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ESIPUHE

Suunnitelmallinen ylläpito ja korjaaminen on välttämätöntä elinympäristömme teknisten ja 
toiminnallisten ominaisuuksien säilyttämiseksi. Laajan kokonaisuuden hallitsemiseksi kehit-
tämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös ympäristön monimuo-
toisuus sekä yksittäisten rakennusten ominaisuudet ja erityispiirteet. 

Vuosina 1950–1975 maahamme rakennettiin yli puoli miljoonaa kerrostaloasuntoa. Tuohon 
joukkoon mahtuu modernin suomalaisen rakennustaiteen helmiä, elementtirakentamisen 
tusinatuotteita ja kaikkea siltä väliltä. Monien 1950-luvun kerrostaloalueiden arvo ja suojelun 
tarve on ammattipiireissä ja ehkä laajemminkin tunnustettu. Onpa 1950-lukua nimitetty jopa 
suomalaisen asuntoarkkitehtuurin kultakaudeksi. Valitut korjausmenetelmät eivät kuiten-
kaan aina ole tehneet riittävästi oikeutta rakennusten ominaispiirteille. 1960–1970-lukujen 
elementtitaloihin ei useinkaan ole liitetty erityistä suojelua vaativia rakennustaiteellisia tai 
kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaikki 1960–1970-lukujen lähiötalot eivät kuitenkaan ole peräisin 
samasta muotista. Myös monessa elementtikerrostalossa julkisivun alkuperäisen asun tulisi 
ohjata korjaustapojen valintaa nykyistä enemmän. Julkaisu keskittyy pohtimaan rakennuksen 
alkuperäisten ominaispiirteiden vaikutusta julkisivun korjaustavan valintaan.

Julkaisun on laatinut ympäristöministeriön toimeksiannosta arkkitehti Petri Neuvonen (Ra-
kennustietosäätiö RTS), joka on myös ottanut suurimman osan oppaan valokuvista. Kerrostalot 
1880–2000 -teoksesta lainatun piirroskuvituksen on laatinut arkkitehti Heta Timonen. Työtä 
ohjanneeseen ryhmään ovat kuuluneet yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, yli-insinööri Seppo 
Mauramo, yliarkkitehti Minna Perähuhta ja asuntoneuvos Riitta Kimari ympäristöministe-
riöstä sekä tutkija Seija Linnanmäki Museovirastosta.

Julkaisun luonnoksesta on järjestetty kaksi lausuntokierrosta alan toimijoiden keskuudessa. 
Kiitämme arvokkaista kommenteista, jotka on mahdollisuuksien mukaan pyritty ottamaan 
huomioon. 

Ylijohtaja Helena Säteri
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Johdanto

Julkaisu käsittelee vuosina 1950–1975 valmistuneiden 
asuinkerrostalojen julkisivukorjauksia arkkitehtuurin, 
rakennussuojelun ja energiatehokkuuden näkökulmas-
ta. Julkaisussa keskitytään erityisesti rakennuksen omi-
naispiirteiden vaikutukseen korjaustavan valinnassa. 
Siinä on lyhyesti esitelty kyseisenä aikakautena valmis-
tuneiden asuinkerrostalojen yleisimpiä ominaispiirteitä 
ja hahmoteltu niiden korjauksissa noudatettavia peri-
aatteita. 

Korjaus- ja muutostoimenpiteiden ääripäinä ovat 
toisaalta julkisivujen ominaispiirteiden säilyttäminen 
mahdollisimman lähellä alkuperäistä asuaan (säilyttävä 
korjaustapa) ja toisaalta julkisivujen alkuperäisten omi-
naispiirteiden tietoinen muuttaminen (uudelleenmuok-
kaava korjaustapa). Näiden ääripäiden välimaastoon 
sijoittuvaa linjaa voitaisiin puolestaan kutsua nimellä 
sopeutuen uudistava. 

Tavoitteena on tukea kerrostalokantamme
•	 sopeutuvaa	uudistamista	muuttuviin	tarpeisiin	ja	

haasteisiin
•	 rakennustaiteellisten	arvojen	säilyttämistä	sekä	
•	 epäviihtyisien	kerrostaloympäristöjen	perusparan-

tamista.

Julkaisu on suunnattu mm. 
•	 taloyhtiöiden	hallituksille	ja	osakkaille
•	 isännöitsijöille
•	 rakennustarkastajille	
•	 energia-	ja	korjausavustuksia	myöntäville	tahoille.	

Esteettömyys ja hissikysymys muodostavat oman laajan 
ongelmakenttänsä, johon tässä julkaisussa ei puututa.
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Malli: asunto-osakeyhtiön peruskorjaushanke

Hankkeeseen valmistautuminen

•	 yhtiökokouksen	päätös	korjaushankkeen	valmisteluun	ryhtymisestä
•	 kuntotutkijoiden,	arkkitehti-,	rakenne-	sekä	mahdollisen	talotekniikkasuunnittelijan	 

ja rakennuttajakonsultin valinta
•	 asukaskyselyt,	kuntotutkimukset,	rakennustaiteellinen	arvio/inventointi/rakennushistoriaselvitys

Hankkeen suunnittelu
•	 korjausvaihtoehtojen	vertailu
•	 rakennus-/toimenpideluvat
•	 rahoituksen	suunnittelu
•	 urakkamuodon	valinta

Urakoitsijan ja valvojan valinta

•	 yhtiökokouksen	päätös	korjaushankkeeseen	ryhtymisestä

Rakentaminen

•	 tiedottaminen	asukkaille
•	 työmaan	turvallisuus	ja	terveellisyys

Vastaanotto ja huoltokirjan päivitys

•	 talon	ylläpitoa	palvelevan	käyttö-	ja	huolto-ohjeen	eli	huoltokirjan	päivitys	tai	laadinta

Jälkiseuranta ja ylläpito

•	 takuutarkastukset
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Lähtötilanteen kartoitus

Kuntotutkimus

Pelkkä silmämääräinen kuntoarvio ei ole riittävä pe-
rusta suurista korjaushankkeista päätettäessä. Raken-
teiden vauriot ovat usein sellaisia, ettei niitä voida kun-
toarvioinnin pääosin aistinvaraisin menetelmin havaita. 
Riittävät tiedot päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi 
antavat yleensä vasta tarkemmat kuntotutkimukset, 
joissa hyödynnetään esimerkiksi rakenteista otettujen 
näytteiden laboratoriotutkimuksia, kosteusmittauksia 
ja lämpökamerakuvauksia.

Kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden vaurioi-
tumisaste, vaurioitumismekanismit syineen sekä vauri-
oiden etenemisnopeus. Kuntotutkimuksen perusteella 
voidaan tehdä päätelmiä rakenteen turvallisuudesta, 
jäljellä olevasta käyttöiästä sekä korjaustarpeista. 

Muita kuntotutkimukseen liittyviä tai rinnastettavia li-
säselvityksiä ovat:

Haitta-ainekartoitus

On selvitettävä sisältävätkö purettavat tai korjattavat 
rakenteet terveydelle vaarallisia materiaaleja, joiden kä-
sittelystä on annettu erikoisohjeita työturvallisuuden ja 
asumisterveyden takaamiseksi.

Asbesti: 1950–1970-luvuilla asbestia sisältävät ulko- ja 
sisäverhouslevyt, esimerkiksi ”Minerit” ja ”Luja”, olivat 
yleisiä. Myös osa 1960–1980-lukujen julkisivupinnoit-
teista, esimerkiksi ”Kenitex”, sisältää asbestia. 

PCB-yhdisteet ja lyijy: Osa 1960–1970-lukujen julkisivu-
jen saumausmassoista ja lämpölasi-ikkunoista sisältää 
PCB:tä tai lyijyä, jotka ovat saattaneet levitä myös maa-
perään.

PAH-yhdisteet: 1950-luvun vedeneristeissä saattaa olla 
PAH-yhdisteitä sisältävää kivihiilipikeä/-tervaa.

Korjauspäätösten tulee pohjautua riittävän perusteelli-
siin ja monipuolisiin esiselvityksiin. Taloyhtiön on kor-
jaushankkeessa turvauduttava sekä rakennustekniikan 
että arkkitehtuurin asiantuntemukseen. Näin voidaan 
varmistua, että korjaustoimien ajoituksessa ja laajuudes-
sa sekä korjaustavan valinnassa eri näkökohdat tulevat 
riittävästi huomioiduiksi. Konsulttia valittaessa on syytä 
painottaa kuntotutkimusten ja suunnitelmien laatijan 
ammattitaitoa ja kokemusta.

Julkisivukorjausten tarpeellisuuden arviointi perus-
tuu ensisijaisesti rakenteiden tekniseen kuntoon. Kor-
jaustapojen valinnassa joudutaan ottamaan huomioon 
useita erilaisia näkökohtia, mutta rakennustekniikka 
asettaa näitä valintoja ohjaavat reunaehdot. Rakennus-
teknisesti mahdolliset korjaustavat vaihtelevat rakenne-
tyypistä ja vaurioitumisasteesta riippuen.

Julkisivukorjaus ei ole pelkkä rakennustekninen toi-
menpide. Pieniltäkin vaikuttavilla muutoksilla on aina 
vaikutusta rakennuksen ulkoasuun ja ominaispiirteisiin. 
Arvokas julkisivu on mahdollista pilata pelkästään epä-
onnistumalla värityksen määrittelyssä. Toisaalta taitava 
suunnittelija voi tuoda viihtyisyyttä ankean elementti-
talon ulkoasuun hyvinkin pienillä keinoilla.

Kuntoarvio

Kuntoarvio antaa yleiskuvan rakennuksen teknisestä  
tilasta ja korjaustarpeista ja palvelee kiinteistön ylläpi-
don pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS). Kuntoarvioon 
liittyvä asukaskysely antaa myös tietoa mahdollisista 
perusparannustarpeista. Kuntoarvioon voidaan myös 
liittää laajennettu energiatalouden selvitys, jossa voi-
daan antaa ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuu-
den parantamiselle.
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Rakenteiden	home-	ja	mikrobitutkimukset

Kosteusongelmien yhteydessä voi olla tarpeen tutkia 
julkisivurakenteiden home- ja mikrobikasvustoa. On-
gelmatapauksissa on tarpeen kokonaisvaltainen sisäil-
maston kuntotutkimus.

