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Julkisivuyhdistys r.y:n yhdessä Oulun yliopiston,
Tampereen teknillisen yliopiston ja Teknillisen kor-
keakoulun arkkitehtikoulujen kanssa syksyllä 2008
järjestämässä kerrostalokorjauksen ideakilpailussa
tehtävänä oli 1970-luvun elementtikerrostalon jul-
kisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuu-
den ja toiminnallisuuden parantaminen sekä piha-
miljöön uusiminen.

Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuk-
sia uudemman rakennuskannan korjaussuunnitte-
lun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös 1970-ja
1980-luvun aluerakentamisen ns. ongelmakohtien
ratkaisuvaihtoehdoiksi. Erityisesti toivottiin kerros-
talojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tule-
vaisuuteen suuntaavia ratkaisuja.

Suunnittelukohteena oli tyypillinen 3-kerroksi-
nen (kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitek-
niikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuin-
kerrostalo.

KERROSTALOKORJAUKSEN IDEAKILPAILUSSA KOHENNETTIIN ELEMENTTITALOA

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,
päätoimittaja Betoni

1, 2, 3
Ehdotuksessa “Syreeni” tekniset ratkaisut, materiaaliva-
linnat , toiminnalliset parannukset  ja esteettömyys -kri-
teerit oli huolellisesti tutkittu. Julkisivumuutos ratkaisul-
taan on melko kallis, mutta muutos julkisivuille on erittäin
positiivinen. Pohjaratkaisuja tuomaristo piti hyvinä, vaik-
ka kierreporrasta asunnoissa hieman kyseenalaistettiin.
Lisäkerrosta tuomaristo kiitteli upeaksi.

KILPAILUN YLEISTASO KORKEA
Kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran ja kilpai-
luun osallistui 29 ehdotusta.

Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa korke-
ana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpai-
lun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulot-
tomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materi-
aalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen.

Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä ra-
kennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnosta-
vampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Po-
sitiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hen-
noilla ja varovaisilla toimenpiteillä.

Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotuk-
set sisälsivät palkintolautakunnan mielestä joukon
erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. ”Laajojen
asuntoalueiden korjausfilosofiana liiallinen muutos
sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeelli-
sestä lopputuloksesta. Huolestuttavan moni raken-
nusta voimakkaasti muuttava tai lisärakentava eh-
dotus ei ollut löytänyt tasapainoista lopputulosta”,
totesi tuomaristo perusteluissaan.

Piharatkaisujen osuus arvioinneissa jäi vähäisek-
si, johtuen pääasiassa siitä, että niiden suunnitte-
luun ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Poik-
keuksiakin toki löytyi. Paikoitus oli yleensä hoidettu
talon sisäänajonpuoleisessa päädyssä. Muutamas-
sa ehdotuksessa oli erinomaisesti rikastettu pihapii-
riä viherhuoneilla, kesäkeittiöillä ja ”pihamökeillä”.

Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin ansiona myös
ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutii-
ninomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja ko-
keneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi
arvostelussa tästä linjauksesta.

KOLME EHDOTUSTA KÄRKISIJOILLA
Palkintolautakunta päätyi jakamaan toisen palkin-
non kolmelle ehdotukselle: ”Syreeni”, “Triplettes
de Belleville” ja ”Mustikka”.

Nimimerkin ”Syreeni” takaa löytyvät opiskelijat
Emma Linsuri ja Linda Salo Oulun yliopistosta, Trip-
lettes de Bellevillen” takaa opiskelija Satu Huuhka
Tampereen teknillisestä yliopistosta ja ”Mustikan”
takaa opiskelija Hanna-Maija Tervo Oulun yliopis-
tosta. Kukin palkittava ehdotus sai 2 000 euroa.

Lisäksi lunastuspalkinnon 500 euroa saivat ehdo-
tukset ”Paluu tulevaisuuteen” tekijänä Akseli Lei-
nonen ja avustajana Minna Koskinen Tampereen
teknillisestä yliopistosta sekä ”Pinotexia pintaan”
tekijänä Erkki Dankwa Teknillisestä korkeakoulusta.

