 
mahdollistaa vähintään 
200 m2 lisäyksen 
huoneistoalassa. 
Mahdollisuus tähän 
huoneistoalaan 
on ullakkotilan 
nykyominaisuuksilla 
arvoltaan noin 300-
500 €/hum2 eli 
60.000-100.000 €, siis 
ennen korjauksia tai 
korottamista. Mikäli 
tämä rakennusoikeus 
myydään asukkaille 
tai ulkopuoliselle 
rakennuttajalle, 
ei toimenpiteestä 
aiheudu taloyhtiölle 
muita kustannuksia. Jos 
taloyhtiö omatoimisesti 
korottaa vesikattoa 
ja rakentaa ullakon 
puolilämpimäksi 
tilaksi säilyttäen 
mahdollisuuden 
asuintilojen 
rakentamiseen, on 
rakennusoikeuden 
arvo korkeampi - noin 
1000-1500 €/hum2.
Asunto-osakeyhtiölain 
mukaan taloyhtiö 
ei voi itse ryhtyä 
rakennuttamaan 
ullakkotiloja 
vuokrattaviksi 
tai myytäviksi 
asuinhuoneistoiksi, 
sillä se tarkoittaa 
taloudellisen riskin 
ottamista. Jos 
laskelmilla voidaan 
osoittaa, että vesikaton 
korottaminen, 
ilmanvaihtolaitteiden 
rakentaminen ja  uuden 
lämmöneristyksen 
rakentaminen 
on taloudellisesti 
järkevää eikä sisällä 
taloudellista riskiä, 
voidaan siihen ryhtyä.
Oheisissa 
suunnitelmissa on 
esitetty oleellisimpia 
asioita ullakkotilojen 
muuttamisesta 
asuinhuoneistoiksi 
ja/tai yhteistiloiksi.

Uudet huoneistot ullakolle tultaisiin rakentamaan nykyisten rakennusmääräysten mukaan. Talo-
AB:n kannalta se tarkoittaisi, että yläpohja rakenteen lämmöneristävyys paranee lisääntyneestä 
tilavuudesta huolimatta. Tarkan säästön määrää on hyvin vaikea arvioida, mutta jos tarkastellaan 
ullakkorakentamiseen liittyviä toimenpiteitä, voidaan saada yleiskuvaa mahdollisuuksista.

Vaihtoehto B. Tietokonemallinnus luoteesta. Ennen-Jälkeen kuvapari. Näkyma Anttilan pysäköintitalosta.

Ongelma eli jään muodostuminen räystäälle vähenee merkittävästi. Ullakon lattia muuttuu 
normaaliksi välipohjaksi ja uusi yläpohja rakennetaan vesikaton alapuolelle vähintään nykyisten 
lämmöneristysvaatimusten mukaan. Toimenpiteellä suuri vaikutus energiatehokkuuteen. 

Uuden lämmöneristyksen sekä poistoilmakoneeseen yhdistetyn lämmöntalteenoton rakentaminen 
poistaa ”lakisääteisen” tarpeen lisälämmöneristyksen asentamisesta julkisivuille niitä korjattaessa. Mikäli  
ullakkotilojen käyttötarkoitus ei muutu, ei tarvetta hissien korottamiselle ole. Parvekkeiden purkamisen 
ja kattoterassien rakentamisen yhteydessä, hissiyhteyden tarpeesta ullakolle täytyy keskustella 
Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

 10.2.4 VESIKATE PERUSTELUT JA OMINAISUUDET
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B

Vaihtoehto B. Julkisivu Kuninkaankadulle.

Vaihtoehto B. Ullakon Pohjapiirros.

18760

UUSI TEKNINEN TILA:
- HISSIN UUSI KONEHUONE
- ILMANVAIHTOKONEET

VANHA HISSIN KONEHUONE:
- UUSI KERROSTASANNE ULLAKOLLE

UUSI VESIKATE:
- RÄYSTÄSLINJAN KOROTUS n. 0,6 m.
- KATTOKULMA JYRKEMPI, VIEREISEN
RAKENNUKSEN MUKAISEKSI

LÄPIVIENNIT VESIKATOLLE:
- VANHAT ILMANVAIHTOHORMIT
LYHENNETÄÄN VESIKATTEEN
ALAPUOLELLE
- UUDET IV-HORMIT 8 METRIN
ETÄISYYKSILLÄ

KATTOTERASSI:
- LISÄÄ LÄMMÖNERISTETTÄ n. 0,3 m

ULLAKON LATTIA:
- LATTIAN KOROTUS n. 0,3 m.
- HYVÄ ÄÄNENERISTYS
- VANHOJEN VIEMÄRIEN SIJAINNIT EIVÄT
VAIKUTA HUONEISTOJEN
SUUNNITTELUUN

PORRASHUONE:
- LISÄTÄÄN KAKSI PORRASASKELMAA

PORRASHUONEEN KATTO:
- VANHAA KATTORAKENNETTA EI

TARVITSE MUUTTAA
- YLÄPUOLELLA TILAA ILMANVAIHDON

RAKENTAMISELLE

Vaihtoehto B. Leikkaus.

