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Tässä työssä esitellään kahteen Keravan Killan alueella sijaitsevaan 

kerrostaloon tehdyt korjaus- ja lisärakennussuunnitelmat. Lisäksi työhön 

sisältyy kerrostalojen välissä olevan piha-alueen uudistaminen sekä 

valaistussuunnittelu. Työn tavoitteena on luoda paletti erilaisia korjaus- ja 

lisärakennustoimenpiteitä, joita voidaan soveltaa myös muulla Killan 

alueella. 

Diplomityön alkuosa koostuu johdannosta ja tutkimusosuudesta. 

Johdannossa pohdin korjausrakentamisen tarvetta Suomessa ja selvitän 

työn tavoitteet. Tutkimusosuudessa käyn läpi Killan alueen ominaispiirteitä 

ja tarkastelen suunnittelukohteina toimivien  

 

 

rakennusten nykykuntoa ja korjaustarpeita. Tutkimusosuutta varten on 

myös toteutettu asukaskysely, jossa on selvitetty asukkaiden omia toiveita 

mahdollisten muutosten suhteen. Tutkimusosuus päättyy analyysiosuuteen, 

jossa käyn läpi eri osapuolten tavoitteita ja pohdin, miten sovittaa ne 

yhteen. 

Työn jälkimmäinen osuus koostuu tekemistäni suunnitelmista. Niissä 

esitellään muun muassa rakennusten pohjien uudistukset, 

lisäeristyssuunnitelmat, uudistetut parvekelinjat sekä 

lisäkerrossuunnitelma.
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This Master’s Thesis presents the repair and extension construction plans 

for two buildings located in Kerava’s Kilta neighbourhood. In addition, it 

contains the plans to re-design the yard area located between the buildings. 

The goal of this Master’s Thesis is to create a catalogue of different types of 

repair and extension procedures that can be applied to other buildings in 

the Kilta area as well. 

I begin the Thesis with an introduction, in which I contemplate the need for 

repairing in Finland and write down the goals of this Thesis. In the research 

part I explore the qualities of the Kilta area and study the current condition 

of the target buildings. The research part also contains a residential survey, 

which was conducted in order to find out about the hopes and expectations 

of the residents themselves regarding the changes. The research part is 

concluded by an analysis in which I consider the goals of different parties 

and consider how they can be fitted together. 

The second half of the Thesis consists of the plans I’ve created. They present 

for example the changes in the floor plans, new balcony plans and plans for 

an extra floor. 
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ALUKSI 

 
Tämä työ lähti liikkeelle, kun selvitimme työpaikallani Talokeskuksella 

minulle sopivia diplomityökohteita. Esiin nousi Kiinteistö Oy 

Nikkarinkruunun hanke Keravalla, jolla oli kunnianhimoinen tavoite 

kohentaa kokonaisen alueen ilmettä korjausrakentamisen ja 

pihasuunnittelun keinoin. Työn rajausta punnittiin pitkään. Ensimmäisissä 

luonnoksissani hahmottelin koko Killan alueen uusia liikenne- ja 

pihajärjestelyjä. Työn edetessä kävi kuitenkin selväksi, että tiukempi rajaus 

oli tarpeen selkeämmän kokonaisuuden ja siedettävän aikataulun 

saavuttamiseksi. Loppujen lopuksi työn kohteeksi valikoitui kaksi 

Nikkarinkruunun kerrostaloa ja niiden välinen piha-alue. 

Haluan kiittää Talokeskusta, jonka tuella työn tekeminen oli ylipäätään 

mahdollista. Lisäksi haluan kiittää Nikkarinkruunua, jonka kiinnostus työtä 

kohtaan antoi intoa ja jonka apu muun muassa asukaskyselyn 

toteuttamisessa oli korvaamatonta. Kiitokset myös työn valvojalle Satu 

Huuhkalle yhteistyöstä ja kannustuksesta. 

Syvimmät kiitokset ansaitsee kuitenkin Anni, joka sai tottua minun ja 

työläppärini läheiseen suhteiseen ja joka silti kannusti eteenpäin loppuun 

asti. 

 

 

Huhtikuu 2018 

Roope Asikainen    
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1 JOHDANTO 
 

 

 

1.1 Lähiöiden korjaamisen merkitys Suomessa 
 

Maamme rakentaminen keskittyy yhä enemmän lähiöiden korjaus- ja 

täydennysrakentamiseen. Syynä on kasvava korjausvelka sekä 

energiatehokkuuden parantamisen haasteet. Suomessa on noin 570 000 

asuntoa 1960-1970-luvuilla valmistuneissa kerrostaloissa, jotka ovat nyt 

tulemassa peruskorjausikään. (Soikkeli 2011, 8). 

Monissa maissa korjausvelkaa pyritään lyhentämään purkamalla vanhoja 

rakennuksia, mutta Suomessa moni taloista on yksityisomistuksessa, mikä 

hankaloittaa laajamittaisia purkupäätöksiä. Lisäksi rakennusalan 

kapasiteettimme ei riitä korvaamaan läheskään kaikkia peruskorjausiässä 

olevia rakennuksia uudisrakennuksilla. (Soikkeli 2011, 8). Siksi 

lähiörakennusten korjaaminen on meillä välttämätöntä. 

 

 

1.2.1 Korjaamisen haasteita 
 

Korjausrakentamisessa on kuitenkin useita haasteita. Yksi on taloyhtiöiden 

vastahakoisuus rahoittaa laajoja remontteja (Soikkeli 2011, 9). Tähän yksi 

mahdollinen ratkaisu on lisärakentaminen, joka tuottaa tuloja uusien 

asuntojen kautta. Tuloilla voidaan kustantaa remontteja ja muita 

parannustoimenpiteitä, kuten hissin lisääminen hissittömään kerrostaloon. 

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen parantaa 

asumismukavuutta ja säästää lämmityskustannuksia. Kuitenkin esimerkiksi 

lisäeristekerroksen rakentaminen ulkovaipan päälle on usein kallis 

toimenpide. Kustannustehokkuutta parantaa energiaremontin 

toteuttaminen peruskorjauksen yhteydessä. Tällöin energiaremontti 

maksaa itsensä nopeammin takaisin. (Soikkeli 2011, 9). 
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1.2.2 Esteettömyys 
 

Rakennusten ja asuntojen esteettömyyden merkitys kasvaa jatkuvasti 

väestön ikääntyessä. Tällä hetkellä moni vanhoista rakennuksistamme ei 

täytä esteettömyysvaatimuksia hissin puutteen takia. Vuonna 2005 

Suomessa oli 370 000 kolmikerroksista rakennusta, joista puuttui hissi. 

Näissä taloissa asui 71 000 65 vuotta täyttänyttä ihmistä. (Soikkeli 2011, 10). 

Tästä syystä hissien lisääminen hissittömiin rakennuksiin on olennainen osa 

lähiöympäristön parantamista. 

 

1.2 Diplomityön tavoitteet 
 

Diplomityön tavoitteet ja sisältö ovat muotoutuneet usean osapuolen 

toiveiden pohjalta. Työn tilaajana toimii Talokeskus Yhtiöt Oy, jolle työ on 

uuden, aloitteellisen markkinointistrategian pilottiprojekti. Suunnitelmien 

kohteena ovat Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun omistamat kiinteistöt sekä 

piha-alue, joten suunnitellut korjaus- ja kehitystoimenpiteet pohjautuvat 

suurilta osin Nikkarinkruunun tarpeisiin. 

Killan alueen asukkaiden toiveet on otettu huomioon asukaskyselyllä, jonka 

sisältö ja tulokset esitellään tässä työssä. Oma tavoitteeni on ollut paitsi 

kiinteistöyhtiön ja asukkaiden tavoitteita yhteen, myös tuottaa laadukasta ja 

nykyaikaista korjausarkkitehtuuria, joka kunnioittaa ympäristöään, mutta 

ottaa myös rohkeasti paikkansa osana Killan kokonaisuutta. 

 

 

1.2.1 Talokeskuksen pilottiprojekti 
 

Talokeskus Yhtiöt Oy tuottaa korjaus- ja uudisrakentamisen 

suunnittelupalveluita kiinteistön koko elinkaaren ajalle. Talokeskus kehittää 

tällä hetkellä uudenlaista markkinointitapaa, jossa muun muassa 

julkisivuremonttien suunnittelupalveluita tarjotaan aloitteellisesti 

taloyhtiöille sen sijaan, että odotettaisiin taloyhtiöiden omaa tarjouspyyntöä 

suunnittelusta.  