Julkisivuvärityksen tutkiminen

Maalauskorjauksissa on tarpeen tunnistaa aiempien 
maalikerrosten maalityyppi ja värisävy. Suunnittelijoi-
den omaa ammattitaitoa voidaan tarvittaessa täydentää 
maalitehtaiden teknisillä analyyseillä ja väritystutki-
muksiin erikoistuneiden rakennuskonservaattorin pal-
veluilla.

 
Rakennustaiteellinen	 arvio,	 inventointi	 ja	 rakennushis-
toriaselvitys

Julkisivukorjausten teknisiä esiselvityksiä tulee täy-
dentää kartoittamalla rakennuksen arkkitehtuurin 
ominaispiirteet ja ottamalla kantaa niiden säilyttämisen 
tarpeeseen. Jatkossa tämä rakennustaiteellinen arvio on 
mukana vaikuttamassa korjaushankkeen tavoitteenaset-
teluun ja suunnitteluratkaisuihin. Samassa yhteydessä 
selvitetään alueen kaavamääräykset ja mahdolliset muut 
rakennusvalvontaviranomaisten korjauksille asettamat 
reunaehdot. Kaavamääräyksiin voi sisältyä myös julki-
sivuja koskevia vaatimuksia.

Jo yleispiirteinen rakennustaiteellinen arvio saattaa 
paljastaa tarpeen kartoittaa tarkemmin rakennuksen 
ominaispiirteitä ja rakennushistoriaa. Rakennuksen eri-
laisten rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten ja 
kaupunkikuvallisten ominaispiirteiden systemaattisesta 
kartoituksesta käytetään nimeä inventointi. Siihen liitty-
vää ominaispiirteiden merkittävyyden ja siten säilyttä-
mistarpeen arviointia kutsutaan arvottamiseksi. Raken-
nustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
rakennuksen korjaushankkeessa suositellaan tehtäväksi 
tarkempi ja laajempi rakennushistoriaselvitys (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma A2, luku 5.3.3).

Rakennustaiteellisen arvion/inventoinnin/rakennus-
historiaselvityksen tekijänä tulee olla ammattilainen, 
joka voi olla korjausrakentamiseen suuntautunut/ra-
kennushistorialliseen tutkimukseen perehtynyt arkki-
tehti, taidehistorioitsija tai muu soveltuvan tutkinnon 
suorittanut. Rakennustaiteellisen arvion, inventoinnin 
tai rakennushistoriallisen selvityksen laadintaan ei tois-
taiseksi ole vakiintuneita ohjeita tai raportointimalleja.
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Energiatehokkuuden parantaminen 

Vuosina 1950–1975 rakennusten lämmöneristysvaa-
timukset olivat nykyistä vähäisemmät. Erityisesti ko-
neellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa taloissa 
tämä on johtanut sekä vanhempaan että nuorempaan 
kerrostalokantaan verrattuna keskimäärin korkeampaan 
energiankulutukseen. Kiinteistökohtaiset erot ovat kui-
tenkin suuria muun muassa rakennuksen maantieteel-
lisestä sijainnista, mikroilmastosta, koosta, muodosta, 
rakenteista ja teknisistä järjestelmien johtuen.

Rakennuskannan energiankulutuksen vähentäminen 
ja energiatehokkuuden parantaminen ovat viime vuo-
sina tulleet keskeisiksi ympäristöpolitiikan tavoitteiksi. 
Asuinkerrostalon energiansäästökohteiden ja -potenti-
aalin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on mahdollista 
teettää energiakatselmus, jossa myös motivoidaan ja 
opastetaan asukkaita ja huoltohenkilökuntaa energiata-
loudellisempaan toimintaan.

Julkisivu- ja ikkunakorjauksia pohdittaessa tulee 
tutkia mahdollisuus rakennuksen ulkovaipan lämmön-
eristävyyden parantamiseen. Keskeinen kysymys on, 
voidaanko teknisistä syistä välttämättömien korjausten 
yhteydessä samalla vähentää rakennuksen energianku-
lutusta kustannustehokkaalla ja muista keskeisistä ta-
voitteista tinkimättömällä tavalla.

Julkisivun verhouskorjausten yhteydessä asennettu 
li-sälämmöneristeen tarkoitus on pysäyttää tai ainakin 
merkittävästi hidastaa vauriomekanismien etenemistä 
sekä parantaa osaltaan rakennuksen energiatehokkuutta. 

Julkisivujen lisälämmöneristäminen ei ole ainoa keino 
asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen. 
Muita keinoja ovat muun muassa ikkunoiden ja yläpoh-
jan lämmöneristävyyden parantaminen, rakennuksen 
ulkovaipan ilmanpitävyyden parantaminen sekä läm-
mityslaitteiston säätö/uusiminen ja lämpimän veden 
kulutuksen vähentäminen. Lisälämmöneristämisen ja 
ulkovaipan tiivistämisen yhteydessä on huolehdittava, 
että rakennuksen ilmanvaihtoa ei ainakaan huononne-
ta. Energiatehokkuutta parannettaessa rakennusta on 
tarkasteltava eri rakennusosien ja taloteknisten järjes-
telmien muodostamana kokonaisuutena.

Lämmitysenergian keskimääräinen kulutus eri aikakausina 
rakennetuissa kerrostaloissa vuosina 2004–2005 lämpöindek-
sillä kuvattuna.

Lämpöindeksi on kiinteistön lämmitystarveluvulla normaa-
livuoteen	korjattu	(normitettu)	lämmönkulutus	yhtä	raken-
nuskuutiometriä	kohden	vuodessa	(kWh/m³/vuosi).	Lämmi-
tysenergiaa käytetään sekä rakennusten lämmitykseen että 
lämpimän käyttöveden valmistamiseen. Tiedot perustuvat 
Suomen Talokeskus Oy:n kulutusseurantapalvelun tietokan-
taan.

Yksittäisen rakennuksen lämmitysenergian kulutus voi 
helposti	poiketa	keskiarvosta	jopa	15k	Wh/m³/vuosi	alas-	tai	
ylöspäin. Kulutuseroja eri aikakausien välillä sekä niiden sisällä 
voidaan selittää muun muassa seuraavilla tekijöillä:
•	 maantieteellinen	sijainti	(lämmityskauden	pituus	ja	keski-

määräinen ulkolämpötila)
•	 rakennuspaikka	ja	kaupunkirakenne	(suojaisuus–tuulisuus,	

umpikortteli–avoin korttelirakenne)
•	 ilmanvaihdon	määrä	ja	mahdollinen	lämmöntalteenotto
•	 massoittelu	(rakennuksen	tilavuuden	ja	ulkovaipan	pinta-
alan	välinen	suhde)

•	 ulkovaipan	lämpötekninen	toiminta	(ulkoseinät,	ikkunat,	
ovet,	ylä-	ja	alapohja)

•	 talon	lämmitysjärjestelmän	kunto	ja	säätö,	huonelämpötila
•	 vesi-	ja	viemärikalusteiden	kunto,	asukkaiden	lukumäärä	ja	

kulutustottumukset.
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Korjaustapojen laaja kirjo 

Taloudelliset mahdollisuudet erilaisten korjaustapojen 
käyttöön vaihtelevat yhtiöittäin, alueittain ja paikkakun-
nittain. Hankkeen maksumiehinä toimivien osakkaiden 
kannattaa kuitenkin muistaa myös korkealaatuisesti 
suunnitellun ja toteutetun korjauksen myönteiset vai-
kutukset asuinympäristön viihtyisyyteen ja asunnon 
jälleenmyyntiarvoon. Kiinteistönpidon tulisi olla suun-
nitelmallista, jolloin tuleviin korjauksiin varaudutaan 
myös yhtiön taloussuunnittelussa.

Julkisivun ominaispiirteiden tulisi olla yksi keskeisis-
tä korjaustavan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna korjaus- ja muutostoimen-
piteiden ääripäinä ovat toisaalta julkisivujen ominais-
piirteiden säilyttäminen mahdollisimman lähellä al-
kuperäistä asuaan (säilyttävä korjaustapa) ja toisaalta 
julkisivujen alkuperäisten ominaispiirteiden tietoinen 
muuttaminen (uudelleenmuokkaava korjaustapa). Näi-
den ääripäiden välimaastoon sijoittuvaa linjaa voitaisiin 
puolestaan kutsua nimellä sopeutuen uudistava.

Sopeutuen uudistava korjaustapa

Tavoitteena on toteuttaa tekniset ja toiminnalliset kor-
jaus- ja muutostarpeet tuhoamatta arkkitehtuurin olen-
naisia ominaispiirteitä ja sovittamalla uudet ratkaisut 
luontevasti vanhaan rakennukseen.

Säilyttävä korjaustapa

Tavoitteena on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistorial-
lisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuspe-
rinnön ja sen ominaispiirteiden säilyminen:
•	 alkuperäisten	rakennusosien	säilyttäminen	ja	korjaa-

minen on ensisijainen vaihtoehto
•	 mikäli	 rakennusosia	 joudutaan	uusimaan,	on	pyrit-

tävä noudattamaan alkuperäiselle rakentamisajan-
kohdalle tyypillisiä materiaaleja, pintakäsittelyjä ja 
työtapoja

•	 välttämättömät	muutokset	ja	lisäykset	pyritään	sovit-
tamaan luontevasti alkuperäiseen ulkoasuun.