KÄYTTÖIKÄ  KUSTANNUS       SÄÄSTÖT         KUSTANNUS    SÄÄSTÖT
   2015   2015    2045           2045

Korottaminen ja lämmöneristys (puolilämmintila)
>30 vuotta  500.000 €*  1.500 €/vuosi    64.000 €*

Lämmöntalteenotto poistoilmasta (hyötysyhde 60%)
>30 vuotta  150.000 €*  7.000 €/vuosi    290.000 €*

Hissien korottaminen
>30 vuotta  140.000 €*  - €/vuosi     0 €*

Rakennusoikeuden arvo toimenpiteiden jälkeen    200.000 - 300.000 €* 

Korottaminen ja lämmöneristys (lämmintila)
>30 vuotta  600.000 €*  1.700 €/vuosi    72.000 €*

Lämmöntalteenotto poistoilmasta (hyötysyhde 60%)
>30 vuotta  150.000 €*  7.000 €/vuosi    290.000 €*

Hissien korottaminen
>30 vuotta  140.000 €*  - €/vuosi     0 €*

Rakennusoikeuden arvo ilman toimenpiteitä (myynti suoraan)  60.000 - 100.000 €* 
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LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TARKASTELULLE
Tehtävänä oli tutkia kolmikerroksisen asuinkerrostalon lisärakentamista korottamalla. 
Hyvin varhaisessa vaiheessa havaitsin, että juuri korottaminen olisi lisärakentamisen  
vaihtoehdoista paras ratkaisu, sillä asemakaavassa määritellyn rakennusalueen 
rajan ylittävät ratkaisut, yhdessä etelän puolella sijaitsevan 6-kerroksisen 
toimistorakennuksen kanssa, muodostaisivat laajoja varjostuksia korttelin piha-alueille 
ja rakennusten julkisivuille. Lisärakentamisen sijoittaminen kiinni toimistorakennuksen 
pohjoisseinään voisi poistaa seinän aseman pihaa varjostavana ja uhkaavana 
elementtinä. Uuden elementin luonne voisi siis olla päinvastainen - aktiivinen. 

Uusien kerrosten lisääminen olemassa olevan rakennuksen yläpuolelle vaatii  
erillisen tukirakenteen. Tästä syystä rakennusalueen rajat ylittävät poikittaiset 
ratkaisut olisivat olleet melko vaivattomasti toteutettavissa, mutta vanhan 
rakenteen lävistävät tai sivuavat eivät. Rakenneratkaisun on sallittava asuntojen 
käyttö rakennustyön aikanakin. Häiriöitä muutosvaiheesta aiheutuu väistämättä, 
joten sen on tuotava parannusta ja hyvitystä olemassa olevillekin asunnoille. 

Nykyisen seinärakenteen paksuus on noin 45 cm. Uusien pilarien läpimitta on samaa kokoluokkaa. 
Uuden lämmöneristeen on ainakin osittain ulotuttava myös pilarien ympärille, joten seinärakenne 
saattaa kasvaa lähes metrin paksuiseksi (42 -> 100 cm). Pienissä ikkuna-aukoissa tästä aiheutuu 
merkittävää haittaa sivuttaisten näkymien kadotessa. Suurissa ikkuna-aukoissa tämä ominaisuus 
käytetään hyväksi ja tehdään mahdolliseksi ympäristön havainnointi nykyistä laajemmin.  Uusien 
pilarien sijoittaminen ulkopuolelle seinän viereen mahdollistaa parvekkeiden rakentamisen olemassa 
oleviin asuntoihin. Rakenneteknisesti on mahdollista poistaa seinärakenne ikkunoiden alapuolelta. 
Uusi ikkuna tai ovi voidaan asentaa syntyneeseen aukkoon tai muodostaa suuri erkkeri vanhan 
ikkunan paikalle. 
Paksun seinärakenteen lämmöneristävyys on huomattavasti nykyistä parempi. Olemassa olevan 
lämmitysjärjestelmän kaltaista ei tarvita. Erkkeriosien lattiaa voidaan asentaa lattialämmitys. 
Uutta rakennetta kannattelevien pilarien lisäksi seinärakenteeseen on mahdollista asentaa 
ilmanvaihdon kanavisto. Korvausilma kanavistoon otetaan vesikaton korkeudelta, esilämmitetään 
lämmöntalteenotolla varustetuissa ilmanvaihtokoneissa ja jälkilämmitetään asukkaan toivomaan 
lämpötilaan ennen asuntoon johtamista. 

Lisärakentaminen olemassa olevaa rakennusta korottamalla on verrattavissa 
uudisrakentamiseen. Tällöin siihen sovelletaan uudisrakentamista säänteleviä määräyksiä. 
Yli kolme kerroksisiin asuinrakennuksiin on rakennettava hissi. Lähtökohtana tarkasteluun 
oli hissiyhteyden rakentaminen myös kaikkiin nykyisiin asuntoihin. Suunnitelmissa on 
esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa kulkuyhteyksien ratkaisemiseksi. Valtio myöntää 
myöntää hissiyhteyden rakentamiseen nykyisiin asuntoihin avustuksia, jotka ovat 
enimmillään 50 % rakennuskustannuksista. Tampereen kaupunki myöntää tämän lisäksi 
enimmillään 15 % avustuksen toteutuneista rakennuskustannuksista. Rakennettaessa uusia 
asuntoja avustusta ei saa, vaan hissin rakentamiskustannukset siirretään myyntihintoihin. 

VAIHTOEHTOJEN PINTA-ALAT
Talo-CDE:n nykyinen kerrosala on 1215 m2. Yhden kerroksen pinta-ala on siten 
405 m2. Huoneistoala on 966 m2 eli kerrosta kohden 322 m2. Lisärakentamisen 
vaihtoehdoissa kerrosalan lisäys on arvioitu seuraavasti:

4.kerros  + 405 m2

5.kerros  + 305 m2

6.kerros  + 205 m2 

7.kerros  + 105 m2 (yhteistiloja)

Yhteensä + 1020 m2

Asuinhuoneistoalaa on vaikeampi määrittää, mutta alustavasti arvioiden + 700 hum2. 

Uusien autopaikkojen tarve on arviolta 3 - 7 kpl (kaavamääräykset vaihtelevat).