Tavoitteena on aloitteellinen ja aktiivinen myyntityö, jolla taloyhtiöt saadaan 

entistä enemmän kiinnostumaan oman kiinteistönsä nykykunnosta ja 

mahdollisista kunnostustoimenpiteistä. Myyntityötä tehdään 

lähtökohtaisesti useammalle saman alueen taloyhtiölle, jolloin 

kannustimena toimivat ryhmäalennukset sekä suunnittelu- että 

toteutusvaiheessa. Yhteisprojektina toteutettu korjausurakka johtaa 

todennäköisemmin myös koko alueen mittakaavalla eheään 

lopputulokseen. 

Tämä työ toimii kyseisen hankkeen pilottiprojektina. Nikkarinkruunun 

kiinteistöihin tekemiäni suunnitelmia esitellään asukaskokouksissa myös 

alueen muiden taloyhtiöiden jäsenille ja näin pyritään innostamaan myös 

heitä punnitsemaan omia korjaustarpeitaan. Taloyhtiöille tarjotaan 

mahdollisuuksia ryhmäalennuksiin ja he voivat hyödyntää Nikkarinkruunulle 

tehtyjä suunnitelmia siinä määrin, kuin itse kokevat omissa kiinteistöissään 

tarpeellisiksi. 
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1.2.2 Nikkarinkruunun korjaushanke 
 

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on Keravan kaupungin omistama, voittoa 

tuottamaton yhtiö. Sen tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista vuokra-

asumista Keravan alueella. Nikkarinkruunu omistaa Killan alueella 7 eri 

kiinteistöä, joista tämä diplomityö kohdistuu kahteen rakennukseen ja 

niiden väliseen piha-alueeseen. Rakennukset ovat Kankurinpolku 9 sekä 

Nahkurinpolku 5. 

Kankurinpolku 9, eli ”Salpalohi”, on 6-kerroksinen, vuonna 1977 valmistunut 

elementtikerrostalo. Kiinteistön julkisivut sekä parvekkeet ovat 

kunnostuksen tarpeessa ja Nikkarinkruunun tavoitteena on rakennuksen 

ilmeen kokonaisvaltainen kohentaminen julkisivuremontin yhteydessä. 

Lisäksi lähtökohtana on parvekkeiden lisääminen asuntoihin, joissa sellaista

ei tällä hetkellä ole. Osa remontista on tarkoitus rahoittaa muuntamalla 1. 

kerroksen yhteistiloja vuokra-asunnoiksi. 

Nahkurinpolku 5, eli ”Salpahai”, on 3-kerroksinen, vuonna 1979 valmistunut 

elementtikerrostalo. Salpalohen tavoin myös Salpahain kohdalla on 

tavoitteena julkisivujen ilmeen kokonaisvaltainen kohentaminen niiden 

kunnostuksen yhteydessä. Salpahain 1. kerrokseen on niin ikään ajatuksena 

lisätä uusia vuokra-asuntoja yhteistilojen tilalle remonttikuluja kattamaan. 

Näiden kahden kiinteistön välisen piha-alueen ilmeen ja toimintojen 

uudistaminen on niin ikään yksi Nikkarinkruunun tavoitteista. Tavoitteena 

on helposti huollettava ja kaunis piha, johon on siirretty varastotoimintoja 

kiinteistöjen maantasokerroksista uusien asuntojen tieltä. Pihalle on 

aikomus rakentaa myös pihasaunat korvaamaan osa vanhoista, kiinteistöjen 

sisällä olevista saunoista. 
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2 KERAVAN KILLAN ALUE 
 

 

 

2.1 Killan alueen kehittyminen 
 

Vielä 1960-luvulla Killan alue oli melko väljästi asutettua aluetta. (Kuva 2). 

Rakennuskanta koostui tuolloin pääasiallisesti puisista rintamamiestaloista. 

(Kuva 3). Koko Keravan alue alkoi kuitenkin kasvaa nopeasti 1970-luvulla, 

jolloin kaupungissa järjestettiin asuntomessut. Suuri osa muuttoliikkeestä 

koostui Helsingissä opiskelleista nuorista, jotka muuttivat Keravalle 

erityisesti halvan asumisen perässä. Keravan väkimäärä lähes 

kaksinkertaistui 70-luvulla ja tuolloin rakennettiin myös Killan alueelle useita 

elementtikerrostaloja, jotka ovat olleet käytössä nykypäivään asti. (Kuva 4).  

1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa Killan rakennuskanta on täydentynyt 

enimmäkseen pientaloilla. (Kuva 5). Alueelle on tullut myös monia 

palveluita, kuten koulu ja päiväkoti. 2000-luvulla rakentaminen alueella on 

kuitenkin hidastunut. (Keravan kaupunki, 2015). Keravan 

kaavoituskatsauksen mukaan vuonna 2017 on selvitetty Killan 

Kankurinkadun varrella olevien pientalokortteleiden käyttötarkoituksen 

muuttamista kerros- tai rivitalojen korttelialueeksi. (Maankäyttöpalvelut 

2017, 11) 

 

  

Kuva 1: Killan alueen sijainti Keravan kartalla 
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Kuva 2: Ilmakuva Killan alueesta 1964 Kuva 3: Ilmakuva Killan alueesta 1978 

Kuva 5: Ilmakuva Killan alueesta 2006 Kuva 4: Ilmakuva Killan alueesta 2016 
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Kuva 6: Kolmiulotteinen mallinnus Killan alueesta 
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Kuva 7: Killan alueen palvelut kartalla 

suunnittelu-    

alue 
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2.2 Killan palvelut 
 

Killan alueen palvelutarjonta on kehittynyt varsin 

monipuoliseksi. (Kuva 7). Kävelymatkan päästä löytyvät kaikki 

tärkeimmät palvelut, kuten ruokakauppa ja terveyskeskus. 

Alueen läheisyydessä on myös useita harrastusmahdollisuuksia, 

kuten urheilupuisto, jäähalli ja maauimala. 

Alueen läheisyydessä sijaitsevat niin ikään päiväkoti ja koulu, eli 

Kilta on myös lapsiperheille sopiva asuinalue. Muita läheltä 

löytyviä palveluita ovat muun muassa palvelukoti ja koirapuisto. 

Liikenteen puolesta Killan alue sijaitsee Keskustan vieressä ja 

sinne kulkee suora linja-autoyhteys keskustasta Tuusulantietä 

pitkin. Keskustan juna-asema tarjoaa jatkoyhteydet muualle 

Suomeen. 
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Taulukko 1: Keravan kaupunginosien asuntojen hintavertailua 2016 
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2.2 Kilta tilastoina 
 

2.2.1 Asuntojen neliöhinnat 
 

Keravalla vuonna 2016 myytyjen asuntojen vertailusta löytyy yksi Killan 

alueelta myyty yksiö. (Taulukko 1). Vuonna 1977 valmistunut asunto 

sijaitsee toisessa kerroksessa ja on tyydyttävässä kunnossa. Myytäessä 

yksiön neliöhinnaksi on saatu 2500€. Muista yksiöistä lähin vertailukohta on 

Lapilassa sijaitseva asunto, joka on niin ikään tyydyttävässä kunnossa ja josta 

on maksettu 2750€ neliöhintaa. Taulukon loput yksiöt on myyty selvästi 

korkeammalla neliöhinnalla, joskin ne ovat olleet myös uudempia ja 

paremmassa kunnossa. 

Myytyjä kaksioita vertaillessa paljastuu selkeämmin Killan ja Keravan 

keskustan asuntojen hintaero. Killassa myydystä, vuonna 1990 

valmistuneesta kaksiosta on maksettu 2763€ neliöltä, kun taas keskustassa 

sijaitseva, neljä vuotta vanhempi asunto on myyty 3595 euron neliöhintaan. 

Molemmat asunnot ovat olleet myyntihetkellä hyvässä kunnossa, keskustan 

asunta tosin sijaitsee viisi kerrosta korkeammalla. 

Kolmioiden ja neliöiden myyntihinnat puoltavat näkemystä, että Killan 

alueella sijaitsevista asunnoista on maksettu pienempiä neliöhintoja kuin 

keskustan ja muiden alueiden lähimmistä vertailukohteista. Syitä voi olla 

monia, mutta ainakin asukaskyselyn sanalliset vastaukset viittaavat Killan 

ajoittaiseen levottomuuteen ja huonoon maineeseen. 

Kilta on palveluidensa ja yhteyksiensä puolesta kuitenkin aluetta, joka voisi 

yltää asuntojen hintatasossa muiden Keravan kaupunginosien tasolle. 