Korjaustavan valinta on monen tekijän summa, eikä sii-
hen ole olemassa yhtä ainoata oikeaa kaavaa, vaikka 
joitain osa-alueita voidaankin numeroilla tarkastella. 
Ratkaisut joudutaan tekemään tapauskohtaisesti. Usein 
lopputulos on monen keskenään ristiriitaisen näkökoh-
dan välinen kompromissi. Erilaiset lähtötilanteet ja kor-
jauksille asetettavat laatu- ja käyttöikätavoitteet johtavat 
laajaan kirjoon erilaisia korjaustapoja.

Rakenteiden kunto ja rakennuspaikan ympäristöolo-
suhteet asettavat rakennustekniset reunaehdot erilaisten 
korjaustapojen valinnalle. Selvitäänkö paikkakorjauk-
sella tai pinnoituksella vai edellytetäänkö raskaampia 
toimenpiteitä? Onko verhoava korjaus mahdollinen vai 
onko vanhoja rakenteita välttämätöntä purkaa ja uusia 
kokonaan? Ovatko ikkunat kunnostettavissa vai onko 
ne uusittava? Millainen korjausratkaisu soveltuu myös 
tuulelle ja sateelle alttiiseen korkeaan rakennukseen? 
Miten alkuperäiset suunnittelu- ja rakennusvirheet ovat 
mahdollisesti korjattavissa? Näihin kysymyksiin antavat 
vastauksia kuntotutkimukset ja suunnittelijoiden asian-
tuntemus.

Usein julkisivukorjausten suunnittelun yhteydessä 
myös tutkitaan mahdollisuuksia nostaa rakennuksen 
teknistä, toiminnallista tai esteettistä laatutasoa perus-
parantamalla.

Tyypillisiä julkisivuihin liittyviä perusparantamiskysy-
myksiä ovat:
•		maantasokerroksen,	 lähiympäristön	 ja	 yhteistilojen	

kunnostaminen
•		sisäänkäynnin	esteettömyys
•		parvekkeiden	käytettävyyden	parantaminen	tai	

puuttuvien parvekkeiden lisääminen
•		lämmöneristyksen	parantaminen
•		sokkelin	ja	kellarikerroksen	puutteellisen	veden- 

eristyksen ja salaojituksen parantaminen
•		ilmanvaihdon	puuttuvien	korvausilmareittien	 

järjestäminen
•		mahdollisuus	rahoittaa	korjauksia	lisärakentamisella.
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Talon ei tarvitse olla asemakaavassa virallisesti suojeltu 
ansaitakseen säilyttävään korjaustapaan kuuluvaa koh-
telua. Suurta osaa Suomen rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista 
asuinkerrostaloista ei ole virallisesti suojeltu.

Uudelleenmuokkaava korjaustapa

Tavoitteena on rakennusteknisesti ja -taiteellisesti sekä 
toiminnallisesti epätyydyttävän rakennuskannan erias-
teinen uudelleenmuokkaaminen, joka toteutetaan ny-
kyarkkitehtuurin keinoin. Lähtökohtana on usein karu 
arkkitehtuuri ja virikkeetön lähiympäristö, jonka perus-
parannus julkisivun teknisen korjauksen yhteydessä on 
luontevaa. 

Kyseessä on raskas, uudisrakentamiseen rinnastetta-
va toimenpide. Kunnianhimoisimmat tällä periaatteella 
toteutetut suunnitelmat ovat toistaiseksi keskittyneet 
suurten kiinteistönomistajien vuokrataloyhtiöihin.
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Julkisivun ominaispiirteiden säilyttäminen

Julkisivujen ominaispiirteisiin kuuluvat:
•	 massoittelu	(=	rakennuksen	perusmuoto)
•	 julkisivujäsentely	(=	ikkunoiden	muoto	ja	sijoitus,	

julkisivun eri osien keskinäiset mittasuhteet)
•	 julkisivun	reliefivaikutelma	(=	julkisivun	eri	osien	

keskinäinen suhde syvyyssuunnassa)
•	 ulkoseinä-,	ikkuna-	ja	parvekerakenteet
•	 julkisivumateriaalit	ja	pintakäsittelyt	työtapoineen
•	 väritys
•	 detaljit	(=	yksityiskohdat	ja	rakennusosien	liittymi-

nen toisiinsa).

Eri-ikäisten rakennusten toisistaan poikkeavat ominais-
piirteet synnyttävät yhdessä rakennettua ympäristöäm-
me rikastuttavaa kerroksellisuutta ja monimuotoisuutta. 
Lähtökohtana ei voi olla, että kaikki kohteet korjataan 
samoin korjaustavoin, samoin tuottein ja samaan tekni-
seen ja toiminnalliseen laatutasoon.

Rakennetun ympäristön rakennustaiteellisesti ja 
-historiallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulee nähdä 
voimavarana, jonka hoito on asukkaiden, kiinteistön-
omistajien ja laajemmin koko yhteiskunnan etu.

Historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan 
rakennuskannan suojelu on kirjattu rakennus- ja maan-
käyttölakiin: Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on 
”huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteel-
lisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella” 
(118 § Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen).

Myös energia-avustuksia myönnettäessä kulttuurihis-
toriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämi-
seen tulee kiinnittää huomiota: ”Avustettavista toimenpi-
teistä erityisesti rakennuksen ulkovaipan ja ikkunoiden läm-
möneristyskyvyn parantamisella saattaa olla vaikutusta myös 
rakennuksen ja julkisivujen ominaispiirteiden säilymiseen. 
Tämän vuoksi on tarpeellista toimenpiteitä suunniteltaessa 
ja toteutettaessa kiinnittää erityistä huomioita rakennusten 
kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säi-
lyttämiseen. Kunnan viranomaisen tulee huolehtia siitä, että 

kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden 
rakennusten ominaispiirteet säilytetään. Sama koskee kaikkia 
rakennuksia rakennusaikakaudelle tyypillisten ratkaisujen ja 
materiaalien osalta” (Korjaus- ja energia-avustusten haku-, 
myöntämis- ja maksatusmenettely 2008).

Erilaisia ominaispiirteiden säilyttämisvelvollisuuk-
sia on kirjattu myös paikallisiin rakennusjärjestyksiin. 
Esimerkiksi Helsingin vuoden 2000 rakennusjärjestyk-
sen  33 §:n mukaan ”rakennuksen korjaamisessa on otettava 
huomioon sen ominaispiirteet eikä korjaaminen saa harkitse-
mattomasti johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta 
poikkeavaan lopputulokseen.” Samankaltainen määräys 
esiintyy myös Espoon, Tampereen ja Kuopion raken-
nusjärjestyksissä.

Pieni osa vuosien 1950–1975 asuinkerrostaloista on 
suojeltu kaavamerkinnöillä. Esimerkiksi Helsingissä 
useita 1950-luvun kerrostaloalueita on jo suojeltu kaa-
voituksella. Ensimmäinen kaavasuojelun piiriin tullut 
1960-luvun betonielementtilähiö Helsingissä oli puoles-
taan Pihlajamäki. Siellä suojelukaavan valmistelutyö al-
koi tosin vaiheessa, jossa huomattava osa alkuperäisistä 
julkisivuista ja ikkunoista oli jo muutettu. 

Usein kaavojen suojelumääräykset ovat väljiä ja jät-
tävät runsaasti tulkinnanvaraa. Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla on eräillä kerrostaloalueilla laadittu kor-
jaustoiminnan tueksi myös korjaustapaohjeita, joissa on 
jossain määrin täsmennetty suojelun sisältöä. Tällaisten 
paikallisiin oloihin sovitettujen korjaustapaohjeiden soi-
si yleistyvän myös muualla.

Kaavasuojelumerkinnän puuttumista ei voi auto-
maattisesti tulkita osoitukseksi rakennustaiteellisten, 
kulttuurihistoriallisten tai kaupunkikuvallisten arvojen 
puuttumisesta. Syynä on useimmiten kaavan jälkeen-
jääneisyys. 

Käsitykset betonielementtitalojen ominaispiirteiden 
säilyttämisen tarpeellisuudesta käyvät voimakkaasti 
ristiin niin suuren yleisön kuin ammattilaisten keskuu-
dessa. Uusia näkökulmia omille pohdinnoille voi löytää 



15Suomen ympäristö  37 | 2009

esimerkiksi rakennushistoriallisista inventoinneista tai 
arkkitehtuurioppaista, jos sellainen on alueesta tehty. 
Kohteista voi tiedustella myös maakuntamuseoista.

Rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja 
pohdittaessa yksittäistä rakennusta tulee tarkastella 
myös laajemman ympäristökokonaisuuden näkökul-
masta. Yksittäiset, sinänsä tavanomaiset rakennukset 
voivat yhdessä muodostaa arvokkaan kokonaisuuden.

Tällaisen yhtenäisen rakennusryhmän tai alueen kor-
jaustoimenpiteissä tulisi noudattaa yhdenmukaisia rat-
kaisuja, vaikka rakennukset olisivatkin eri taloyhtiöiden 
omistuksessa. Päävastuu yhtenäisen linjan muodostami-
sessa on kuntien rakennusvalvonta- ja kaavoitusviran-
omaisilla, sillä muilla tahoilla ei ole mahdollisuutta laatia 
kaikkia taloyhtiöitä velvoittavia määräyksiä. Muutoin 
yhtenäiset taloryhmät ovat vaarassa muuttua erilaisten 
rakennusmateriaalien ja korjaustapojen kirjaviksi esitte-
lykentiksi, kuten monin paikoin on jo käynyt.

Uudisrakentamista varten laadittujen säännösten 
suoraviivainen soveltaminen korjausrakentamiseen ei 
ole järkevää. Korjaamisen erikoislaatu onkin kirjattu 
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Rakentamismääräys-
kokoelman määräykset koskevat ensisijaisesti uuden 
rakennuksen rakentamista ja korjaus- ja muutostyössä 
määräyksiä sovelletaan lähinnä ”vain siltä osin kuin toi-
menpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mah-
dollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät” (Maankäyttö 
ja rakennuslaki 13 §). 