ASUNNOT
Korotusosan jakaminen kahdeksi eri osaksi tekee mahdolliseksi pienten asuntojen avautumisen 
kahteen ilmansuuntaan. Ikkunoiden tai parvekkeiden sijoittaminen välitilan suuntaan tekee 
asunnoista valoisampia ja avarampia. Välitila vähentää korotusosan aiheuttamaa varjostavaa 
vaikutusta sekä säilyttää mahdollisuuden pitkiin näkymiin talo-AB:n asunnoista kohti itää.

YHTEISTILAT
Lisärakentamisen määrän ollessa alle 1200 m2 sekä lisärakentamisen sijoittuessa olemassa 
olevan rakennuksen yläpuolelle, ei velvoitetta väestönsuojan rakentamiselle ole. Vanhan 
väestönsuojan kunnostamisvelvoite ei koske ennen vuotta 1958 rakennettuja väestönsuojia. 
Määräyksien ehtojen toteutumisesta neuvotellaan kuitenkin tapauskohtaisesti. 

Kattoterassin rakentaminen kaikkien asukkaideiden yhteiskäyttöön on mielestäni 
tässä hankkeessa keskeisessä asemassa. Yhteinen ulkotila kattojen korkeudella 
luo uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia lähiympäristön kokemiseen.
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C  10.3 C – SUURIA MUUTOKSIA IDÄSTÄ
Talo-CDE osittainen korottaminen 6-7 kerrosta.

Panoraamakuva on yhdistetty useasta erillisestä valokuvasta, mikä aiheuttaa perspektiivin vääristymisen. Rakennukset eivät tosiasiassa ole kaarevia. 
Ennen-Jälkeen kuvapari: Näkyma B-portaan 5.kerroksen lepotasanteelta. Vasemmalla nykytilanne, oikealla vaihtoehto C:n mukainen luonnos.

Aksonometria luoteesta.

NYKYISET SISÄÄNKÄYNNIT JA PORTAAT SÄILYTETÄÄN

Vaihtoehto C. Julkisivu länteen.

Tässä vaihtoehdossa esteettömät sisäänkäynnit 
vanhoihin asuntoihin järjestetään itäjulkisulle 
rakennettavien uusien parvekkeiden kautta. 

Kolme uutta hissiä sijoitetaan rakennuksen 
itäpuolelle porrashuoneiden kohdalle, 
mutta siltikään ei tavoiteta kaikkia asuntoja. 
Sisäpihan puoleiset yksiöt jäävät ilman 
yhteyttä. D-porrashuoneen ulkopuolelle 
olisi periaatteessa mahdollista rakentaa 
neljäs hissi, josta yhteys asuntoihin 
parvekkeiden kautta olisi järjestettävissä.

Hissien sijoitusvaihtoehto estää kahden 
autotallin käytön. Autotallit voidaan kuitenkin 
muuttaa ulkovälinevarastoiksi, mutta on 
epävarmaa, voidaanko niihin järjestää 
yhteyttä suoraan itäpihalta. Kulkuyhteyden 
järjestäminen vanhojen porrashuoneiden 
kautta, heikentäisi niiden toimivuutta 
käyttötarkoituksessaan. Vaihtoehtoisesti 
niitä voitaisiin käyttää irtaimistovarastoina.
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C

-

---

Vaihtoehto C. Pohjapiirros kellari 1:250.

-

---

Vaihtoehto C. Pohjapiirros 1.-3.krs 1:250.

-

---

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON ULKOPUOLELLA

 - HISSIKORIN MINIMI SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA

 - YHTEYS AUTOTALLIEN VIERESTÄ

 - EI SUORAA YHTEYTTÄ KELLARIKEROKSEN YHTEISTILOIHIN

  OVI   OVI   OVI

AUTOTALLIT MUUTOS AUTOTALLIEN KÄYTETTÄVYYTEEN

 - AIHEUTTAA VUOKRATULOJEN VÄHENEMISEN

 - VAIKEUTTAA LISÄRAKENTAMISEN ASEMAKAAVAEHTOJEN TOTEUTUMISTA

KATTILAHUONE VOIDAAN MUUTTAA ULKOVÄLINEVARASTOKSI(POLKUPYÖRILLE NOIN 30 PAIKKAA)
 - KORKEUS HYÖDYNNETTÄVISSÄ OSITTAIN

 - HELPOTTAA LISÄRAKENTAMISEN ASEMAKAAVAEHTOJEN TOTEUTUMISTA

-

---

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON ULKOPUOLELLA

 - HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA

 - KÄYNTI ASUNTOIHIN UUDEN PARVEKKEEN KAUTTA

 - EI YHTEYTTÄ KELLARIKEROKSEN YHTEISTILOIHIN

  OVI   OVI   OVI  OVI   OVI   OVI

YKSIÖT HISSIYHTEYS EI KÄYTETTÄVISSÄ

 - SAATTAA ESTÄÄ HISSIAVUSTUKSEN SAAMISEN HANKKEELLE

 - VOIDAANKO LIITTÄÄ TOISEEN ASUNTOON ?

Vaihtoehto C. Muutoskaavio kellari 1:250. Vaihtoehto C. Muutoskaavio 1.-3.krs 1:250.



42

D  10.4 D – SUURIA MUUTOKSIA LÄNNESTÄ
Talo-CDE osittainen korottaminen 6-7 kerrosta

Panoraamakuva on yhdistetty useasta erillisestä valokuvasta, mikä aiheuttaa perspektiivin vääristymisen. Rakennukset eivät tosiasiassa ole kaarevia. 
Ennen-Jälkeen kuvapari: Näkyma B-portaan 5.kerroksen lepotasanteelta. Vasemmalla nykytilanne, oikealla vaihtoehto D:n mukainen luonnos.

Kuva puuttuu

Vaihtoehto D. Julkisivu länteen.