Neliöhintojen tarkastelu siis osoittaa, että Killan alueella on mahdollisuus 

asuntojen arvojen nousuun, mikäli asuntojen kunto ja alueen maine saadaan 

kohennettua markkinoiden vaatimalle tasolle.    
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Taulukko 2: Keravan kaupunginosien väestörakenteita 2016 
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2.2.2 Killan väestörakenne 
 

Vuonna 2016 Killan alueella asui 1320 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, eli 

Kilta on väestömäärältään hieman Keravan kaupunginosien keskiarvon 

alapuolella. (Taulukko 2). Työllisten ja opiskelijoiden määrä alueella on alle 

keskiarvon, kun taas eläkeläisten määrä on lähellä muiden kaupunginosien 

keskiarvoa. Työttömiä asuu Killassa huomattavan paljon, lähes 50% yli 

keskiarvon. 

Killan asukkaiden keskiansiot ovat Keravan kolmanneksi pienimmät. 

Keskiansioissa taakse jäävät Länsi-Jaakkolan ja Lapilan kaupunginosat, joissa 

opiskelijat ovat vahvasti edustettuina. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että Killan alueella asuu paljon pienituloisia. Tämä on 

johdonmukaista alueen matalan neliöhinnan kanssa (ks. kuva 8). 

 

2.3 Suunnittelualueen analyysi 
 

Työn suunnittelualue on Killan alueella sijaitseva piha-alue sekä sen 

reunoilla sijaitsevat kaksi Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun omistamaa 

kerrostaloa. (Kuva 10). Kerrostalot ovat Kankurinpolku 9, johon viittaan 

työssäni nimellä ”Salpalohi” sekä Nahkurinpolku 5, johon viittaan nimellä 

”Salpahai”. Koko korttelialueesta käytän nimitystä Nikkarinkruunun kortteli. 

Kortteliin kuuluu myös kolmas rakennus, Nahkurinpolku 3, eli KOY ”Salpa-

ahven”. En kuitenkaan käsittele tätä rakennusta suunnitelmissani. Se on 

erittäin samankaltainen Salpalohen kanssa, joten rakennuksessa voidaan 

pääosin hyödyntää Salpaloheen tehtyjä suunnitelmia.  

  

Kuva 8: Suunnittelualueen sijainti 
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Kuva 9: Salpalohi lännestä nähtynä 
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2.3.1 Kankurinpolku 9, Kiinteistö Oy Salpalohi 

 

  
Perustiedot 

 

Kaupunginosa:  Kilta 

Valmistumisvuosi: 1977 

Perusparannusvuosi: 1996 

Kerroksia:  6 

Hissi:  Kyllä 

Pesutupa:  Kyllä 

Kuivaushuone:  Kyllä 

Sauna:  Kyllä 

 

Asunnot:  42 

Yksiöt:  12 

Kaksiot:  24 

Kolmiot:  6 

Neliöt:  0 

>4h:  0 

 

Salpalohi sijaitsee Nikkarinkruunun korttelin itälaidalla. Siihen on 

tehty perusparannus vuonna 1996, jolloin on remontoitu vesikatto, 

ulkoseinät, parvekkeet, piha, yleiset tilat, LVI, huoneistojen 

kylpyhuoneet, WC:t ja keittiöt. Hissit, ikkunat ja parvekkeiden ovet on 

uusittu vuonna 2017. 

Kohteen kuntotutkimuksen mukaan rakennuksen julkisivut ovat 

epäsiistissä kunnossa, mutta eivät vielä sisällä merkittävää 

pakkausrapaumaa. Huoltomaalauksella julkisivujen käyttöikää 

voidaan pidentää 10-15 vuotta ennen suurempaa saneerausta, kun 

taas lämpörappaus pidentäisi käyttöikää noin 30 vuotta. (Lehti, Sell 

2017, 16) 

Parvekkeiden kunto on kuntotutkimuksessa määritelty tyydyttäväksi. 

Parvekkeiden kaiteissa on havaittavissa pitkälle edennyttä 

karbonatisoitumista ja kuntotutkimuksessa suositellaan kaiteiden 

uusimista. Parvekkeiden muut betonirakenteet vaativat paikkausta ja 

suojapinnoitusta. 
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Kuva 10: Salpahai länsisivu ja eteläpääty 
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2.3.2 Nahkurinpolku 5, Kiinteistö Oy Salpahai 

 

  

Perustiedot 

 

Kaupunginosa:  Kilta 

Valmistumisvuosi: 1979 

Perusparannusvuosi: 1997 

Kerroksia:  4 

Hissi:  Ei 

Pesutupa:  Ei 

Kuivaushuone:  Kyllä 

Sauna:  Kyllä 

 

Asunnot:  20 

Yksiöt:  3 

Kaksiot:  13 

Kolmiot:  4 

Neliöt:  0 

>4h:  0 

 

Salpahai sijaitsee Nikkarinkruunun korttelin länsilaidalla. Se on 

peruskorjattu vuonna 1997 ja parvekkeiden ovet sekä ikkunat on 

uusittu 2017. Kuntotutkimuksen mukaan Salpahain julkisivut ovat 

epäsiistissä kunnossa, ja niissä on havaittavissa pakkausrapaumaa. 

Kuntotutkimuksessa suositellaan paikkausta ja huoltomaalausta tai 

lämpörappausta pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi. 

Myös Salpahain parvekkeiden kunto on kuntotutkimuksessa 

määritelty tyydyttäväksi. Kaiteissa on havaittu samoja ongelmia, kuin 

Salpalohen vastaavissa, eli karbonatisoitumista ja pakkasrapaumaa. 

Kuntotutkimus suosittaa kaiteiden uusimista. (Lehti, Sell 2017, 10) 

  

Kuva 11: Salpahain parvekkeita 



28 

 

 

  



29 

 

 

 

 

3 KILLAN ASUKASKYSELY 
 

 

 

3.1 Kyselyn tavoitteet 
 

 

Ajatus asukaskyselystä heräsi, kun kävin tutustumassa paikan päällä Killan 

alueeseen. Muun muassa pihojen runsas puusto herätti minussa ristiriitaisia 

tunteita: ne loivat miellyttävän rauhallisen tunnelman, mutta samalla 

varjostivat parvekkeita ja pihoja. Tällaisten mielipiteitä jakavien aiheiden 

vuoksi halusin ymmärtää paremmin Killan asukkaiden arvomaailmaa. 

Halusin suunnitelmani vastaavan paitsi tilaajan tavoitteita, myös ottavan 

huomioon asukkaiden toiveet ja näkemykset. 

Kyselyn tavoitteena oli myös kartoittaa mahdollisia ristiriitoja. Esimerkiksi eri 

ikäluokkien edustajien toiveet voivat erota toisistaan suurestikin. Toisaalta 

myös tilaajan ja asukkaiden tavoitteet eivät välttämättä kohtaa. Koin, että 

selvittämällä nämä ristiriidat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaan 

saavuttaa paras lopputulos. 

 

3.2 Kyselyn toteutus 
 

Kyselyn toteuttaminen on tehokas tapa saada informaatiota. Saman 

kyselylomakkeen voi lähettää usealle henkilölle ja vastauksien tulkinta 

helpottuu, kun kaikilta vastaajilta on kysytty täsmälleen samat asiat. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 189). 

Toisaalta kyselyllä on myös heikkoutensa. Kaikki vastaajat eivät välttämättä 

täytä lomaketta tosissaan ja on vaikea arvioida, kuinka perehtyneitä 

vastaajat ovat aiheeseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 190). Näin 

kuitenkin tässä tapauksessa kyselyn parhaaksi tavaksi kartoittaa asukkaiden 

mielipiteitä, sillä se tarjoaa nopeasti laajan otoksen erilaisia näkemyksiä. 
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3.2.1 Kyselylomakkeen laatiminen 
 

Kyselylomakkeen kysymykset on jaettu avoimiin, vapaasti vastattaviin 

kysymyksiin sekä Likertin asteikolla vastattaviin kysymyksiin. Avoimissa 

kysymyksissä ihmisillä on mahdollisuus antaa konkreettisia 

parannusehdotuksia sekä kommentoida asioita, joita lomakkeessa ei 

muuten ole kysytty. Lisäksi niissä vastaajan on mahdollista tarkemmin 

kommentoida omia motivaatioitaan ja perusteluitaan mielipiteidensä 

taustalla. (Foddy 1995, 128). Likertin-asteikolla esitettävät 

monivalintakysymykset taas tuottavat tarkasti vertailtavissa olevia 

vastauksia kysyjän näkökulmasta kiinnostavimpiin kysymyksiin (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 196). Olen lomakkeessani käyttänyt 5-portaista 

Likertin asteikkoa, jossa vastaukset voi antaa välillä täysin samaa mieltä – 

täysin eri mieltä. 

Kysymysten muotoilu on hyvin oleellinen asia kyselylomaketta laatiessa. 