Vanhojen määräysten mukaan toteutettujen raken-
nusten ei siis tarvitse välttämättä täyttää nykyisiä ra-
kennusmääräyksiä. Nykyisiä määräyksiä sovelletaan 
korjauksen laadun ja laajuuden mukaan tapauskohtai-
sesti, harkintavalta on rakennustarkastajalla. Kuitenkaan 
”muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei 
saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä” 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §). Rakennusperinnön 
arvokkaiden ominaispiirteiden säilyminen edellyttää ra-
kennusvalvonnalta joustoa ja tapauskohtaista harkintaa.

Myös	elementtilähiöiden	arkkitehtuurissa	on	arvokkaita	omi-
naispiirteitä, jotka tulee pyrkiä säilyttämään.
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1950-luvun ja 1960-luvun alun  
paikalla tehdyt julkisivut

Ominaispiirteitä

1950-luvun alun kerrostalojen ulkoseinät on useimmi-
ten rapattu, vaikka myös tiilipintaisia julkisivuja tehtiin. 
Pelkistetyn julkisivun kruunaa yleensä leveä betoni- tai 
puurakenteinen räystäs. Taloihin liittyy usein koristeel-
lisia yksityiskohtia ja leikittelyä materiaaleilla, kuten 
parvekkeiden koristeelliset pyöröteräskaiteet, liuskeki-
viverhous sokkelissa ja sisäänkäyntien ympärillä sekä 
salaojaputkista muuratut tuuletuskanavat.

1950-luvun jälkipuoliskolla arkkitehtuurissa alkoi 
korostua julkisivujen vaakasuuntainen ilme. Siihen vai-
kuttivat sekä siirtyminen entistä matalampiin välipohja-
rakenteisiin (massiivinen teräsbetonilaatta) että lakisää-
teisen vähimmäishuonekorkeuden laskeminen vuonna 
1953 (2,7 m�2,5 m). Tämän jälkeen asuinkerrostalojen 
kerroskorkeudeksi vakiintui 2,8 metriä aina 1990-luvulle 
saakka. Ääripisteensä vaakasuuntaisuus saavutti virta-
viivaisissa nauhajulkisivuissa, johon kuuluivat seinästä 
seinään ulottuvat ikkunanauhat. 1950-luvulla rappauk-
sen ja tiilen rinnalle ilmestyi täysin uusi julkisivutyyppi: 
levyverhottu julkisivu. 

1950-luvun ja 1960-luvun alun vielä pääosin paikalla 
rakentamiseen perustuva tekniikka antoi mahdollisuuk-
sia kohdekohtaisiin erikoisratkaisuihin ja jopa persoo-
nallisiin yksityiskohtiin. Ajalle oli myös tyypillistä usei-
den materiaalien ja rakenneratkaisujen käyttö samassa 
rakennuksessa. Kuitenkin myös perinteisellä tekniikalla 
toteutetuissa taloissa saatettiin haikailla elementtiraken-
tamisen perään: 1950-luvun talojen rappauksessa on toi-
sinaan ruutuelementtijakoa jäljittelevä ruudutus.

•	 Ulkoseinärakenne

Käytössä oli suuri joukko erilaisia ulkoseinärakentei-
ta, joiden ulkonäön perusteella ei voi varmasti pää-
tellä alla olevaa rakennetta. Yleisimpiä ovat 1½-kiven 
(noin 450 mm) paksuinen tiilimuuri ja 150–160 mm 
paksu betoniseinä, johon on yhdistetty ulkopuolinen 
kevytbetoniverhous tai lämmöneriste ja tiili-/levy-
verhous.

•	 Rappauspinnat

Tiili- ja kevytbetoniseinät on usein rapattu. Erilaisia 
rappaustyyppejä ovat roiskerappaus, ”papurappaus”, 
harjattu, kammattu, sileä ja terastirappaus.

•	 Levyverhoukset

Levyverhousten yleisin materiaali oli asbestisement-
ti, jota oli saatavana sekä poimutettuna että sileänä 
levynä. Tyypilliset värit olivat sementinharmaa, val-
koinen ja musta. Muita 1950-luvulta lähtien käytettyjä 
levymateriaaleja olivat teräs-, kupari- ja alumiinipelti 
sekä julkisivulasi.

•	 Sokkeli

Uritettu ja maalattu betoni, kivirouhepintainen rap-
paus, klinkkeri- tai pesubetonilaatta tai luonnonkivi.

•	 Väritys

Rapattujen julkisivujen väritys perustui 1950-luvul-
la edelleen pääosin maaväripigmenttien sävymaail-
maan. Vaaleankeltaisiin, kellertävän ruskeisiin, viher-
täviin ja punertaviin seiniin liitettiin usein korosteek-
si valkoista esimerkiksi ikkuna-aukkojen ympärille. 
Eräissä kohteissa värityssuunnitelmien laadintaan 
osallistui myös taiteilijoita.
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•	 Ikkunat

Kaksilasisia sisään–sisään -aukeavia vakiomallisia 
puuikkunoita. Yleisin värisävy on taitettu valkoinen. 
Joskus puitteet ja karmit saatettiin maalata eriväri-
siksi.

•	 Parvekkeet

Sirot, usein ratakiskoilla kannatetut ulokeparvekkeet 
tai sisäänvedetyt parvekkeet. Pienimmistä asunnois-
ta parvekkeet usein puuttuvat. Arava-lainoitetuissa 
taloissa parvekkeen rakentaminen yksiöihin oli jopa 
kielletty. Sen sijaan rakennettiin etenkin pienempiin 
asuntoihin ranskalaisia parvekkeita, joissa oven edes-
sä on pelkkä kaide tai kukkalaatikkotasanne ja aalto-
peltikaide.

•	 Kattomuoto

Harjakatto tai kaksilappeinen pulpettikatto. Pelkiste-
tyn julkisivun kruunaa yleensä leveä puu- tai betoni-
rakenteinen räystäs.

•	 Ilmanvaihtojärjestelmä

Painovoimainen ilmanvaihto, johon liittyy raitisilma-
venttiilit tai koneellinen poistoilmanvaihto, jossa ei 
yleensä ole raitisilmaventtiileitä kylmäkomeroa lu-
kuun ottamatta.
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1952

1959
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YLEISIMPIÄ ULKOSEINÄRAKENTEITA
1950-luvun ja 1960-luvun alun paikalla rakennetut julkisivut

KANTAVA TIILIMUURI

•	 asbestisementtilevy/	
teräs-, kupari- tai 
alumiinipelti/ 
julkisivulasi

•	 ilmarako
•	 tuulensuojalevy
•	 mineraalivillalevy/

korkki
•	 teräsbetoni	 

150/160 mm
•	 sisärappaus/tasoite

•	 (ulkorappaus)
•	 1	½-kiven	tiilimuuri,	

monireikätiili
•	 sisärappaus

•	 (ulkorappaus)
•	 ½-kiven	tiiliverhous
•	 mineraalivilla
•	 1-kiven	tiilimuuri/

suurtiili 200 mm
•	 sisärappaus

•	 ulkorappaus
•	 kevytbetoni	 

50–150 mm
•	 1-kiven	tiilimuuri
•	 sisärappaus

•	 (ulkorappaus)
•	 1-kiven	tiilimuuri
•	 kevytbetoni	

50–150 mm
•	 sisärappaus

•	 (ulkorappaus)
•	 1-kiven	tiilimuuri
•	 mineraalivilla	50	mm/

lastuvillalevy 75 mm
•	 sisäverhouslevy/ 

sisärappaus

KANTAVA BETONISEINÄ

•	 ulkorappaus
•	 kevytbetoni	 

175 (200) mm
•	 teräsbetoni	 

150/160 mm
•	 sisärappaus/ 

tasoite

•	 (ulkorappaus)
•	 ½-kiven	tiiliverhous
•	 mineraalivilla/lastuvillalevy/

korkki
•	 teräsbetoni	150/160	mm
•	 sisärappaus/tasoite

EI-KANTAVA BETONISEINÄ
Kantavana	rakenteena	poikittaiset	väliseinät	tai	teräsbetonipilarit

•	 ulkorappaus
•	 kevytbetoni	 

250 (300) mm
•	 sisärappaus/ 

tasoite

•	 ulkorappaus
•	 kevytbetoni	 

175 (200) mm
•	 teräsbetoni	 

80 mm
•	 sisärappaus/ 

tasoite

•	 asbestisementtilevy/
teräs-, kupari- tai  
alumiinipelti/julkisivulasi

•	 ilmarako
•	 tuulensuojalevy
•	 mineraalivilla	 

75/100 mm
•	 teräsbetoni	80	mm
•	 tasoite

•	 (ulkorappaus)
•	 ½-kiven	tiiliverhous
•	 mineraalivilla	 

50/100 mm
•	 teräsbetoni	 

80 mm
•	 tasoite

•	 (ulkorappaus)
•	 ½-kiven	tiiliverhous	

130 mm
•	 kevytbetoni	 

100–200 mm
•	 ilmarako
•	 ¼-kiven	tiiliverhous	 

75 mm
•	 sisärappaus
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1950-luvun sisään–sisään -aukeava 
kaksilasinen puuikkuna.

Puuikkunan liittyminen rapattuun julkisivuun.

1950-luvun puurakenteinen räystäs.

Liuskekivellä	verhoillun	sokkelin	ja	rapatun	ulkoseinän	
liitos.

sisäpuite

karmi

ulkopuite
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1950-luvun tiilijulkisivu. 

1950-luvun	huoneistoparveke.

1950-luvun sisäänkäynti.

Harjattu rappaus.

Keraamisilla laatoilla reunustettu sisäänkäyntisyvennys.
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Korjausperiaatteita

Korjaukset on suositeltavaa toteuttaa säilyttävän tai 
sopeutuen uudistavan korjauksen menetelmin:

•	 alkuperäisten	rakennusosien	säilyttäminen	ja	kor-
jaaminen on ensisijainen vaihtoehto

•	 mikäli	 rakennusosia	 joudutaan	 uusimaan,	 on	
pyrittävä noudattamaan alkuperäiselle rakenta-
misajankohdalle tyypillisiä materiaaleja, pintakä-
sittelyjä ja työtapoja

•	 muutokset	ja	lisäykset	pyritään	sovittamaan	luon-
tevasti alkuperäiseen ulkoasuun.