NYKYISET SISÄÄNKÄYNNIT JA PORTASHUONEET UUSITAAN
Tässä vaihtoehdossa esteettömät sisäänkäynnit vanhoihin asuntoihin 
rakennetaan uusittavan porrashuoneen kautta. Kolme uutta hissiä 
sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle porrashuoneiden kohdalle.

Esteettömän sisäänkäynnin vaatimuksena on helppokulkuinen yhteys 
ulkoa porrashuoneeseen ja hissiin. Vaihtoehtoina ovat pihamaan 
pinnan korottaminen, luiskan rakentaminen tai läpikuljettavan hissin 
sijoittaminen. Tässä vaihtoehdossa on päädytty jälkimmäiseen. 

Matkalla hissistä asuinhuoneen ovelle ei saa olla suuria tasoeroja - siis askelmia. 
Lisäksi kulkureitin leveys on oltava 0,9 metriä leveä, kuten uloskäytävienkin eli 
porrtaiden. Porrashuoneen leveys on 2,6 metriä, joten kolmen yhteyden järjestäminen 
ei ole mahdollista. Tästä syystä portaat on purettava ja rakennettava uudet. 

Tämän vaihtoehdon vaikutukset asuintalon sisäpihan puoleiseen julkisivuun totesin 
niin epämiellyttäviksi, että totesin sen työstämisen pidemmälle olevan turhaa.

Vaihtoehdon ainoa hyvä puoli olisi ollut autotallipaikkojen määrän säilyminen nykyisellään.

Kommentti:
Suunnittelun aikana havaitsin, että hissien sijoittaminen sisäpihan 
puolelle turmelisi ympäristön ominaisuudet.  Tästä syystä kuvasovitusta 
ei edes lähdetty työstämään.
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D

Vaihtoehto D. Pohjapiirros kellari 1:250. Vaihtoehto D. Pohjapiirros 1.-3. krs 1:250.

KATTILAHUONE VOIDAAN MUUTTAA ULKOVÄLINEVARASTOKSI(POLKUPYÖRILLE NOIN 30 PAIKKAA)
 - KORKEUS HYÖDYNNETTÄVISSÄ OSITTAIN

 - HELPOTTAA LISÄRAKENTAMISEN ASEMAKAAVAEHTOJEN TOTEUTUMISTA

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON ULKOPUOLELLA

 - HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

  - PORTAAT RAKENNETTAVA KOKONAAN UUDELLEEN

 - KÄYNTI ASUNTOIHIN UUSITUSTA PORRASHUONEESTA

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA

 - SISÄÄNKÄYNTI SISÄPIHAN PUOLELTA KERROSTASOJEN VÄLILTÄ

  O
V

I

  O
V

I

  O
V

I

AUTOTALLIT EI MUUTOKSIA AUTOTALLIEN KÄYTETTÄVYYTEEN

SISÄÄNKÄYNTI UUDESSA TUULIKAAPISSA PORTAAT SISÄPIHAN JA 1.KERROKSEN VÄLILLÄ

  O
V
I

  O
V
I

  O
V
I

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON ULKOPUOLELLA

 - HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA 
 - PORTAAT RAKENNETTAVA KOKONAAN UUDELLEEN

 - KÄYNTI ASUNTOIHIN UUSITUSTA PORRASHUONEESTA

  O
V

I

  O
V

I

  O
V

I

Vaihtoehto D. Muutoskaavio kellari 1:250. Vaihtoehto D. Muutoskaavio 1.-3.krs 1:250.
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E  10.5 E – SOVITTAEN UUDISTAMINEN
Talo-CDE osittainen korottaminen 6-7 kerrosta

Panoraamakuva on yhdistetty useasta erillisestä valokuvasta, mikä aiheuttaa perspektiivin vääristymisen. Rakennukset eivät tosiasiassa ole kaarevia. 
Ennen-Jälkeen kuvapari. Näkyma B-portaan 5.kerroksen lepotasanteelta. Vasemmalla nykytilanne, oikealla vaihtoehto E:n mukainen luonnos.

Aksonometria luoteesta.

NYKYISET SISÄÄNKÄYNNIT JA PORTASHUONEET SÄILYTETÄÄN

Tässä vaihtoehdossa hissit rakennetaan 
rakennusrungon sisäpuolelle, josta seuraa muutoksia 
asuntoihin. Järjestelyllä saavutetaan kaikki vanhat 
asunnot kahdella hissillä. Porrashuoneisiin tai 
sisäänkäyntiin ei tarvitse tehdä suuria muutoksia. 

Esteetön sisäänkäynti voidaan järjestää rakennuksen 
itäpuolelta. Yhteys C-portaaseen järjestetään 
muuttamalla yksi autotalli ulkovälinevarastoksi. Tämä 
on mahdollista, vaikka yleensä asuinkerrostaloissa 
uloskäytävissä ei sallita tavaroiden säilyttämistä 
(palokuormaa). Tässä tapauksessa varsinainen 
uloskäynti kaikista asunnoista on kuitenkin vanhan 
porrashuoneen kautta sisäpihalle. Ulkovälinenvaraston 
ja C-portaan kellaritason välille voidaan asentaa 
palo-ovi, jolloin hissin käyttäminen ei ole pakollista 
pyöräilemään lähtiessä. Toinen sisäänkäynti 
rakennetaan entiseen kattilahuoneeseen, joka 
voidaan myös muuttaa ulkovälinevarastoksi. 

Hissin rakentamisen vuoksi poistuva huoneistoala 
on korvattava osakkeenomistajille. Vaihtoehtoina  
ovat korvaavan huonealan rakentaminen 
olemassa olevan rakennusrungon ulkopuolelle 
asunnon yhteyteen, vastaavan arvoisen ja saman 
suuruisen tuoton mahdollistavaa huoneistoalaa 
tai osuutta toisaalla kiinteistössä. 