Olen välttänyt monitulkintaisia sanoja, kuten ”usein”, ”yleensä” ja 

”tavallisesti”. Lisäksi olen varonut ohjailemasta vastaajia muotoilemalla 

kysymykset neutraalin sävyisiksi. Tämä lisäksi kysymysten tulee olla 

yksinkertaisia ja lyhyitä, jotta ne on helppo ymmärtää (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 197). 

 

 

Taustatietoina olen kysynyt lomakkeessa vastaajien sukupuolta, ikää, 

osoitetta sekä lapsien lukumäärää taloudessa. Taustatietojen avulla on 

mahdollista selvittää eri ryhmittymien, kuten lapsiperheiden ja lapsettomien 

mahdollisia näkemyseroja sekä tarkastella vastaajien näkemyksiä muun 

muassa asuinpaikan perusteella. 

Kyselylomakkeen pituus on kaksi sivua. Se on laadittu ja jaeltu sekä suomen- 

että englanninkielisenä, jotta suomen kielen taidon puute ei estäisi kyselyyn 

vastaamista. 

 

3.2.2 Kyselylomakkeen jakelu 
 

Kyselylomakkeen jakelussa apuna oli Nikkarinkruunu, joka antoi lomakkeet 

eteenpäin alueen isännöitsijöille. Isännöitsijät puolestaan jakelivat 

kyselylomakkeet alueen asukkaiden postiluukuista. Lomake jaettiin kaikkiin 

Killan alueen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöihin lukuun ottamatta As Oy 

Salpasiikaa, jonka hallitus päätti, että talon asukkaat eivät osallistu kyselyyn. 

Asukkailla oli vastausaikaa kaksi viikkoa, minkä jälkeen täytetyt lomakkeet 

palautettiin alueella sijaitseviin postilaatikoihin.  
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Kuva 13: Killan asukaskyselylomakkeen toinen sivu Kuva 12: Killan asukaskyselylomakkeen ensimmäinen sivu 
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Kuva 15: Kyselyn toinen sivu englanniksi 
Kuva 14: Kyselyn ensimmäinen sivu englanniksi 
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Taulukko 3: Killan asukaskyselyn vastaukset numeroina 
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3.3 Kyselyn vastaukset 
 

3.3.1 Monivalintakysymysten analysointi 
 

Täytetyn kyselylomakkeen palautti 50 vastaajaa. Suurin osa vastaajista oli 

vastannut kaikkiin lomakkeen kysymyksiin lukuun ottamatta 

parvekkeettomille suunnattua kysymystä. 

Killan pihojen valaistus jakoi voimakkaasti vastaajia. Vastaajien osoitteiden 

perusteella käy selväksi, että alueen pihojen valaistuksissa on suuria 

eroavaisuuksia ja joukossa on myös pihoja, joiden käyttäjät ovat 

valaistukseen erittäin tyytymättömiä. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä tai 

erittäin tyytyväisiä alueen katujen valaistukseen. Toisaalta joukossa oli myös 

asiasta eri mieltä olevia vastaajia. Katujen valaistuksesta ei siis varsinaisesti 

vallitse mitään konsensusta, enemmänkin  vaikuttaa siltä, että vastaajien 

kesken on voimakkaita mielipide-eroja siitä, mikä on riittävä valaistus. 

Alueen kasvusto aiheuttaa sekin vastaajissa ristiriitaisia tunteita. 10 

Vastaajaa on täysin samaa mieltä siitä, että alueen katujen varrella on liikaa 

kasvustoa. Toisaalta 10 vastaajaa on saman väitteen kanssa täysin eri mieltä. 

Tämänkin väitteen kohdalla voidaan vetää johtopäätös, että asiasta ei 

vallitse yksimielisyyttä, vaan vastaajien henkilökohtaiset mieltymykset 

määrittelevät suhtautumisen asiaan. 

Mielipiteet piha-alueiden puuston harventamisesta ovat niin ikään 

jakaantuneet. Tällä kertaa asukkaiden osoitteita tutkimalla ei voida suoraan 

määrittää pihoja, joiden asukkaat olisivat selvästi kääntyneet tietylle  

 

 

kannalle. Sen sijaan samojen pihanpiirien asukkaat kokevat asian hyvin eri 

tavalla. Tämän kysymyksen kohdalla vastauksiin voi tosin vaikuttaa 

esimerkiksi se, mihin suuntaan vastaajien ikkunat ja parvekkeet aukeavat. 

Koska vastaajien asunnonnumeroa ei kysytty, ei tämän seikan vaikutusta 

kuitenkaan voida määrittää. 

Vastaajat olivat pääosin kohtalaisen tyytyväisiä oman asuintalonsa 

yleiskuntoon ja ulkonäköön. Tässäkin tapauksessa asukkaiden omilla 

mieltymyksillä vaikuttaa olevan suuri vaikutus, sillä vastaajien osoitteiden 

perusteella ei voida sanoa, että tiettyjen rakennusten asukkaat olisivat 

erottuneet selkeästi tyytyväisempinä tai tyytymättömämpinä kuin muiden. 

Parvekkeellisten asuntojen asukkaat eivät pääosin kokeneet parvekettaan 

liian pieneksi. Kyselyyn otti osaa kaksi vastaajaa, joilla ei ollut omaa 

parveketta. molemmat olivat voimakkaasti sitä mieltä, että haluaisivat 

asuntoonsa parvekkeen. 

Vastaajat olivat enimmäkseen varsin tyytyväisiä talojensa yhteissaunoihin. 

Sanallisissa vastauksissa osa oli maininnut saunojen kaipaavan 

pintaremonttia, mutta muuta kritiikkiä ei ollut. Suurin osa vastaajista 

vastusti ajatusta erillisestä pihasaunasta. 

Kysymys uusista säilytysvarastoista pihoille sai ristiriitaisen vastaanoton. 

Suurin osa vastaajista kallistui ajatusta vastaan monivalintakysymyksessä, 

mutta toisaalta sanallisissa vastauksissa useampi vastaaja erikseen pyysi 

säilytystiloja pihalle. Tämäkin aihe näytti siis jakavan vastaajia 

enimmäkseen henkilökohtaisten mieltymysten perusteella.
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3.3.2 Sanallisten vastausten analysointi 
 

Sanallisissa vastauksissa useampi vastaaja kommentoi pihansa huonoa 

valaistusta. Erikseen mainittiin pimeä kulku parkkipaikalle sekä heikosti 

valaistut sisäänkäynnit. Kasvustoa kommentoidessaan  vastaajat korostivat 

karsimisen sijaan kasvien ja puiden hoidon ja trimmaamisen tärkeyttä. 

Moni vastaaja kommentoi pihoilla olevan liian vähän oleskelupaikkoja, 

varsinkin katettuja. Lasten nykyiset leikkipaikat aiheuttivat myös närää ja 

moni toivoi kokonaan uusia leikkialueita. Leikkialueiden parannuksen tarve 

ja nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisääminen korostui etenkin 

lapsitalouksien kohdalla. Myös roskakatosten uusimista esitettiin.  

Asuintalojen ja asuntojen parannusehdotuksia löytyi runsaasti. Moni 

kaipasi julkisivujen kunnostamista  ja uusia värejä taloonsa. Parvekkeiden 

kuntoa moitittiin huonoksi ja usealla vastaajalla oli toiveissa lasitus omalle 

parvekkeelleen. Toisaalta yksi vastaaja myös nimenomaisesti pyysi, että 

parvekkeille ei tulisi lasitusta. Usea vastaaja  ilmoitti olevansa tyytymätön 

talonsa nykyisiin sisäänkäyntikatoksiin. 

 

Lisärakentaminen keräsi runsaasti kritiikkiä sanallisissa vastauksissa, eikä 

kukaan vastanneista sitä taloonsa toivonut. Vastaajat kertoivat pitävänsä 

matalassa talossa asumisesta ja olivat huolissaan rakentamisen 

aiheuttamasta häiriöstä. Yleisin perustelu lisärakentamisen vastustamiselle 

oli kuitenkin se, että vastaajat kertoivat asuvansa jo 6-kerroksissa talossa, 

eivätkä kokeneet lisäkerrosta tarpeelliseksi. Lisäkerroskysymyksessä 

oleellista on kuitenkin huomioida, että vastauskohdan jätti tyhjäksi 30 

vastaajaa, eli yli puolet kaikista vastanneista. Tämän perusteella voidaan  

 

 

olettaa, että suurin osa vastaajista ei omannut selkeää mielipidettä asian 

suhteen. 

Yhteistiloista ihmiset kaipasivat lisää säilytystilaa, grillikatosta, pesutupaa ja 

nuorten oleskelutilaa. Näistä varsinkin säilytysvarastot ja grillikatos 

mainittiin useassa vastauksessa. 