Rapatut julkisivut

Rapatut julkisivut paikkakorjataan tai tarvittaessa uu-
sitaan kokonaan vanhan mallin mukaan kolmikerros-
rappauksella. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alku-
peräisen rappauksen pintavaikutelman (tekstuurin) ja 
värityksen toistamiseen myös uudessa rappauksessa. 
Maalauskorjauksissa on tärkeää selvittää aiemmin käy-
tetty maalityyppi.

Lisälämmöneristys vanhan ulkoseinärakenteen 
päälle (eristerappaus) ei yleensä ole suositeltava rat-
kaisu, mutta sitä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti 
tutkia. Helpointa lisäeristys on suorissa seinäpinnoissa 
ja umpinaisissa päädyissä. 

Lisäeristämiseen liittyviä ongelmia julkisivun omi-
naispiirteiden säilymisen kannalta:

•	 sokkeli	jää	sisään	julkisivupinnasta,	mikäli	sokke-
lia ei samalla levennetä

•	 ikkunat	 jäävät	 syvälle	 julkisivupinnasta,	mikäli	
niitä ei samalla siirretä ulommas

•	 räystäät	lyhenevät
•	 sisäänkäyntien	ja	ulkonevien	rakennusosien	yh-

teyteen muodostuu hankalasti ratkaistavia yksi-
tyiskohtia

•	 ruiskutettavalla	 eristerappauksella	 ei	 saavuteta	
1950-luvulle tyypillisen roiskerappauksen elä-
vyyttä.

Levypintaiset julkisivut

Vanhat julkisivulevyt on tarvittaessa helppo vaihtaa 
ulkonäöltään alkuperäisen kaltaisiin uusiin levyihin. 
Samassa yhteydessä on syytä uusia tai kunnostaa 
levyjen alle jäävä ulkoseinärakenne. Tällöin voidaan 
myös tutkia mahdollisuutta lisälämmöneristämiseen 
joko eristepaksuutta kasvattamalla tai eristemateriaa-
lia vaihtamalla. Paksuutta kasvatettaessa eteen tulee 
kuitenkin useita samoja ongelmakohtia kuin julkisi-
vurappausten lisälämmöneristämisessä. 

Tiilijulkisivut

Julkisivut on säilytettävä muurattuina. Paksujen tiili-
muurien korjaustarve on vähäinen ja niiden lämpötalo-
udelliset ominaisuudet ovat parempia kuin niiden teo-
reettinen lämmöneristävyys antaisi olettaa. Paksuissa 
tiilimuureissa saattaa sen sijaan toisinaan olla tarvetta 
uusia jälkisaumauksena tehdyt värilliset laastisaumat. 

Ohuissa lämmöneristekerroksen ulkopuolelle muu-
ratuissa tiiliverhouksissa rakenteelliset ongelmat ovat 
yleisempiä. Näihin kuuluvat vesivuodot, puutteelliset 
tuuletusraot, kannakkeiden ja saumaterästen ruostu-
minen sekä muurauksen kannatinpalkkeihin liittyvät 
kylmäsillat. Mikäli tiiliverhous joudutaan purkamaan 
ja muuraamaan uudestaan, voidaan samalla tutkia 
mahdollisuutta lisälämmöneristykseen.

Ikkunat

Alkuperäiset puuikkunat tulee pyrkiä säilyttämään 
ja kunnostamaan. Lämmöneristyksen parantamiseksi 
voidaan tutkia esimerkiksi mahdollisuutta korvata si-
säpuitteen lasi umpioeristyslasilla.

Uudet puitteet: Uusimalla huonokuntoiset puitteet, 
mutta säilyttämällä vanha karmirakenne on mahdol-
lista säilyttää rakennuksen ulkoasu ennallaan. 

Etuikkunat: Julkisivun ominaispiirteiden säilymi-
sen näkökulmasta vanhojen ikkunoiden ulkopuolelle 
asennettavien etuikkunoiden ongelmina ovat julkisi-
vun	materiaalien	vaihtuminen	 ja	 reliefivaikutelman	
muuttuminen.
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Kokonaan uudet ikkunat: Jos päädytään uusimaan 
koko ikkunarakenne, on pyrittävä siihen, että uuden 
ikkunan mitat esimerkiksi valoaukon koko, karmi- ja 
puiteprofiilit,	materiaalit,	väritys	ja	liittyminen	ulko-
seinään vastaisivat mahdollisimman tarkoin vanhaa 
ikkunaa. Alumiini- ja muovipintaiset ikkunat eivät 
ole 1950-luvun rakennukselle luonteenomaisia ma-
teriaaleja. 

Mikäli talossa ei ole raitisilmaventtiileitä, ilman-
vaihdon korvausilman saanti on varmistettava asen-
tamalla uudet raitisilmaventtiilit tai ikkunatiivisteitä 
poistamalla.

Parvekkeet

Parvekelasituksella on mahdollista pidentää alkupe-
räisten parvekkeiden käyttöikää ja parantaa niiden 
käytettävyyttä, mutta mahdollisuus lasittamiseen on 
ratkaistava tapauskohtaisesti arvioimalla sen vaiku-
tusta rakennuksen perusmuotoon ja julkisivun yleis-
ilmeeseen. Vähiten vaikutusta julkisivun yleisilmee-
seen on kokonaan sisäänvedettyjen parvekkeiden la-
sittamisella. Suurin vaikutus ulkonäköön on pienten 
avonaisten ulokeparvekkeiden lasittamisella, jota ei 
yleensä voida suositella.

Vaikka koko parvekerakenne tai osia siitä joudut-
taisiin rakennusteknisistä syistä uusimaan, on lähtö-
kohdaksi otettava alkuperäinen parvekerakenne ja 
siinä käytetyt materiaalit. 1950-luvun parvekkeiden 
luonteenomaiset ominaispiirteet, kuten koristeelliset 
pyöröteräskaiteet, värilliset markiisikankaat ja puu-
osat, on syytä säilyttää vaihtamalla ne tarvittaessa vas-
taaviin	uusiin.	Tämän	päivän	alumiiniprofiilikaide	ei	
istu luontevasti 1950-luvun taloon.

Tyypilliset perusparannustarpeet – kaiteiden korot-
taminen, vedenpoiston parantaminen ja seinäpintaa 
valuvalta vedeltä suojaavien ”viiksipeltien” lisäämi-
nen – on mahdollista toteuttaa parvekkeiden perusil-
mettä tuhoamatta.

Pienimmistä asunnoista puuttuvien parvekkeiden 
lisäämistä ja parvekkeiden koon kasvattamista uusi-
misen yhteydessä voidaan tutkia tapauskohtaisesti, 
mutta se edellyttää tarkkaa tapauskohtaista harkintaa. 

Täysimittaisen parvekkeen vaihtoehtona kannattaa 
tutkia mahdollisuutta sijoittaa asuntoihin ns. rans-
kalainen parveke. Uusien parvekkeiden istuttaminen 
1950-luvun julkisivuun on vaativa tehtävä, eikä se 
aina ole mahdollista häiritsemättä rakennuksen al-
kuperäistä selkeätä ulkohahmoa.

Yksityiskohdat

1950-luvun ja 1960-luvun alun rakennukset sisältävät 
tyylikkäitä yksityiskohtia, jotka tulee pyrkiä säilyttä-
mään korjauksissa.

Onnistunut julkisivukorjaus edellyttää huolel-
lisesti suunniteltuja yksityiskohtia. Mikäli alkupe-
räisiä rakenteita muutetaan tai julkisivuun liitetään 
uusia osia, korjaussuunnitelmissa on ratkaistava eri 
rakennusosien ja materiaalien liittyminen toisiinsa 
(liitosdetaljit) alkuperäisen arkkitehtuurin hengessä 
ja tekniset vaatimukset täyttävällä tavalla.
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Tyypillinen alkuperäinen 1950-luvun ulkoseinä, jossa sileä-
pintainen,	pystyurituksella	jäsennöity	betonisokkeli	yhdistyy	
karkeaan roiskerapattuun seinään.

Jälkikäteen eristerapattu 1950-luvun ulkoseinä. Sokkeli on 
jäänyt sisään ulkoseinälinjasta ja ruiskurappauksella ei ole saa-
vutettu	karkean	roiskerappaukseen	elävyyttä.	Sekä	betonissa	
että	rappauksessa	on	sama	eloton,	karkeaa	hiekkapaperia	
muistuttava pinta.

Kaksi eri versiota alun perin samanlaisen parvekkeen  
korjauksesta 1950-luvun rakennustaiteellisesti ja kulttuuri-
historiallisesti	arvokkaassa	rakennuksessa.	Vasemmalla	 
näkyvässä tapauksessa koristeellinen pyöröteräskaide on  

korvattu uudella, alkuperäisille ominaispiirteille vieraalla  
suorakulmaisella ja -linjaisella kaiteella. Oikealla näkyvässä  
tapauksessa	on	päästy	lähemmäs	alkuperäisen	ratkaisun	
ilmettä.
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Myös tässä talossa 1950-luvun alkuperäisten puuikkunoiden 
tilalle on tullut alumiinia, mutta ikkunan liittyminen seinään 
on ratkaistu siistimmin. Puurakentamisen maailmanlaajuiseksi 
mallimaaksi pyrkivässä Suomessa puupintaiset ikkunat alkavat 
olla	kerrostaloissa	pian	harvinaisia.

Ikkunaremontin läpikäynyt 1950-luvun kerrostalo. Puu on 
vaihtunut	alumiiniksi	ja	sovitusrako	on	peitetty	huolimatto-
masti leveillä peltikaistaleilla.