Vaihtoehto E. Julkisivu Länteen.
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Vaihtoehto E. Pohjapiirros kellari 1:250. Vaihtoehto E. Pohjapiirros 1.-3. krs 1:250.

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON SISÄPUOLELLA

 - HISSIKORIN MINIMI SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA

 - YHTEYS AUTOTALLIEN VIERESTÄ

AUTOTALLIT MUUTOS AUTOTALLIEN KÄYTETTÄVYYTEEN

 - AIHEUTTAA VUOKRATULOJEN VÄHENEMISEN

 - VAIKEUTTAA LISÄRAKENTAMISEN ASEMAKAAVAEHTOJEN TOTEUTUMISTA

 - VOIDAAN EHKÄ HYÖDYNTÄÄ ULKOVÄLINEVARASTOINA (EI OLE POISTUMISTIE)

KATTILAHUONE VOIDAAN MUUTTAA ULKOVÄLINEVARASTOKSI(POLKUPYÖRILLE NOIN 30 PAIKKAA)
 - KORKEUS HYÖDYNNETTÄVISSÄ OSITTAIN

 - HELPOTTAA LISÄRAKENTAMISEN ASEMAKAAVAEHTOJEN TOTEUTUMISTA

  OVI   OVI

YKSIÖT HISSIYHTEYS EI KÄYTETTÄVISSÄ

 - SAATTAA ESTÄÄ HISSIAVUSTUKSEN SAAMISEN HANKKEELLE

 - VOIDAANKO LIITTÄÄ TOISEEN ASUNTOON ?

UUDET HISSIT HISSIKUILUT RAKENNUSRUNGON SISÄPUOLELLA

 - HISSIKORIN MINIMI SISÄMITAT 1100 X 1400 EHTO HISSIAVUSTUKSEN SAAMISELLE

 - HISSIKORI LÄPIKULJETTAVAA MALLIA

 - YHTEYS D-PORTAAN ASUNTOIHIN ”YKSITYINEN”

YKSIÖT MUUTOS HUONEISTOJEN PINTA-ALAAN

  - VOIDAANKO LIITTÄÄ TOISEEN ASUNTOON ?

ETEINEN VOIDAAN MUUTTAA OSAKSI PORRASHUONETTA

  OVI  OVI  OVI  OVI

Vaihtoehto E. Muutoskaavio kellari 1:250. Vaihtoehto E. Muutoskaavio 1.-3.krs 1:250.
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11. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Ryhdyttäessä vertailemaan vaihtoehtoja on tarkistettava vertailun ehdot.

 11.1 MÄÄRITTELY JA LUOKITTELU

 VAIHTOEHDOT VOIDAAN LUOKITELLA SEURAAVASTI:

• A ja B koskevat ensisijaisesti Talo-AB:tä ja ovat siten vertailukelpoisia, sillä ne ovat 
toteutettavissa normaalilla suunnittelu- ja rakennuslupamenettelyllä (vähäinen poikkeus).
• C, D ja E liittyvät ensisijaisesti Talo-CDE:n ja ovat vaikutuksiltaan niin suuria, 
että ne vaativat asemakaavamuutoksen (vähäistä suurempi poikkeus).

Voimassa oleva asemakaavan  mukaan kerrosmäärää ei voi Kuninkaanportin asuinrakennuksissa 
lisätä ilman poikkeusta asemakaavasta. Poikkeukset määritellään tapauskohtaisesti vähäisiksi tai 
vähäistä suurempiin (Karppinen 2013). Vähäisen poikkeuksen lupamenettelyn kustannusarvio 
on noin 1000 € luokkaa. Esimerkiksi rakennusoikeuden ylittäminen noin 10 %:lla saattaa vielä 
olla poikkeamislupamenettelyn piirissä. Vähäistä suuremmat poikkeamiset voimassa olevasta 
asemakaavasta edellyttävät muutosta asemakaavaan. Asemakaavamuutoksen kustannustaso on 
noin 10.000 €. 

VAIHTOEHDOT KAAVOITUKSEN KANNALTA
Tässä suunnitelmassa esitettävistä vaihtoehdoista talo-AB:ta koskevat 
vaihtoehdot kuuluvat alustavan arvion mukaan normaalin rakennusluvan tai 
poikkeamislupamenettelyn piiriin, kun taas talo-CDE:tä koskevat lisärakentamisen 
vaihtoehdot vaativat asemakaavan muutosta. Asemakaavamuutoksesta 
käydään aina myös neuvotteluja kaavoittajan ja kaupunkikuva-arkkitehdin 
kanssa. Suunnitelmien tulee olla jo kaavoitusvaiheessa huolella mietittyjä ja 
esitettyjä. Lausunnonantajat eivät mielellään puolla karkeita toteutusperiaatteita, 
jotka mahdollisesti sallivat ei-toivottuja ratkaisuvaihtoehtoja.

VAIHTOEHDOT RAKENNUSLUPAMENETTELYJEN KANNALTA
Työn aikana tavattiin rakennusvalvonnan edustaja lupa-arkkitehti Titta Tamminen, 
jonka kanssa keskusteltiin aiheesta diplomityönä yleisesti sekä työn sisällöstä. 
Tässä tilaisuudessa tuli hyvin pian selväksi, että korjaus- ja lisärakentamista 
koskevat hankkeet Suomessa ja Tampereella ovat ajankohtaisia, mutta myös 
monimutkaisia. Monimutkaisiksi ne tekevät kohteiden erilaiset ominaisuudet ja 
sijainnit kaupunkialueella. Mitään yleispäteviä menettelytapoja tai -ohjeita on 
hyvin hankala antaa tai edes yrittää seurata. Tämä seikka toisaalta oli tiedossa jo 
aiemminkin ja osaksi juuri tästä syystä tätä diplomityötä lähdettiin tekemäänkin.