 

3.3.3 Vastausten yhteenveto 
 

Yleinen suuntaus vastauksissa oli kriittinen suhtautuminen muutoksiin. Yksi 

asenteiseen vaikuttava tekijä voi tässä tapauksessa olla vastaajien keski-ikä, 

joka on 68 vuotta.  Vanhemmat ihmiset  ovat tottuneempia asioiden 

nykytilaan ja saattavat kokea mahdolliset muutostoimenpiteet, kuten 

lisäkerrosten rakentamisen raskaampana.   

Toisaalta kyseessä voi olla myös ilmiö nimeltä muutosvastarinta. 

Psykologian lisensiaatti Pekka Järvinen kirjoittaa Talouselämän 

artikkelissaan: ”Muutosvastarinta on psykologinen termi, joka selittää 

ihmisen käyttäytymistä muutostilanteissa. Käsite tarkoittaa, että ihmiselle 

on ominaista pitää kiinni syvään juurtuneista vanhoista tavoista, asenteista 

ja käsityksistä.”(Järvinen, 2016). 
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Muutosten vastustus saattaa perustua myös pelkoon kustannuksista. Vaikka 

kyselylomakkeessa on ilmoitettu, että vastauksia käytetään ensisijaisesti 

diplomityössä, on vastaajien takaraivossa saattanut olla ajatus, että he 

joutuvat suoraan mahdollisten muutosten maksumiehiksi. Tämä johtaa 

helposti varsin tarkkaan puntarointiin siitä, mitä muutoksia on tosiasiassa 

varaa tehdä ja mitä ei, vaikka se ei kyselyn varsinainen tarkoitus olekaan. 
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4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

 

 

4.1 Tavoitteiden yhteensovittaminen 
 

Nikkarinkruunulla ja asukkailla on useita yhteisiä tavoitteita, kuten pihan 

kasvuston trimmaus, yhteistilojen parantaminen sekä talojen julkisivujen 

kunnostaminen. Nämä osapuolille yhteiset tavoitteet olen ottanut kaikkien 

suunnitelmieni pohjaksi. Toisaalta tavoitteet ovat muutaman aiheen 

kohdalla myös ristiriidassa. Asukkaat olivat varsin tyytyväisiä nykyisiin 

saunoihinsa ja pääosin vastustivat saunatoimintojen siirtämistä pihalle. 

Toisaalta Nikkarinkruunun tavoitteena on korvata maantasokerrosten 

saunatilat yksiöillä. Asetin tässä asiassa tilaajan tarpeen prioriteetiksi ja 

siirsin suunnitelmissani kaksi kolmesta maantasokerroksen saunatilasta 

pihalle. Toisaalta pienenä kompromissina jätin kuusikerroksiseen 

Salpaloheen yhden saunatilan asukkaiden, erityisesti liikuntarajoitteisten 

käyttöön. 

Moni asukkaista oli voimakkaasti myös lisäkerrosten rakentamista vastaan. 

Toisaalta tässäkin asiassa on otettava huomioon, että suurin osa kyselyyn  

 

 

 

 

vastanneista ei ottanut asiaan kantaa. Lisäksi suurin yksittäinen syy 

vastustukselle oli se, että vastaaja asui jo 6-kerroksissa talossa. Tätä taustaa 

vasten sisällytin suunnitelmaani lisäkerroksen rakentamisen 3-kerroksisen 

Salpahain päälle. Lisäkerroksen myötä taloon sisällytetään uusi hissi, mikä 

nostaa myös vanhojen asukkaiden asumismukavuutta ja asuntojen arvoa. 

Lisäkerros on osa suunnitelmaa, koska haluan tarjoa sekä Nikkarinkruunulle 

että alueen muille talo- ja kiinteistöosakeyhtiöille laajan paletin erilaisia 

suunnitelmapohjia, joita voi tarvittaessa soveltaa myös muihin alueen 

rakennuksiin.  

Yleisesti mahdollista muutosvastarintaa on projektin edetessä tarkoitus 

liennyttää tietoa jakamalla. Jos asukkaille saadaan annettua konkreettisia 

laskelmia, miten vaikkapa uudet asunnot voivat laskea vuokria tai 

yhtiövastikkeita, voivat mielipiteet muutoksia kohtaan kääntyä 

myönteisemmiksi. Lisäksi asukkaille esitellään suunnitelmia 

asukaskokouksissa, missä he pääsevät näkemään muutokset, kuten uudet 

pihasaunat visualisoituina. Tällöin asukkaat voivat kommentoida 

suunnitelmia ja näin vaikuttaa siihen, että lopputulos on myös asukkaiden 

kannalta paras mahdollinen. 
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4.2 Suunnitelman pääkohdat 
 

Olen määrittänyt suunnitelmieni pääkohdat eri osapuolten tavoitteiden 

pohjalta. Pihan toiminnot olen suunnitellut lähes täysin uudelleen. Olen 

sijoittanut pihalle uudet pihasaunat, grillikatoksen, leikkialueen sekä muita 

toimintoja asukkaiden ja tilaajan toiveiden pohjalta. Pihan valaistus on myös 

tällä hetkellä riittämätön sekä Nikkarinkruunun että asukkaiden mielestä, 

joten olen tehnyt pihalle uuden valaistussuunnitelman. 

Salpalohessa olen sijoittanut ensimmäiseen kerrokseen kaksi uutta asuntoa 

muita toimintoja siirtelemällä. Rakennuksen pohjiin on tehty myös muita 

pieniä muutoksia pääasiassa tilaajan tarpeiden pohjalta. Talon julkisivut on 

kunnostettu ja lisäeristetty. Vanhat parvekelinjat uusitaan kokonaan ja 

parvekkeettomiin asuntoihin on lisätty uudet parvekkeet. Parvekelinjojen 

uusimisella päästään pidempään käyttöikään kuin paikkakorjauksella ja 

huoltomaalauksella. Lisäksi se on edullisempaa toteuttaa kerralla, kuin 

esimerkiksi kaksivaiheisena, jolloin kaiteet uusittaisiin nyt ja pieliseinät vasta 

tulevaisuudessa. Parvekelinjojen uusiminen antaa myös mahdollisuuden 

rakennusten ilmeen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.  

Salpahaihin olen niin ikään suunnitellut julkisivun kunnostuksen ja 

lisäeristyksen. Sen parvekelinjat uusitaan Salpalohen mallia noudattaen. 

Salpahain maantasokerrokseen lisätään kaksi uutta asuntoa ja pohjiin 

tehdään useita pieniä muutoksia vastaaman tilaajan ja asukkaiden tarpeita. 

Salpahaihin olen suunnitellut myös lisäkerroksen, jonka piirustukset  

esitellään muiden suunnitelmien tavoin työn suunnitelmaosiossa. 

Molempien rakennusten ikkunat ja parvekeovet on uusittu vuonna 2017, 

joten niiden uusimiselle ei ole tarvetta. Lisäeristys kuitenkin kasvattaa 

ikkunasyvennyksiä, joten seuraavan ikkunaremontin yhteydessä on 

suositeltavaa asentaa uudet ikkunat   nykyistä pienemmillä syvennyksillä.
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5 PIHA- JA VALAISTUSSUUNNITELMA NIKKARINKRUUNUN 

KORTTELIIN 
 

 

 

Uuden pihasuunnitelman on tarkoitus lisätä pihan viihtyisyyttä ja sitoa 

kortteli ehjäksi kokonaisuudeksi.  Vanhan pihan ongelmia ovat katettujen 

alueiden puute, parvekkeita varjostava puusto sekä huonokuntoiset grilli- ja 

jätekatokset. Lukuisat kuivaustelineet ovat suurimman osan vuodesta 

käyttämättöminä, kuten myös huonoon kuntoon pääsyt koripallokenttä. 

Nykyisen pihan heikkoudeksi voidaan myös nähdä varastotilojen sekä 

pyöräkatosten puuttuminen. 

Toisaalta olen pyrkinyt myös säilyttämään nykyisen pihan vahvuuksia. 

Trimmattuna pihan kasvusto luo runsaasti viihtyisyyttä ja tarjoaa 

keskikesällä helpottavia varjopaikkoja. Pihan nykyiset kulkuyhteydet ovat 

loogisia ja oleskelualueiden painottaminen alueen keskiosaan on toimiva 

ratkaisu. 

 

 

Kuva 16: Nikkarinkruunun korttelin nykyinen asemapiirros 
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Kuva 17: Pihasuunnitelma 1:500 
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5.1. Pihasuunnitelma 

 
Pihan kulkuyhteydet on säilytetty entisen kaltaisina. Pihaa ympäröivien 

rakennusten sisäänkäynneiltä lähtevät suoraviivaiset reitit kaikkiin pihan 

toimintoihin. Pelastusteitä on levennetty hieman ja Salpahain sekä -lohen 

edustalla kulkevia asfalttiteitä siirretty hieman kauemmas rakennusten 

kyljestä. Näin on saatu lisätilaa ensimmäisen kerroksen uusille 

pihaterasseille sekä viheralueille. 