Uudistuotannon vakiomallistosta ei yleensä ole apua 1950- 
luvun talojen ulko-ovia uusittaessa. Uusi alumiiniovi ei istu 
luontevasti	vanhaan	rakennukseen.	1950-luvun	luonteenomai-
sena ja säilyttämistä vaativana piirteenä ovat puiset, lakatut tai 
peittomaalatut lasiovet. Kuvan tapauksesssa myös sisäänkäyn-
nin	klinkkerikehyksen	muotoilu	on	vanhalle	rakennukselle	
vieras.

Yksityiskohdilla	on	merkitystä,	varsinkin	jos	ne	toistuvat	
samassa talossa kymmeniä kertoja. Tyypillinen rapatun julkisi-
vun ja ikkunan liitosdetalji 1950-luvulta. Ratkaisu on teknisesti 
toimiva, yksinkertainen ja ulkonäöltään siisti.
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Tyylikkäiden,	ulkoasultaan	yhtenäisten	taloryhmien	kor-
jauksissa tulisi kunnioittaa julkisivumateriaalien alueellista 
yhtenäisyyttä.	Tässä	talossa	alkuperäisen	julkisivun	yleisilme	
(vasemmalla) on korjauksissa säilynyt muutoin pääpiirteis-
sään	ennallaan,	mutta	parvekkeissa	on	päädytty	vaihtamaan	
kaidemateriaali. Uusi kaideratkaisu (oikealla) on mitoiltaan 

entisen kaltainen, mutta rakenteet, materiaalit ja väritys ovat 
vaihtuneet.	Viereisissä	taloyhtiöissä	alkuperäiset	betonikaiteet	
ovat	paikallaan.	Alun	perin	yhtenäisesti	rakennettu	alue	on	
muuttumassa ilmeeltään kirjavaksi, kun samojen rakenteiden 
korjaustavat	vaihtelevat	yhtiöittäin.

Vaikka	korjausten	yhteydessä	toteutettavat	
muutokset olisivat suuriakin, ne istuvat 
luontevasti rakennuksen ulkoasuun, mikäli 
uudet ratkaisut kunnioittavat rakennuksen 
alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita 
(sopeutuen uudistava korjaustapa). 

Tässä	rakennuksessa	puuikkunat	vaihdettiin	
puualumiini-ikkunoiksi,	asbestisementtilevyt	
korvattiin	poimupellillä	ja	punaharmaa	
väritys	muuntui	siniharmaaksi.	Rapatut	
päädyt ja parvekkeet säilyivät ennallaan. 
Suurista	muutoksista	huolimatta	lopputulos	
on linjakas ja tässä tapauksessa myös talon 
alkuperäisen	suunnittelijan	hyväksymä.
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Vuosien 1960–1975 betonielementtijulkisivut

Ominaispiirteitä: 
nauhaelementtijulkisivut

1960-luvulla arkkitehdit suosivat nauhaelementtejä, joil-
la saatiin syntymään linjakkaita vaakasuuntaisia julki-
sivuja. Nauhaelementtitalojen ilmeeseen tuovat lisäksi 
vaihtelua paikalla tehdyt ikkunanauhat ja rapatut tai 
muuratut päätyseinät. Puutteellisen nosturikapasitee-
tin vuoksi sandwich-elementtejä ei käytetty kantavissa 
päätyseinissä, vaan betoniseinät verhoiltiin esimerkiksi 
kevytbetonilla tai tiilellä.

•	 Ulkoseinärakenne	(pitkät	julkisivut)

Betonisandwich-elementti. Elementtejä on valmistet-
tu vähäisessä määrin myös höyrykarkaistusta kevyt-
betonista (”Siporex”) ja kevytsorabetonista (”Leca”). 
Julkisivut ovat useimmiten sileää tai harjattu betonia 
joko maalattuna tai betonipintaisena.

•	 Ulkoseinärakenne	(päädyt)

-  teräsbetoniseinä ja kevytbetonieristys
-  teräsbetoniseinä ja lämmöneriste + tiili-/levyver-

hous
-  teräsbetoniseinä ja lämmöneriste + kuorielementti
-  betonisandwich-elementti.  

•	 Parvekkeiden	taustaseinä

Puurunkoinen elementti.

•	 Sokkeli

Maalattu tai kivirouhepintainen betoni.

•	 Ikkunat

Kaksilasiset sisään–sisään -aukeavat puuikkunat, jot-
ka saattavat olla hyvinkin leveitä. Ikkunoiden osuus 
julkisivujen pinta-alasta on suuri. Vaaleisiin betoniele-
mentteihin liittyy käsityönä paikan päällä toteutettu 
yleensä tummasävyinen (esimerkiksi harmaa, musta, 
vihreä, ruskea tai punainen) ikkunanauha, johon voi 
kuulua myös umpiosia.

•	 Parvekkeet

Parvekkeet ovat usein sisäänvedettyjä. Yksiöt ovat 
usein ilman parveketta.

•	 Ilmanvaihtojärjestelmä

Koneellinen poistoilmanvaihto, jossa ei yleensä ole 
raitisilmaventtiileitä mahdollista kylmäkomeroa lu-
kuun ottamatta.

•	 Kattomuoto	

Loiva pulpettikatto tai tasakatto.

•	 Tyypillisiä	vaurioita

Elementtien ulkokuoren raudotteiden korroosio ja 
betonin pakkasrapautuminen, kosteuteen liittyvät 
ongelmat, pintakäsittelyjen vauriot sekä elementin 
ulkokuoren halkeilu ja muodonmuutokset. Huono-
laatuisen puuaineksen ja tummien värisävyjen rapis-
tamat ikkunat.



28  Suomen ympäristö  37 | 2009

1963

YLEISIMPIÄ ULKOSEINÄRAKENTEITA
1960-luvun	nauhaelementtijulkisivu

PITKÄT SIVUT:
EI-KANTAVA ULKOSEINÄ
Kantavana rakenteena poikittaiset väliseinät 

PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ

PÄÄDYT:
KANTAVA BETONISEINÄ

Sandwich-elementti:
•	 teräsbetoni	40/50	mm
•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	80	mm

Puurunkoinen elementti:
•	 ulkoverhouslauta/asbestisementtilevy/

teräspelti
•	 ilmarako
•	 tuulensuojalevy	3	mm
•	 mineraalivilla	100	mm
•	 höyrynsulkumuovi
•	 sisäverhouslevy

•	 ulkorappaus
•	 kevytbetoni	 

175 (200) mm
•	 teräsbetoni	

150/160 mm
•	 sisärappaus/ 

tasoite

•	 (ulkorappaus)
•	 ½-kiven	tiiliverhous
•	 mineraalivilla/ 

lastuvillalevy/korkki
•	 teräsbetoni	 

150/160 mm
•	 sisärappaus/tasoite

•	 teräsbetoni	 
(kuorielementti)

•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	 

150/160 mm
•	 sisärappaus/tasoite

Sandwich-elementti:
•	 teräsbetoni	40/50	mm
•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	150	mm
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1960-luvun sisään–sisään -aukeava kaksilasinen puuikkuna.

sisäpuite

karmi

ulkopuite
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Ominaispiirteitä: 
ruutuelementtijulkisivut

1960-luvun lopussa tuotantoteknisesti edullinen ruutu-
elementti syrjäytti nauhajulkisivut. Teollinen, suureen 
toistuvuuteen tähdännyt sarjatuotanto synnytti helpos-
ti monotonisia lopputuloksia. Tuotantoteknisesti ja in-
vestointikustannuksiltaan edullinen kerrostalo koostui 
keskenään samanlaisista ruutuelementeistä ja julkisivua 
hallitsevat rungon ulkopuolelle sijoitetut parveketor-
nit. Kasvanut nosturikapasiteetti mahdollisti betoni- 
sandwich-elementtien käytön myös kantavissa pääty-
seinissä. Toisinaan ruutuelementtijulkisivujen ilmet-
tä muunneltiin muodostamalla julkisivuun vaaka- tai 
pystynauhoja ulkokuoren pintamateriaalin, värin tai 
pintakäsittelyn avulla. 

Kaikki eivät kuitenkaan näe 1960–1970-lukujen ele-
menttirakentamiseen kuulunutta suurta toistuvuutta 
pelkästään kielteisenä ominaisuutena. Monien teollisesti 
tuotettujen lähiöiden tyylillistä yhtenäisyyttä voidaan 
pitää myös myönteisenä piirteenä. Osasyyllisiä ankeaksi 
koettuun asuinympäristöön saattavat olla joskus enem-
mänkin huonosti hoidetut ja vailla kasvillisuutta olevat 
piha-alueet kuin itse rakennukset. 

•	 Ulkoseinärakenne

Betonisandwich-elementti. Elementtejä on valmistet-
tu vähäisessä määrin myös höyrykarkaistusta kevyt-
betonista (”Siporex”) ja kevytsorabetonista (”Leca”). 
Julkisivut ovat useimmiten sileää tai harjattua betonia 
joko maalattuna tai betonipintaisena tai sitten pesu-
betonia, jonka pinnalla näkyvä kiviaines voi olla hy-
vinkin suurikokoista.

•	 Parvekkeiden	taustaseinä

Puurunkoinen elementti.

•	 Sokkeli

Paikallavalettua maalattua betonia tai betoni- 
sandwich-elementti.

•	 Ikkunat

Kaksilasisia sisään–sisään -aukeavia puuikkunoita, 
joissa on usein tummasävyinen puunsuojakäsittely.

•	 Parvekkeet

Yleisin rakenne on rungon ulkopuolelle sijoitettu par-
veketorni, jossa on kantavat pieliseinät.

•	 Ilmanvaihtojärjestelmä

Koneellinen poistoilmanvaihto, johon ei yleensä liity 
raitisilmaventtiileitä mahdollista kylmäkomeroa lu-
kuun ottamatta.

•	 Kattomuoto

Tasakatto.