Keskustelussa ensimmäiseksi nousi esiin määritelmien tulkinta, 
esimerkiksi kattomuodon merkitys rakennuksen korkeutta määriteltäessä. 
Rakennuksen korkeuden määritelmässä se kuvataan julkisivupinnan 
ja vesikatteen yläpinnan leikkauskohtana (ns. räystäskorkeus). 
Entäpä jos kyseessä on tasakatto? Samoin täytyy tapauskohtaisesti 
tarkastella mikä on ullakkokerros ja mikä varsinainen kerros.

Myös asemakaavoissa rakennuksen sallittu korkeus on määritelty eri 
aikoina eri määritelmin. Paikoin on määritetty rakennuksen suurin 
kerrosluku, rajaamatta kuitenkaan julkisivun korkeutta, toisaalla on 
määritetty rakennusten harjakorkeus ja räystäskorkeus erikseen. Tällä 
tavoin on rakennuksista yritetty saada kaupunkikuvallisesti yhteneväisiä, 
kuitenkaan liiaksi rajoittamatta rakennuttajien vapauksia. Kohteen tontilla 
asemakaavassa on siis määritelty rakennuksen korkeudeksi 6-kerroksisena 21 
m ja 3-kerroksisena 11,5 metriä. Tässä tapauksessa sillä tarkoitetaan juurikin 
julkisivun ulkopinnan ja vesikatteen yläpinnan oletettua leikkauskohtaa.

Kommentti:
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 11.5 LISÄTOIMENPITEET
Selvitys- ja suunnittelutyön aikana todettujen 
lisätoimenpiteiden suorittaminen. Vaihtoehdossa B 
ullakkorakentaminen vaatii rakenteen kantavuusselvityksen. 
Selvityksen tekee rakennusinsinööri/suunnittelutoimisto. 
Toimenpiteen työvaiheisiin kuuluu:

• Alkuperäisten suunnitelmien tarkastelu.
• Rakenteiden tarkastaminen ja suunnitelmien 
paikkansapitävyyden selvittäminen kohteessa. 
Kartoitetaan rakenteelliset vauriot.
• Rakennelaskelmien teko ja kantavuusselvitys. Lasketaan 
voiko ullakolle rakentaa ? (Lisätoimenpide 2)
• Pohjatutkimus. Maapohjan kantavuuden 
tarkistus. (Lisätoimenpide 1)
• Rakenteiden alustava suunnittelu. 
Kuormitusvaihtoehtojen vertailu.
• Rakenteiden kuntotutkimus. Valitun 
rakenteen tarkastaminen.
• Toteutussuunnittelu.
• Työnaikainen suunnittelu.

Kantavuusselvitys tehdään erillisen toimeksiannon 
mukaan, jonka taloyhtiön hallitus tilaa saatuaan 
yhtiökokoukselta valtuutuksen työn teettämiseen.

 11.6 RISKIT JA MAHDOLLISUUDET
Vaihtoehtojen riskit ja mahdollisuudet ovat pääasiassa 
taloudellisia. Taloyhtiö ei voi ottaa taloudellista riskiä 
lisärakentamisesta eli rakennuttamaan ja myymään uusia 
asuntoja itse. Se tarvitsee hankkeeseen yhteistyökumppanin, 
joka kantaa suurimman osan riskistä. Riskin ottaminen vaikuttaa 
myös taloudellisen hyödyn jakaantumiseen. Taloyhtiö voi 
omalla päätöksenteollaan vaikuttaa yhteistyökumppanin riskin 
suuruuteen. Tämä vaikuttaa taloyhtiön saamaan hyötyyn korjaus- 
ja lisärakentamisen kustannuksissa. Toisin sanoen on luotava 
suunnitelmat, joiden sisältämät toimenpiteet ovat taloyhtiölle 
hyödyllisiä (korjaukset ja muutokset) ja yhteistyökumppanille 
kannattavia (toimenpiteiden aikataulu ja kate).

 11.2 VAIKUTUKSET JA SEURAUKSET
Vaihtoehtojen vaikutusta ominaisuuksiin voidaan määritellä seuraavasti:

• A on rakennuksen alkuperäisyyden säilyttävä vaihtoehto.
• B muuttaa alkuperäisiä ominaispiirteitä, mutta 
suurimmat muutokset sijoittuvat vesikatolle.
• C, D ja E muuttavat rakennuksen alkuperäisen 
olemuksen kokonaan ja pysyvästi.

Vaihtoehto D:n vaikutukset sisäpihan laatuun ovat ristiriidassa 
tavoitteiden kanssa ja se todetaan toteuttamis-kelvottomaksi.

 11.3 TOTEUTETTAVUUS JA SOVELLETTAVUUS
Rakennusten erot asettavat rajoja vaihtoehtojen toteutettavuudelle ja 
sovellettavuudelle:

• Talo-AB:ssä ullakkorakentaminen on ainoa 
toteutettavissa oleva lisärakentamisen muoto.
• Vaihtoehto A:ta voidaan soveltaa myös Talo-CDE:n, mutta 
energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien toimenpiteiden 
tekemättä jättäminen täytyy perustella tarkalla lisäselvityksellä.
• Talo-CDE:n ullakkotiloihin usean asunnon rakentaminen ei ole 
kannattavaa, sillä rakennusmääräykset vaativat hissin rakentamista.
• Vaihtoehtojen C tai E ulkoseinärakennetta voidaan soveltaa 
Talo-AB ainakin itäjulkisivuun (ilmanvaihtokanavisto, paksu 
lämmöneristyskerros, pilarirakenne ja uudet parvekkeet).