Pihan kasvustoa on hieman harvennettu tavoitteena lisävalon tuominen 

parvekkeille sekä siistimpi yleisilme. Jäljelle on kuitenkin jätetty runsaasti 

puustoa, joten piha säilyttää alkuperäisen, seesteisen luonteensa. Pensaita 

on käytetty näköesteinä sopivissa paikoissa sekä lisäämään viihtyisyyttä. 

Vanhat leikkipaikat on yhdistetty selkeäksi kokonaisuudeksi pihan 

keskiosaan. Vanhemmat voivat näin hyödyntää pihan muita toimintoja 

säilyttäen näköyhteyden leikkipaikalla telmiviin lapsiinsa. 

Pyykinkuivaustelineet puolestaan on korvattu ympäri vuoden 

käytännöllisillä tamppauspaikoilla, sillä asukaskyselyn mukaan vaatteita on 

varasteltu kuivaustelineistä. 

Nykyiset jätekatokset ovat päässeet epäsiistiin kuntoon. Ne on korvattu 

Molok-syväkeräysastioilla, jotka ovat helpompia käyttää ja pitää siistinä. 

Jätekatoksen poistamisen myötä pihan lounaisosan koripallokenttää 

voidaan laajentaa. Kentän pinta on uusittu lyhyellä keinonurmella ja sen 

sivuille on tuotu lisää istumapaikkoja sekä valaisimia.  

Asukkaat saavat käyttöönsä uudet pyöräkatokset. Myös varastotoiminnot 

on siirretty rakennusten pohjakerroksista pihalle uusiin varastorakennuksiin, 

sillä niiden tilalle on sijoiteltu uusia asuntoja. 

Pihan keskiosa on tarkoitettu oleskeluun. Grillikatos sekä pihasaunat ovat 

vahvassa yhteydessä toisiinsa ja niiden välillä on runsaasti penkkejä ja 

pöytiä. Tavoitteena on, että alueella voidaan viettää aikaa suurellakin 

seurueella. Saunomisen ja grillauksen voi yhdistää toisiinsa, mikä lisää tilojen 

houkuttelevuutta. Asukkaat voivat järjestää esimerkiksi yhteisiä sauna- ja 

grillausvuoroja, mikä voi osaltaan lisätä alueen yhteisöllisyyttä.    

 

  
”Killan puusto ja 

pensaat ovat upeat” 

-Nainen, 46v, ote 

asukaskyselyn vastauksista  

”Paremmat lasten leikkialueet ja 

aikuisten oleskelualueet” 

-Nainen, 49v 
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Kuva 18: Uuden pihasaunan julkisivut 1:100 

Pihasaunan pintamateriaalit: 

1. Viherkatto 

2. Pellitys, musta 

3. Lautaverhous, suojakäsitelty lehtikuusi 
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5.1.1. Pihasaunat 
 

Pihasaunojen ulkoasussa on pyritty hillittyyn ilmeeseen. Materiaalit 

sopivat vehreän pihan keskelle ja viherkatto istuu ympäristöönsä 

myös asuntojen parvekkeilta katsottuna. Lehtikuusiverhoilu luo myös 

vahvan yhteyden Salpahain uuteen lisäkerrokseen. 

Saunarakennuksista löytyy avara etukuisti, jossa nauttia auringosta ja 

vaikkapa grillissä valmistetuista herkuista. Etukuistilta on yhteys 

valoisaan tupatilaan, jonka lämmitystä voidaan talviaikaan tehostaa 

puulla lämmitettävällä kamiinalla. 

Löylyhuoneet on varustettu sähkökiukailla, jotka voidaan ohjelmoida 

lämpiämään automaattisesti sähköisen varaussysteemin kautta. 

Saunasta voidaan pukuhuoneen kautta siirtyä vilvoittelualueelle, joka 

on suojattu katseilta pensasaidalla. 

Saunarakennukset ovat täysin esteettömiä. 

 

Kuva 19: Pihasaunan pohjapiirros 1:100 
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Kuva 8: Valaistussuunnitelma 1:500 

 

 

  

”Pihavalaistus on 

täysin riittämätön” 

-Nainen, 70v  
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5.2 Pihan valaistussuunnitelma 
 

Pihan valaistus hoidetaan pääasiassa matalilla pollarivalaisimilla, jotka on 

sijoiteltu kulkuväylien yhteyteen. Toiminnot, kuten leikki- ja tamppauspaikat 

erottuvat näin helposti hämärässäkin. Rakennusten sisäänkäyntejä sekä 

katoksia on korostettu niihin upotetuilla, alaspäin suunnatuilla valoilla. 

Jätealueiden valaistusta on tehostettu alaspäin suunnatuilla korkeilla 

pylväsvalaisimilla, jotta myös heikkonäköiset erottavat keräysastioiden 

tekstit. Lisävalaistus helpottaa myös jäteastioiden tyhjentäjien töitä. 

Vastaavia pylväsvalaisimia on käytetty niin ikään koripallokentällä, jossa 

hyvä näkyvyys on tärkeää. 

Pihan oleskelualue on reunustettu kiveykseen upotetuilla valaisimilla. 

Oleskelualueen keskellä oleva puu on valaistu alhaalta päin, mikä luo 

tunnelmallisen katseenkiinnittäjän hämärän aikaan. 

Kaikissa valaisimissa on käytetty lämminsävyisiä LED-lamppuja. Valaisimien 

sijoittelussa on pidetty huoli, ettei asuntoihin pääse ylimääräistä, häiritsevää 

valoa yöaikaan.  

Kuva 21: Esimerkki pihalle sopivasta pollarivalaisimesta 

”Enemmän pihavaloja” 
-Nainen, 49v  
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Kuva 22: Näkymäkuva pihalta Salpahain suuntaan 
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6 NIKKARINKRUUNUN TALOJEN KORJAUS- JA 

KOROTUSSUUNNITELMAT 
 

 

 

Korjausprosessin tavoitteena on paitsi parantaa talojen käytettävyyttä ja 

yleiskuntoa, myös luoda esteettisesti mielenkiintoista ja viihtyisää 

ympäristöä. Uusilla parvekelinjoilla ja lisäkerroksella olen pyrkinyt tuomaan 

selkeän ajallisen kerrostuman rakennuksiin. Uudet elementit on erotettu 

muodollisesti ja materiaalien kautta selkeästi vanhoista, joskin 

kunnostetuista rakennusosista. 

Rakennusten ja pihan kunnostus on suunniteltu kokonaisuutena ja 

suunnitelman eri osat pyrkivät tukemaan toisiaan. Samat materiaalit ja 

pintatekstuurit toistuvat koko alueella luoden yhtenäisen kokonaisuuden. 

Suunnitelmassa olen suurissa pinnoissa suosinut pääosin mustaa, valkoista 

ja harmaan eri sävyjä. Rohkeat katseenkiinnittäjät, kuten Corten-

parvekelevyt ja Salpahain lisäkerroksen lehtikuusiverhoilu tuovat kuitenkin 

mielenkiintoa ja rytmiä kokonaisuuteen.  

Kuva 23: Havainnekuva Salpalohen 

uudesta parvekelinjasta 
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Kuva 24: Salpalohen nykyisen 1. kerroksen pohjapiirros 1:200 

Kuva 25: Salpalohen uusi 1. kerroksen pohjapiirros 1:200 
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6.1 Salpalohen korjaussuunnitelma 
 

 

6.1.1 Salpalohi, 1. kerroksen pohjapiirros 
 

Suurin muutos Salpalohen ensimmäisen kerroksen pohjassa on kahden 

uuden asunnon lisääminen. Uusi yksiö on sijoitettu entisen kylmävaraston 

tilalle, kun taas uusi kaksio korvaa vanhan urheiluvälinevaraston. Asuntojen 

sijainti on kulkuyhteyksien kannalta hyvä. Pääsisäänkäynniltä on nopea ja 

looginen reitti asuntoihin. toisaalta molempiin uusiin asuntoihin pääsee 

kulkemaan myös uusien pihaterassien kautta. Asunnot on sommiteltu siten, 

että olemassa olevia kantavia linjoja ei ole tarvinnut purkaa. 

Pihaterassit tarjoavat suojaisan ulko-oleskelumahdollisuuden asukkaille. Ne 

on aidattu 800mm korkealla tummaksi öljytyllä lehtikuusella. Umpinaisen 

aitaosan yläpuolella on vielä 700mm korkea vaakarimoitus, joka päästää 

lävitseen valoa pihalle, mutta lisää myös sen suojaisuutta. Lisää näkösuojaa 

pihalle tuo terassin ulkopuolella oleva pensasaita.  