•	 Tyypillisiä	vaurioita

Elementtien ulkokuoren raudotteiden korroosio ja 
betonin pakkasrapautuminen, kosteuteen liittyvät 
ongelmat, pintakäsittelyjen vauriot sekä elementin 
ulkokuoren halkeilu ja muodonmuutokset. Huono-
laatuisen puuaineksen ja tummien värisävyjen rapis-
tamat ikkunat.
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1968

YLEISIMPIÄ ULKOSEINÄRAKENTEITA
1960- ja 1970-luvun alun ruutuelementtijulkisivu

PITKÄT SIVUT:
KEVYT ULKOSEINÄ
Kantavana rakenteena poikittaiset väliseinät  

PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ

Sandwich-elementti:
•	 teräsbetoni	40/50	mm
•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	80	mm

Puurunkoinen elementti:
•	 ulkoverhouslauta/ 

asbestisementtilevy/ 
teräspelti

•	 ilmarako
•	 tuulensuojalevy	
•	 mineraalivilla	100	mm
•	 höyrynsulkumuovi
•	 sisäverhouslevy

Sandwich-elementti:
•	 teräsbetoni	40/50	mm
•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	80	mm

Sandwich-elementti:
•	 teräsbetoni	40/50	mm
•	 mineraalivilla	90	mm
•	 teräsbetoni	150	mm

PÄÄDYT:
KANTAVA BETONISEINÄ
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1960–1970-lukujen ruutuelementtijulkisivuja.
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Korjausperiaatteita

Betonielementtituotannon alkuvuosikymmenet jätti-
vät jälkeensä rakennustekniseltä ja rakennustaiteel-
liselta laadultaan kirjavan perinnön. Tästä johtuen 
myös erilaisten suositeltavien korjaustapojen kirjo 
on laaja. Mahdolliset korjaustavat voivat ulottua säi-
lyttävästä korjauksesta aina julkisivujen täydelliseen 
uudelleenmuokkaukseen.

Sopeutuen uudistava korjaustapa

Peruslähtökohtana betonielementtitalojen korjauk-
sessa voisi pitää, että rakennusten ulkoasua ei lähdetä 
itsetarkoituksellisesti muuttamaan. Tarvittavat muu-
tokset ja lisäykset pyritään sovittamaan luontevasti 
alkuperäiseen ulkoasuun, joka kuitenkin väistämättä 
joutuu kokemaan eriasteisia muutoksia.

Säilyttävä korjaustapa

Elementtitalojen parhaimmisto tulisi tunnistaa ja 
suojella harkitsemattomilta muutoksilta. Rakennus-
taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa 
elementtitaloissa tulisi pyrkiä mahdollisimman pit-
källe säilyttämään rakennusten alkuperäisiä omi-
naispiirteitä. Tämä asettaa korjausten suunnittelulle 
erityisiä haasteita, sillä alkuperäisten rakenneratkai-
sujen ilmeisten puutteiden toistaminen sellaisenaan 
korjatussa rakenteessa ei ole mielekästä. 

Uudelleenmuokkaava korjaustapa

1960-luvun lopun ja 1970-luvun lähiöiden sarjatuo-
tannon kaudella syntyi myös paljon rakennuskantaa, 
jolla ei voi katsoa olevan erityisiä, suojelua vaativia 
kaupunkikuvallisia, rakennustaiteellisia tai kulttuu-
rihistoriallisia arvoja. Ankeimpien elementtitalojen 
korjauksissa ei pitäisi tyytyä täyttämään vain vält-
tämättömiä teknisiä korjaustarpeita. Tavoitteet tulisi 
asettaa korkeammalle ja julkisivukorjausten yhtey-
dessä tulisi pyrkiä myös parantamaan elinympäristön 
laatua ja kiinteistön taloudellista arvoa. Ääritapauk-
sessa näissä taloissa voidaan päätyä jopa julkisivun 
ominaispiirteet täysin uudelleenmuokkaavaan kor-
jaukseen.

Rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä voidaan 
jalostaa ja muunnella myös hienovaraisin keinoin esi-
merkiksi värityksellä ja uusilla julkisivumateriaaleilla. 
Yleinen ja varhaisen elementtirakentamisen perinteitä 
jatkava tapa on umpinaisten päätyseinien verhoilu uu-
della julkisivumateriaalilla.

Haluttaessa uudelleenmuokata rakennuksen alku-
peräisiä ominaispiirteitä materiaalivalintaa ohjaavat 
pitkälti samankaltaiset näkökohdat kuin uudisraken-
tamisessa. Rakenneratkaisujen ja materiaalien kirjo on 
suuri, eikä niitä tarvitse asettaa keskinäiseen parem-
muusjärjestykseen ominaispiirteiden säilyttämisen 
näkökulmasta. Maastamme löytyy hyviä esimerkkejä 
niin tiilen, eristerappauksen, julkisivulevyjen kuin 
puunkin käytöstä elementtitalojen uudistamisessa. 
Koska valinnanvara on miltei rajaton, toivoisi kuntien 
kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten kuiten-
kin linjaavan materiaalivalintaa ja väritystä alue- tai 
taloryhmäkohtaisesti korjaustapaohjeilla etenkin alun 
perin yhtenäisellä tavalla rakennetuilla alueilla.

Erilaisten teknisten ratkaisujen soveltuvuus 
ominaispiirteiden säilyttämiseen

Seuraavassa arvioidaan lyhyesti erilaisten teknisten 
ratkaisujen soveltuvuutta rakennustaiteellisesti, kult-
tuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvok-
kaan betonielementtijulkisivun alkuperäisten omi-
naispiirteiden säilyttämiseen (säilyttävä korjaustapa). 

Rakennusteknisessä mielessä julkisivuelementtien  
korjausratkaisut jaetaan kolmeen pääryhmään:
1)  vanhan ulkokuoren paikkaus ja pinnoitus
2)  vanhan ulkokuoren verhous uudella pintaraken-

teella
3)  vanhan ulkokuoren purkaminen ja uusiminen.

Samassa kohteessa voidaan usein myös yhdistellä  
eri korjaustapoja.
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Paikkaus ja pinnoitus

•	 ei	sovellu	pitkälle	vaurioituneille	rakenteille
•	 kevyt	korjaustapa,	alhainen	investointikustannus
•	 käyttöikä	yleensä	muita	korjaustapoja	lyhyempi.

Pinnoitus ja paikkaus on julkisivun ominaispiirteet 
hyvin säilyttävä korjaustapa, joten sitä voi suositella 
aina kun se on teknisesti mahdollista eikä muuhun 
ole pakottavaa tarvetta.

Verhous

•	 sopii	myös	varsin	pitkälle	vaurioituneisiin	raken-
teisiin

•	 keskiraskas	korjaustapa,	keskisuuri	investointi-
kustannus

•	 vanha	vaurioitunut	rakenne	jätetään	uuden	
pintarakenteen alle, jolloin sen vaurioituminen 
hidastuu tai pysähtyy

•	 verhouskorjaukseen	liittyy	jo	yllä	mainitusta	
syystä lisälämmöneristys.

Verhouskorjaukset vaikuttavat voimakkaasti julkisi-
vun ominaispiirteisiin, sillä alkuperäinen rakenne jää 
piiloon uuden alle. Koska seinärakenteen paksuus 
kasvaa, alkuperäisen yleisilmeen säilyttäminen edel-
lyttää usein ikkunoiden siirtämistä lähemmäs uutta 
julkisivupintaa. Muussa tapauksessa ikkunat saatta-
vat jäädä häiritsevän syvälle seinän sisään.

Purkaminen ja uusiminen

•	 vanha	vaurioitunut	ulkokuori	lämmöneristeineen	
puretaan ja korvataan uudella rakenteella

•	 raskas	korjaustapa,	suuri	investointikustannus
•	 välttämätön,	mikäli	vauriot	ovat	edenneet	jo	

pitkälle.

Vaikka alkuperäinen julkisivu häviää, uusiminen 
tarjoaa verhouskorjaukseen verrattuna monia mah-
dollisuuksia ominaispiirteiden säilyttämistä ajatellen.

Rakenteet ja materiaalit 

Mikäli paikkaus- ja pinnoituskorjaus ei tule kysymyk-
seen, joudutaan punnitsemaan lukuisten erilaisten ra-
kenne- ja materiaalivaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.

Betoniset kuorielementit ovat 50–120 mm pak-
suja betonilevyjä. Kuorielementin ja sen alle tulevan 
uuden lämmöneristeen väliin jätetään tuuletusrako. 
Elementit voidaan ripustaa esimerkiksi vanhojen ele-
menttien sisäkuoreen tai tukea uusiin perustuksiin. 

Verhouskorjauksissa kuorielementit ovat olleet 
melko harvinainen vaihtoehto. Niiden suuri paino 
asettaa myös teknisiä rajoituksia niiden käytölle. Li-
säksi ulkoseinärakenteen kokonaispaksuus kasvaa 
huomattavasti. 

Purkavissa korjauksissa betonisten kuorielement-
tien avulla on mahdollista toteuttaa hyvin pitkälle 
alkuperäisen kaltainen julkisivu. Se vastaa säilyttävän 
korjaustavan periaatetta alkuperäiselle rakentamis-
ajankohdalle tyypillisten materiaalien, pintakäsitte-
lyjen ja työtapojen käyttämisestä. 

Julkisivussa voidaan noudattaa alkuperäistä ele-
menttijakoa. Lämmöneristekerroksen paksuuden 
varovainenkin kasvattaminen ja tuuletusrako johta-
vat kuitenkin hieman alkuperäistä paksumpaan ul-
koseinärakenteeseen, mikä osattava ottaa huomioon 
yksityiskohtien suunnittelussa. 

Eristerappaus (lämpörappaus) on rakenne, jossa 
rappaus tehdään suoraan lämmöneristekerroksen 
(mineraalivilla tai solumuovi) päälle. Rappaus on 
joko perinteinen kolmikerrosrappaus tai hieman hal-
vempi ja yleisempi ohutrappaus. Menetelmä on ollut 
käytössä 1980-luvun alusta lähtien. Sitä on mahdollis-
ta käyttää sekä verhous- että purkavissa korjauksissa.