Vaihtoehtojen A ja B toteutuksen aikataulu ei ole riippuvainen C:n 
tai E:n vaatimasta lisätarkasteluista. Kohteen sijainti huomioiden on 
suositeltavaa vaiheistaa toteutusta. Porrastusta toteutuksissa voi olla 
useita vuosiakin, mikäli olemassa olevan rakenteen tila sen sallii eli ei 
aiheuta haittaa terveydelle tai turvallisuudelle.

 11.7 KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI
Luotettavan kannattavuusarvion tekeminen on 
haasteellista. Pitkän aikavälin kannattavuuslaskelma 
on monimutkainen, mikä tekee siitä myös 
epävarman. Selkeärakenteinen vertailu, jossa 
on esitetty toimenpiteiden nykyhinta ja lyhyen 
aikavälin säästöt, on helpoimmin arvioitavissa. 
Kustannusten jakaantuminen vastikkeisiinkin on 
vielä laskettavissa, mutta investointilainan koron 
muutokset, energiakustannusten muutosten 
ennustaminen sekä lisärakentamisen tuomien tulojen 
ja kulujen lisäykset tekevät arvioinnista mahdotonta. 
Kannattavuuslaskelmissa huomioitavia kertaluontoisia 
kustannuksia ovat kaavoituskustannukset, 
autopaikkojen lisäämisen tarpeesta muodostuvat 
kulut, suunnittelupalkkiot ja kaupungin perimä 
kehittämiskorvaus rakennusoikeuden lisäämisestä. 
Suunnittelupalkkioiden suuruus mitataan 
tuhansissa euroissa, mutta kehittämiskorvaus 
voi olla 1/3 -1/9 rakennusoikeuden arvosta. 
Vaikutukset vuosittain tarkistettaviin maksuihin 
kuten kiinteistöveroon ja vakuutuksiin ovat 
arvioitavissa pinta-alan lisäyksen mukaan.

Kannattavuuden arviointi on vaikeaa myös 
rakennusliikkeiden näkökulmasta. Kohteen laajuuden 
ollessa alle 500 m2 on riittävän katteen saaminen 
haastavaa. Mahdollisuus lisä- ja korjausrakentamiseen 
samassa kohteessa on kiinnostusta lisäävä tekijä. 
Myös toteutuksen vaikeusaste - rakennustekninen 
ja aikataulullinen - vaikuttavat rakennusliikkeiden 
kiinnostukseen. Rakennusliikkeiden ja uusien 
asukkaiden näkökulmasta katsottuna, pienelle 
lisärakentamishankkeelle on eduksi, jos asunnoille 
tarjoutuva ympäristö on laadukas tai mielenkiintoinen. 
Talo-AB:n ullakkorakentaminen on sijaintinsa 
puolesta hyvin kiinnostava, mutta ympäristön 
kaupunkikuvalliset ominaisuudet ovat keskimääräiset.

 11.4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vaihtoehdoista A ja B sekä C ja E asetetaan vertailuun keskenään.

Kaikkien päätösten perusteleminen taloudellisin 
perustein ei ole mahdollista. Perusteluista on 
keskusteltava yhdessä ja pohdittava valintojen 
mahdollisia vaikutuksia ennen päätöstä.

Kommentti:

Kommentti:
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12. VAIHTOEHDOISTA HANKKEIKSI
Toimenpide-ehdotuksena on, että asunto-osakeyhtiö perustaa 
kaksi hanketta. Talo-AB:n korjaus- ja lisärakentaminen 
ja Talo-CDE:n muutos- ja lisärakentaminen.

 12.1 TIEDOTTAMINEN
Asunto-osakeyhtiö järjestää tiedotustilaisuuden, jossa tämän 
suunnitelman aiheet esitellään. Rakennusten erilaiset tilanteet 
ja mahdollisuudet sekä hankkeiden vaikutukset ja mahdolliset 
aikataulut ovat keskeisessä asemassa tiedottamisessa 
asukkaille. Tiedotustilaisuuden luonne on tultava kutsussa 
selkeästi esiin, jotta osallistujat osaavat varautua tilaisuuteen.

 12.2 PÄÄTTÄMINEN
Asunto-osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen kutsukirjeen 
yhteydessä lähetetään tämän suunnitelman ja lisäselvitysten 
yhteenveto sekä tiedostustilaisuuden muistio. Tärkeitäkin 
päätöksiä on mahdollista tehdä noppeallakin aikataululla, 
jos kokoukseen saavutaan riittävin taustatiedoin.

Kokouksen asialistalle  merkitään päätettävät asiat. 
Kokouksen alkuun on varattava aikaa keskusteluun. 
Ensimmäiseksi on päätettävä onko lisärakentaminen talo-
AB:n ullakolle kannatettava ehdotus. Sen jälkeen äänestys 
etenee kokouskutsussa esitetyssä järjestyksessä.

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA PÄÄTETTÄVÄT ASIAKOKONAISUUDET

1.LISÄRAKENTAMINEN

Määräenemmistö

Päätös lisärakentamisesta
Päätös kaavamuutoksen sallimisesta
Päätös maankäytt ömaksun maksamisesta
Päätös vakuuden myöntämisestä
Päätös rakennusoikeuden myynnistä

1.1 Päätös rakennusluvan hakemisesta
 - valtuutus hallitukselle

1.2 Päätös vesikatt eesta
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle
 Päätös julkisivusta
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle
 Päätös ikkunoista
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle
 Päätös parvekkeista
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle
 Päätös ilmanvaihdosta
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle

2.OSAKEPÄÄOMAN 
KOROTUS

2/3 -enemmistö

Päätös osakepääoman korott amisesta

2.1 Päätös esisopimuksesta  
 urakoitsijan / ostajan kanssa
 - rakennusoikeuden myynti  ja osto
 - ostohinta ja maksutapa
 - määritelty rakentamisevelvollisuus
 - sopimuksen purkuehdot
 -vakuudet urakoitsijalta / ostajalta