Asuntojen tieltä väistyvät toiminnot on sijoiteltu uudelleen. Säilytystila 

siirtyy vanhan saunan tilalle, kun taas vanha urheiluvälinevarasto on siirretty 

pihalle. Pohjakerrokseen on jätetty yksi sauna. Näin on pyritty huomioimaan 

liikuntarajoitteiset, joille pihasaunan käyttö saattaa olla haasteellista. 

Liikuntarajoitteisten huomiointi on tärkeää nimenomaan hissillisessä 

Salpalohessa, jossa asuu paljon vanhuksia. 

Ulkoseiniin on lisätty lisäeristekerros, joka ensimmäisessä kerroksessa on 

verhoiltu tummalla kivilaatalla.  
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Kuva 26: Salpalohen nykyisen 2.-6. kerroksen pohjapiirros 1:200 

Kuva 27: Salpalohen uusi 2.-6. kerroksen pohjapiirros 1:200 
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6.1.2 Salpalohi, 2.-6. kerroksen pohjapiirros  
 

Useissa Salpalohen asunnoissa tapahtuu merkittävä muutos, kun vanhat 

keittiökalusteet puretaan ja uudet siirretään erillisestä keittiötilasta osaksi 

olohuonetta. Näin on toimittu useimmissa vanhoissa kaksioissa sekä 

kolmioissa. Vanhojen keittiöiden tilalle on sijoitettu makuuhuoneita, mikä 

nostaa näiden asuntojen huonemäärää yhdellä. Uusi avokeittiö 

mahdollistaa seurustelun ruuanlaiton ohessa. 

Vanhat parvekelinjat puretaan niiden huonon kunnon vuoksi ja rakennetaan 

kokonaan uudelleen. Umpinaiset betonikaiteet korvataan kevyemmällä 

rima- opaalilasi -rakenteella. Parvekkeiden pielet saavat kevyemmän 

ilmeen, kun pieliseinät korvataan betonipilareilla. Uudistukset lisäävät 

parvekkeiden avaruutta ja valoisuutta merkittävästi.  

Pienimmissä asunnoissa ei ole ollut lainkaan omaa parveketta. Remontin 

yhteydessä näihin asuntoihin rakennetaan kokonaan uudet parvekkeet, 

joihin kulku tapahtuu keittiökomeron kautta. Uudet parvekkeet toimivat 

myös varateinä, mikä lisää asuntojen turvallisuutta. 

Vanha porrashuone on kärsinyt luonnonvalon vähäisyydestä. 

Porrashuoneiden ikkunoita suurennetaan merkittävästi, mikä lisää sekä 

viihtyisyyttä että turvallisuutta. Ulkoseiniin on lisätty eristekerros, joka 2.-6. 

kerroksessa on verhottu valkoisella rappauksella. 

  

Kuva 28: Perspektiivikuva Salpalohen uudesta länsijulkisivusta 

”Oma parveke olisi ihana” 

-Nainen, 60v  
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Kuva 29: Salpalohi, julkisivu länteen 1:200 

Julkisivun pintamateriaalit: 

5. Eristerappaus, valkoinen 

6. Pellitys, musta 

7. Parvekelasitus, kirkas 

8. Parvekekaide, musta teräs, taustalla harmaa opaalilasi 

9. Kuitubetoni, valkoinen 

 

1. Corten-teräs, ruskea, väritön Everbrite-käsittely 

2. Lehtikuusi, tummanruskea kuultokäsittely 

3. Kivilaatta, musta 

4. Katuharjakuvioitu eristerappaus, beige 
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6.1.3 Salpalohi, julkisivut 
 

Salpalohen länsijulkisivua rytmittävät parvekelinjat. Uusitut parvekkeet 

julkisivun päädyissä ja keskellä ovat kauttaaltaan lasitettuja. Niihin tuovat 

ilmettä uudet pinnakaiteet, joiden taustalla harmaa opaalilasilevy toimii 

näköesteenä, suodattaen kuitenkin lävitseen valoa parvekkeelle.  

Uudet parvekelinjat toimivat julkisivun katseenkiinnittäjinä. Niiden 

olemukseen on saatu modernia keveyttä hyödyntämällä ohuita 

kuitubetonirakenteita. Kaiteissa käytetyt Corten-teräslevyt tuovat elävyyttä 

ja mielenkiintoa rikkailla tekstuureillaan ja syvällä värillään. Levyjen 

epäsymmetrinen sijoittelu tuo lisätehoa parvekkeiden moderniin 

ilmeeseen. Lisäksi se rikkoo muuten symmetristä julkisivua. Corten-levyt on 

suojattu Everbrite-pinnoitteella, joka estää värjäymien leviämisen. 

Uudet parvekelinjat ohjaavat katseen luontevasti sisäänkäynteihin. Tämän 

lisäksi sisäänkäynnit erottuvat uusien katosten, vaalean taustavärin ja 

valaistuksen avulla. 

    

Kuva 30: Salpalohi, julkisivu pohjoiseen 1:200 



54 

 

 

 

  

Kuva 31: Salpalohi, julkisivu itään 1:200 
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Salpalohen itäjulkisivu on säilyttänyt jykevän yksinkertaisen olemuksensa. 

Porraskäytävän laajennetut ikkunat tuovat julkisivuun kuitenkin kaivattua 

rytmitystä yhdessä tehosteena toimivan beigen rappauspinnan kanssa. 

Porraskäytävien syvennyksiin on sijoitettu spottivalot, jotka toimivat 

tehokkaina katseenkiinnittäjinä hämärässä. Ne korostavat tyylikkäästi 

katuharjalla luotuja tekstuureja beigen rappauksen pinnassa. 

 

Ensimmäisen kerroksen tumma kivilaatta antaa koko rakennukselle 

arvokkaan olemuksen. Kivilaatan käyttö maantasokerroksessa on 

perusteltua myös käyttöiän puolesta, sillä se kestää iskuja rappausta 

paremmin ja on helpompi pitää puhtaana. Kivilaatta luo valkoisen 

eristerappauksen kanssa ajattoman kontrastin. 

Beigeä eristerappausta on käytetty tuomaan mielenkiintoa myös 

rakennuksen päätyihin, joiden ilme on aukotuksen puutteesta johtuen 

muuten varsin totinen. Toisaalta en nähnyt tarvetta lisäaukotukselle, sillä 

nykyinen ilme on luonteenomaista aikakauden rakennuksille. Uusien 

parvekelinjojen lasipinnat tuovat päätyihin myös miellyttävää materiaalista 

jännitettä yhdessä suuren rappauspinnan kanssa. 

  

”Talojen ulkoasu voisi 

olla värikkäämpi” 

-Nainen, 37v  

Kuva 32: Salpalohi, julkisivu etelään 1:200 
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Kuva 33: Salpahain nykyisen 1. kerroksen pohjapiirros 1:200 

Kuva 34: Salpahain uusi 1. kerroksen pohjapiirros 1:200 
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6.2 Salpahain korjaus- ja korotussuunnitelma 
 

 

6.2.1 Salpahai, 1. kerroksen pohjapiirros 
 

Salpalohen tavoin myös Salpahain ensimmäiseen kerrokseen on lisätty kaksi 

uutta asuntoa. Asunnoille tilaa tekevät askarteluhuone sekä sauna, jonka 

toiminnot siirtyvät ulos pihasaunaan. Uusiin asuntoihin on suoraviivaiset 

kulkuyhteydet ja niistä löytyvät samanlaiset pihaterassit kuin Salpalohen 

vastaavista. Asuintilat ulottuvat osittain entisen poikkikäytävän päälle, joka 

on poistunut asuntojen tieltä. Kantavia seiniä ei kuitenkaan ole tarvinnut 

purkaa. 

Eteläpäädyn kaksiosta on muokattu 4 huoneen asunto. Se on saanut kaksi 

lisämakuuhuonetta, yksi vanhan keittiön tilalle ja toinen entisen 

ulkoiluvälinevaraston paikalle. Varastotoiminnot siirtyvät piharakennuksiin. 

Uudet hissit lisäävät koko rakennuksen toimivuutta. Ensimmäisessä 

kerroksessa ne on sijoitettu häkkivaraston ja entisen urheiluvälinevaraston 

tiloihin. Hissit on asuntokerrosten tilankäytön vuoksi jouduttu jättämään 

melko pieniksi, mutta niitä on siitä huolimatta mahdollista käyttää myös 

pyörätuolin kanssa.  