Eristerappauksella on mahdollista jäljitellä sileän 
tai harjatun betonielementin ilmettä ja materiaalivai-
kutelmaa. Eristerapatuissa nauhaelementtitaloissa on 
usein onnistuttu varsin hyvin säilyttämään julkisivun 
alkuperäinen yleisilme.

Eristerappaus ei kuitenkaan helposti sovellu pe-
subetoni- tai kivirouhepintaisen betonielementin 
jäljittelyyn. Eristerappausta ei myöskään suositella 
ankarasti rasitettuihin julkisivuihin kuten meren lä-



35Suomen ympäristö  37 | 2009

heisyydessä oleviin korkeisiin rakennuksiin. Ohut 
eristerappaus ei kestä voimakasta mekaanista rasi-
tusta kuten iskuja. 

Ruutuelementtitaloissa eristerappaus on yleensä 
muuttanut rakennuksen ulkoasua voimakkaasti, kos-
ka rappaus peittää koko seinän ja elementtisaumat 
jäävät piiloon. Elementtitalon ilme häviää ja lopputu-
los muistuttaa paikalla rakennettua kivitaloa. Tulisiko 
alkuperäistä elementtijakoa sitten jäljitellä piirtämäl-
lä uuden rappauksen pintaan ”elementtisaumat”, on 
kysymys, johon ei tässä oteta kantaa.

Purkavissa korjauksissa eristerappauksen käyttö 
ei kasvata merkittävästi alkuperäisen ulkoseinära-
kenteen kokonaispaksuutta, vaikka lämmöneristys-
kerroksen paksuutta kasvatettaisiinkin, sillä kolmi-
kerrosrappauskin (20–25 mm) on vanhaa ulkokuorta 
(50–60 mm) ohuempi. 

Vastaavanlainen rapattu pinta voidaan tietenkin 
toteuttaa myös uuden muuratun rakenteen päälle. 
Rakenteen mekaaninen kestävyys on eristerappausta 
parempi, mutta ulkoseinärakenne kasvaa entisestään 
ja muuraus vaatii erillisen kannatuksen.

Muut julkisivumateriaalit ovat usein lähempä-
nä uudisrakentamista kuin korjaamista, eikä niillä 
julkisivun ominaispiirteiden säilymisen kannalta ole 
merkittäviä keskinäisiä eroja.

Verhouskorjauksissa erilaiset levy- ja kasettiver-
houkset ovat edullisuutensa vuoksi olleet erityisen 
suosittuja, ja niillä on toisinaan pyritty jäljittelemään 
betonielementtijulkisivun alkuperäistä ilmettä. Levy- 
ja kasettikoon rajoitusten takia julkisivuun tulee kui-
tenkin lähtötilanteeseen verrattuna moninkertainen 
määrä saumoja, jotka yhdessä monien yksityiskohtien 
kanssa paljastavat julkisivun todellisen rakenteen. 
Myös rakenteen materiaalivaikutelma on tyystin toi-
senlainen. Levy- tai kasettiverhousta ei voi suositella 
rakennustaiteellisesti arvokkaan betonielementtita-
lon julkisivukorjauksiin.

Parvekkeet

Parvekelasituksella on mahdollista pidentää alkupe-
räisten parvekkeiden käyttöikää ja parantaa niiden 
käytettävyyttä, mutta mahdollisuus parvekkeiden 
lasittamiseen on ratkaistava tapauskohtaisesti arvi-
oimalla sen vaikutusta rakennuksen perusmuotoon 
ja julkisivun yleisilmeeseen. Vähiten vaikutusta jul-
kisivun yleisilmeeseen on kokonaan sisäänvedettyjen 
parvekkeiden lasittamisella. Suurin vaikutus ulko-
näköön on pienten avonaisten ulokeparvekkeiden 
lasittamisella.

Usein voidaan vertailla keskenään parvekkeiden 
kunnostuksen ja uusimisen kustannuksia. Vaikka 
koko parvekerakenne tai osia siitä jouduttaisiin uu-
simaan, on lähtökohdaksi otettava alkuperäinen par-
vekerakenne ja siinä käytetyt materiaalit. Parvekkeet 
vaikuttavat voimakkaasti koko julkisivun ilmeeseen 
ja jo pelkkä kaidemateriaalin vaihto voi muuttaa voi-
makkaasti julkisivun ilmettä. Samoin parvekkeen 
koon kasvattaminen uusimisen yhteydessä edellyttää 
tarkkaa tapauskohtaista harkintaa.

Pienimmistä asunnoista puuttuvien parvekkeiden 
lisäämistä voidaan tutkia tapauskohtaisesti. Täysi-
mittaisen parvekkeen vaihtoehtona voidaan tutkia 
mahdollisuutta sijoittaa asuntoihin ns. ranskalainen 
parveke.
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Betonisandwich-elementin	purkava	korjaus.
Ulkokuoren	purkamisen	lisäksi	myös	vanhat	
lämmöneristeet joudutaan uusimaan. 

Betonisandwich-elementin	paikkaus-	 
ja pinnoituskorjaus.

Betonisandwich-elementin	verhoava	korjaus	
(eristerappaus).
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Ikkunat	on	uusittu,	mutta	vanhat	ulkokuoret	ovat	paikallaan.	
Pienimpiin	asuntoihin	on	lisätty	ranskalaiset	parvekkeet,	jotka	
istuvat	alkuperäiseen	nauhajulkisivuun	varsin	luontevasti.

1960-luvun asuinkerrostalo ennen ja jälkeen julkisivu-
korjauksen.	Nauhalementit	on	eristerapattu	ja	puuikkunat	
on uusittu puualumiini-ikkunoiksi. Alkuperäiset materiaalit, 

Lämpörappauksen mekaanisten kuormien kestävyys on 
rajallinen. 
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pintakäsittelyt	ja	yksityiskohdat	ovat	muuttuneet,	mutta	julki-
sivun yleisilme on säilynyt.
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Parvekkeiden muodon, materiaalien, 
värien	ja	yksityiskohtien	muuttaminen	
vaikuttaa ratkaisevasti julkisivun yleis-
ilmeeseen.

Tämän rakennuksen alkuperäiset, 
ilmeisesti	vähäarvoisiksi	katsotut	
ominaispiirteet ovat peittyneet uuden 
kivirouhepintaisen	julkisivulevyn	alle.	
Korjauksen tekniset ja lämpötaloudelli-
set tavoitteet ovat ilmeisesti täyttyneet, 
mutta voi kysyä onko uuden julkisivun 
myötä saavutettu jotain esteettisessä 
ja sosiaalisessa mielessä kestävämpää. 
Lisäeristeen	ohella	ehkä	myös	arkki-
tehtuurin	perusparantaminen	olisi	ollut	
paikallaan.
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Toisinaan on uudessa julkisivu- 
verhouksessa	pyritty	noudattelemaan	
alkuperäistä ruutuelementtijakoa.  
Levyjen kokorajoitukset pakottavat  
kuitenkin jättämään julkisivuun ylimää-
räisiä levysaumoja.

Iskukuormille	alttiissa	kohdissa,	kuten	
sokkelissa tulee materiaalit ja rakenteet 
valita riittävän kestäviksi. 



40  Suomen ympäristö  37 | 2009

Julkisivujen	ominaispiirteet	uudeellenmuokkaavalla	lähestymistaval-
la voidaan saavuttaa uudisrakentamiseen rinnastettava lopputulos. 

Eristerapatuissa ruutuelementtijulkisivuissa alkuperäinen elementtijako 
yleensä	häviää,	mikä	muuttaa	olennaisesti	rakennuksen	ominaispiirteitä.

PU
U

IN
FO

Kuvissa joukko täydellisen muodonmuutoksen läpi käyneitä 
1960–1970-lukujen elementtitaloja.
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Avustukset

Korjausavustukset

Kunnat, joiden alueella korjattavat asuinrakennukset tai 
asunnot sijaitsevat, myöntävät avustuksia esimerkiksi
•	 vanhusväestön	ja	vammaisten	asuntojen	korjauksiin
•	 kuntoarvioihin	ja	-tutkimuksiin
•	 huoltokirjan	tekemiseen
•	 perusparannustoimenpiteitten	suunnitteluun
•	 hissien	rakentamiseen	ja	liikuntaesteiden	poistami-

seen.

Valtion asuntorahasto on kuitenkin myöntänyt avustuk-
set siltä osin kun avustus on suunnattu kunnalle tai kun-
tayhtymälle tai se on tarkoitettu hissien rakentamiseen 
ja liikuntaesteiden poistamiseen.

Lisätiedot: www.ara.fi	

Laki	suhdanneluonteisista	avustuksista

Suhdanneluontoisia avustuksia korjaustoimiin myön-
netään asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille 
vuosina 2009–2010.

Energia-avustukset

Kunnat, joiden alueella korjattavat asunnot tai asuin-
rakennukset sijaitsevat, myöntävät energia-avustukset. 
Valtion asuntorahasto on kuitenkin myöntänyt energia-
avustukset siltä osin kun avustus on suunnattu kunnalle 
tai kuntayhtymälle. Energia-avustuksilla tuetaan asuin-
rakennuksissa tehtäviä toimenpiteitä, jotka parantavat 
rakennusten energiataloutta. 

Lisätiedot: www.ara.fi

Korkotukivähennys	energiatehokkuutta	 
edistäville korjauksille

Lisätiedot: www.ara.fi

Rakennusperinnön	hoitoavustukset

Alueelliset ympäristökeskukset (2010 alusta ELY-viras-
tot) myöntävät rakennusperintöavustuksia kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden asuinrakennusten tai asuin-
käyttöön kunnostettavien kohteiden ja niiden välittö-
män ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja paran-
tamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin.

Lisätiedot: www.rakennusperinto.fi 

Entistämisavustukset

Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia, jot-
ka on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittävien, kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin 
korjaustöihin.

Lisätiedot: www.rakennusperinto.fi
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