2.2 Päätös merkintäoikeudesta 
 (merkinnät rakennusluvan  
 vahvistumisen jälkeen)
 - valtuutus hallitukselle
 Päätös väliaikaisista osakekirjoista  
 rakennusluvan saamisen jälkeen
 - valtuutus hallitukselle
 Päätös merkintäajan pituus 
 - valtuutus hallitukselle

2.3 Päätös osakekirjojen painatuksesta  
 myynti päätösten vahvistutt ua
 - hankkimisvaltuutus hallitukselle

3.YHTIÖJÄRJESTYKSEN 
MUUTOS

2/3 -enemmistö

Päätös yhti öjärjestyksen muutt amisesta
Päätös uusista kerroksista,   
 asunnoista, neliöistä ja osakkeista

4.MAHDOLLISET AVUSTUKSET

Haetaan yhti ökokoouksen päätösten 
vahvistumisen jälkeen (pöytäkirja)
 - valtuutus hallitukselle

Kaavio on muokattu vaihtoehto B:n mukaista lisärakentamista vastaavaksi.
(alkuperäisen kaavion lähde tuntematon)

Talo-AB:n pintarakenteiden ja parvekkeiden tekninen tila vaatii päätöksiä toimenpiteistä. Valinta on 
tehtävä rakennuksen alkuperäisten piirteiden säilymisen, taloudellisesti kannattavien toimenpiteiden sekä 
ullakkotilan käyttötarkoituksen välillä.

Talo-CDE:n vaihtoehtojen arvioiminen ei ole aivan niin kiireellistä. Hissi-määräyksen vuoksi  
kevytrakenteinen lisärakentaminen ei ole kannattavaa, jolloin ainoana taloudellisesti kannattavana 
vaihtoehtoina  on rakennusoikeuden merkittävän lisäyksen hakeminen. Tämä prosessi kestää vähintään 
muutamia vuosia, jona aikana lisärakentamista sääntelevät määräykset, energian hinta ja suhdanteet 
voivat muuttua merkittävästikin.  Päätös on tehtävä ympäristön ominaisuuksien säilymisen ja 
rakennuksen alkuperäisen ilmeen säilymisen sekä lisärakentamisen ja taloudellisen kannattavuuden 
välillä. Lisärakentamisen laatuun ja määrään ehditään kaavoitusprosessin aikana pohtia laadukkaimpiakin 
vaihtoehtoja, kuin tässä työssä on ollut mahdollista saavuttaa.

Kommentti:
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TALO-AB

TALO-CDE

SUUNNITTELUN ETENEMINEN TOTEUTUS

HÄIRIÖT ASUKKAILLE (MELU)

2/2014  6/2014  10/2014  2/2015 

Talo-AB:n hankkeen etenemisen mahdollinen aikataulu.

LOPPUTULOKSEN KUSTANNUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN KUSTANNUSTEN TOTEUTUMINEN

100 %0 % 80 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUS LOPPUTULOKSEEN

SUUNNITTELUN ETENEMINEN TOTEUTUS

HÄIRIÖT ASUKKAILLE (MELU)

Talo-CDE:n hankkeen etenemisen mahdollinen aikataulu.

päätös ullakkorakentamisesta

13. HANKKEIDEN AIKATAULUT
Alla olevissa kaavioissa on esitetty hankkeiden mahdolliset aikataulut. 

päätös kaavamuutoksen hakemisesta (arvio)
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14. LOPPUSANAT

Tampereen keskusta-alueen kehittäminen on ollut kaupungin tavoitteena jo jonkin aikaa.
Strategioita, visioita, tutkimuksia sekä seminaareja aiheesta on järjestetty - täydennystä tarvitaan.
Toistaiseksi kehitys on kuitenkin noudattanut perinteistä linjaa eli ensin puretaan ja sitten ruvetaan rakentamaan.
Lisärakentamisen mahdollisuuksista korjauskustannusten rahoituskeinona on vihjailtu taloyhtiöille.
Toteutuskelpoiset kohteet ovat yksittäisiä ja melko harvalukuisia. Pinnan alla kuitenkin kuplii.
Ehkäpä vihdoin on löytymässä työkalut tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tässä työssä tartuttiin todelliseen tapaukseen, jonka vaihtoehtoja lähdettiin selvittämään.
Kuninkaankatu 15 sijaitsee lähes alkuperäisessä ulkoasussaan ja -muodossaan vuonna 1956-57 rakennettu Asunto-Oy Kuninkaanportti.
Sen ulkopuolisten rakenneosien peruskorjausta ei voi siirtää vuotta tai kahta kauemmas. 
Korjausvelkaa on kertynyt siinä määrin, että arvioitujen korjauskustannusten kattamiseksi on tehtävä vaikeita valintoja.
Mahdollisuus ullakkotilojen muuttamisesta asunnoiksi oli tässä työssä tarkastelun lähtökohta. Teoreettinen mahdollisuus saada rahallinen 
korvaus vettä läpivuotavan vesikaton alapuolisesta kylmästä ja kolkosta tilasta kiinnosti työn tilaajaa. Vaihtoehtoja löytyi kaksi. 

Seuraavaksi on asukkaiden ja osakkaiden vuoro tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.
Heidän on kuultava tosiasiat ja muodostettava mielipide. 
Myös niistä asioista, joista voidaan heille esittää vain arvioita.
Sen jälkeen on keskustelun vuoro, 
mutta pian on puheenjohtajan nuijan kumautettava Cafe Ståhlbergin nurkkapöydän kanteen päätöksen merkiksi.
Olipa päätös suuntaan tai toiseen, päätöksen kanssa on mentävä eteenpäin.
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