Ulkoseinät on lisäeristetty Salpalohen tapaan. Ensimmäisessä kerroksessa 

lisäeristeen verhoiluna toimii tumma kivilaatta. 
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Kuva 35: Salpahain nykyinen 2.-3. kerroksen pohjapiirros 1:200 

Kuva 36: Salpahain uusi 2.-4. kerroksen pohjapiirros 1:200 
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6.2.2 Salpahai, 2.-4. kerroksen pohjapiirros 
 

Salpahain asunnoissa on tapahtunut samantyylisiä uudelleenjärjestelyitä 

kuin Salpalohen vastaavissa. Erilliset keittiöt on useimmissa asunnoissa 

purettu ja uudet rakennettu olohuoneen yhteyteen. Näin myös Salpahaissa 

on saatu lisättyä uusi makuuhuone usean asunnon yhteyteen vanhan 

keittiön tilalle. 

Uudet hissit ovat vaatineet useita toimenpiteitä Salpahain asuinkerroksissa. 

Ne on upotettu kahden asunnon tiloihin, mikä on vaatinut kyseisten 

asuntojen pohjaratkaisujen uudelleenjärjestelyä. Pohjoispäädyn yksiössä 

hissi on saatu upotettua varsin kivuttomasti eteistiloihin vanhojen kaappien 

tilalle. Eteläpäädyn kaksiossa hissin lisääminen aiheutti turhan ahtaan tilan 

eteisen ja olohuoneen väliin. Tästä syystä asunnon keittiökalusteita on 

hieman siirretty hissin tieltä. Samassa yhteydessä keittiö avataan osaksi 

olohuonetta purkamalla keittiön ja olohuoneen välinen ei-kantava seinä. 

Näin keittiö saadaan entistä avarammaksi ja valoisammaksi, vaikka se onkin 

aiempaa pienempi. Asuntoon on saatu seinien siirtämisen ansiosta myös 

lisää kaappitilaa. Koska hissit on sijoitettu asunnoissa eteistilojen viereen, ne 

eivät haittaa äänellään nukkumista tai oleskelua. 

Porrashuoneisiin on tuotu lisävaloa laajentamalla ikkunoita. Toisen ja 

kolmannen kerroksen ulkoseiniin on lisätty uusi lisäeristekerros, joka on 

verhoiltu valkoisella rappauksella.

  

”Toivoisin hissiä” 

-Mies, 79v  
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Kuva 37: Salpahain lisäkerroksen pohjapiirros 1:200 
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6.2.3 Salpahai, lisäkerroksen pohjapiirros 

 
Suunnitelmaan sisältyy Salpahain päälle rakennettava lisäkerros, jonka 

asuntojen vuokratuloilla voidaan rahoittaa osa remontista. Se myös 

mahdollistaa hissien lisäämisen. Kerrokseen sisältyy kuusi uutta asuntoa: 

kaksi yksiötä, kaksi kaksiota ja kaksi kolmiota. Lisäkerroksessa on harjakatto, 

jonka tuomat korkeuserot luovat tilallista mielenkiintoa asuntoihin. 

Yksiöiden olohuoneissa kattolyhtymäinen korotettu katto, mikä tuo sinänsä 

pieniin asuntoihin runsaasti tilantuntua.  

Jokaisella asunnolla on oma parveke. Näistä neljä aukeaa itään pihan 

suuntaan ja kaksi länteen. Tilavat parvekkeet tuovat uusiin asuntoihin 

aavistuksen ylellisyyttä ja tarjoavat miellyttävän ajanviettopaikan lämpimillä 

säillä. Sääsuojana parvekkeilla on mahdollista käyttää esimerkiksi 

markiisirakenteita. 

Lisäkerroksen kantavien seinälinjojen paino on jaettu vanhan vesikaton 

tilalle rakennetun teräspalkiston varaan, joka puolestaan ohjaa massat 

nykyisille kantaville seinille. Kerroksen ulkoseinät ovat clt-elementtejä, jotka 

on verhoiltu lehtikuusella. 

Yleisilmeeltään lisäkerros erottuu selkeästi vanhasta massasta. Se kuitenkin 

hyödyntää olemassa olevia linjoja, kuten porraskäytävien ikkunalinjaa, jotka 

sitovat sen luontevaksi osaksi vanhaa rakennusta. 
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”Haluaisin uudet 

sisäänkäyntikatokset” 

-Nainen, 61v 

Kuva 38: Salpahain julkisivu itään 1:200 

Julkisivun pintamateriaalit: 

1. Saumapeltikatto, musta 

2. Lautaverhous, suojakäsitelty lehtikuusi 

3. Lasikaide, vaalean harmaa lasitus 

4. Rappaus, valkoinen 

5. Lehtikuusi, tummanruskea kuultokäsittely 

6. Kivilaatta, musta 
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6.2.4 Salpahai, julkisivut 
 

Salpahain julkisivuissa toistuvat useat Salpalohesta tutut elementit, jotka 

antavat rakennuksille yhtenäisen ilmeen. Tällaisia ovat muun muassa itäisen 

julkisivun pääsisäänkäynnit, jotka erottuvat myös Salpahaissa selkeästi 

sisäänkäyntikatosten ja -valaistuksen sekä valkean taustan ansiosta. Myös 

uudet ulkoterassien aitarakenteet peilaavat materiaaleiltaan, 

mitoitukseltaan ja väritykseltään Salpalohen vastaavia.  

Salpahain parvekelinjat on uusittu Salpalohen tyylin mukaisesti. Kaikista 

Salpahain asunnoista löytyvät jo parvekkeet, joten uusia parvekkeita ei 

vanhoihin asuntoihin ole lisätty.  

 

  

Kuva 39: Salpahain julkisivu pohjoiseen 1:200 
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Kuva 40: Salpahain julkisivu länteen 1:200 
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Lisäkerros on sidottu pienillä eleillä vanhaan rakennusmassaan. 

Porraskäytävät ikkunalinja jatkuu lisäkerroksessa katkeamattomana ja 

lisäkerroksen symmetria luo selkeän yhteyden vanhaan. Lisäkerroksen 

parvekkeiden lasikaiteet toisaalta tarjoavat helposti hahmotettavan 

rajapinnan uuden ja vanhan massan välille. Lisäkerroksen ulkoseinät ovat 

suurimmaksi osaksi sisäänvedettyjä olemassa olevien ulkoseinien pintaan 

nähden, mikä hieman keventää sen vaikutusta rakennuksen ulkonäköön 

varsinkin alaperspektiivistä nähtynä.  

Ensimmäisen kerroksen kivilaattaverhoilu sekä toisen ja kolmannen 

kerroksen valkoinen rappaus ovat Salpalohesta toistuvia elementtejä, 

samoin kuin uusittujen parvekelinjojen betonipilarikannatus sekä 

pinnakaide. 

Salpahaissa myös päädyt ovat valkoiseksi rapattuja, sillä lisäkerros tuo 

riittävästi lisäilmettä umpinaisiin päätyihin.  

Kuva 41: Salpahain julkisivu etelään 1:200 
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Kuva 42: Perspektiivikuva Salpahain itäjulkisivusta 
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LOPUKSI 
 

Diplomityössä esittelemäni suunnitelmat ovat omia näkemyksiäni Killan 

alueelle sopivista korjaus- ja lisärakennustoimenpiteistä tilaajan 

tavoitteiden pohjalta. Olen pyrkinyt pitämään suunnittelussa mukana myös 

taloudellisen näkökulman ja tähdännyt mahdollisimman laadukkaisiin, 

mutta kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Lähiöiden korjausvelan 

lyhentäminen edellyttää, että taloyhtiöiden taloudellinen tilanne otetaan 

suunnittelussa huomioon ja tarjotut ratkaisut ovat budjetiltaan 

toteuttamiskelpoisia. 

Suunnitelma sisältää pihasaunan ja lisäkerroksen tapaisia ratkaisuja, jotka 

herättivät asukaskyselyssä epäilyksiä. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, 

voidaanko hyödyistä kertomalla, suunnitelmia esittelemällä ja dialogin 

kautta muuttaa asukkaiden mielipidettä myönteisempään suuntaan. 

Modernit mallinnusohjelmat mahdollistavat suunnitelmien varsin 

havainnollisen esittelyn, joka helpottaa kommunikointia asukkaiden kanssa 

ja toivottavasti hälventää mahdollisia epätietoisuudesta johtuvia epäilyksiä. 

Koska kyseessä on diplomityö, edustavat työssä nähdyt suunnitelmat 

lähinnä omia näkemyksiäni. Alueelle jatkossa tehtävät 

toteutussuunnitelmat voivat muovautua vielä hyvinkin erilaisiksi. Toivon 

kuitenkin, että Nikkarinkruunun korttelin korjaustoimenpiteet toimivat 

myönteisenä esimerkkinä myös alueen muille taloyhtiöille ja koko Killan 

alueen ilme säilyy yhtenäisenä myös uudistuksien keskellä.    
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