Palkittavat julkistettiin Julkisivu 2009 -tapahtu-
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massa tammikuussa Wanhassa Satamassa Hel-
singissä.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdis-
tyksen edustajina Julkisivuyhdistyksen puheen-
johtaja, TkT Jussi Mattila Tampereen teknillisestä
yliopistosta sekä päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto Betoni -lehdestä / Suomen Beto-
nitieto Oy:stä. Oulun yliopiston edustajina palkin-
tolautakuntaan kuuluivat professori Yrjö Tuppurai-
nen ja professori Jouni Koiso-Kanttila, Tampereen
teknillisestä yliopistosta professori Kari Salonen
ja yliassistentti Harri Hagan sekä Teknillisestä kor-
keakoulusta professori Pekka Heikkinen ja Hannu
Hirsi. Tiedotusvälineiden edustajana oli toimittaja
Auri Häkkinen Rakennuslehdestä.

ELEMENTTITALOILLA KORJAUSTARVETTA
Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että Suo-
messa on runsaasti 1960-luvulla ja sen jälkeen ra-
kennettuja ns. elementtiaikakauden asunkerrosta-
loja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa
lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Ra-
kennusten energiatehokkuus on yleensä erittäin
heikko verrattuna uudisrakentamiseen, uusista
energiamääräyksistä puhumattakaan. Osassa tästä
rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat
vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen ras-
kaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun ra-
kennuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena
joka tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on
käytettävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia
mahdollisuuksia. Julkisivujen osuus keskiraskaan
korjausrakentamisen kokonaiskustannuksissa on
vähäinen verrattuna tilaratkaisuiden mahdollisiin
kustannuksiin.

Suomen rakentamista ohjaavat energiamääräyk-
set tiukkenevat koko ajan. Energiaa säästävät ns.
matalaenergiakorjaukset eivät ole yleensä kannat-
tavia, jos tarkastellaan pelkästään energian sääs-
töstä saatavia hyötyjä. Jos samalla kuitenkin saa-
vutetaan parempi sisäilma ja pystytään torjumaan
rakenteiden turmeltumismekanismit, niin toimenpi-
de on elinkaaritaloudellisesti perusteltu. Matala-
energiakorjaukseen liittyy esim. rakennuksen vai-
pan lämmöneristävyyden parantaminen sekä IV-
ratkaisujen uusiminen ja sen myötä saavutettava
lämmön talteenotto.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tu-
levaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen teki-
jä voi halutessaan käyttää tunnettuja energiantuot-
tomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia ta-
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poja rakennuksen energiatehokkuuden parantami-
seksi. Kyseeseen voi mm. tulla rakennuksen mas-
soittelu, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoener-
gia, geoterminen energia, lämmön talteenotto (vaa-
tii konehuoneen ja isot hormit), vaipan viherraken-
taminen tms.

Kilpailun tavoitteena oli löytää ennakkoluulotto-
mia ratkaisuja korjausrakentamiseen ja lähiöuudis-
tukseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkö-
kulmasta rakennuksen energiatehokkuutta paranta-
malla sekä myös parantaa rakennuksen ja sen julki-
sivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mu-
kaisesti. Tavoitteena oli myös kohentaa rakennuk-
sen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoil-
la sekä parantaa maantasokerroksen ja asuntojen
toiminnallisuutta. Kilpailulla pyrittiin löytämään uu-
sia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen
korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luon-
nonvarojen hyödyntämiseksi. Piha-alueen esteet-
tistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huo-
mioiden tuli myös kehittää ja parantaa liikuntara-
joitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteet-
tömyyspolku.

Kilpailija sai halutessaan esittää myös täyden-
nysrakentamista (maantasokerros, kattokerros,
yms.) huomioiden paikoitustarve ja piha-alueen riit-
tävyys. Myös rakennuksen osittainen purkaminen
oli mahdollista.

LISÄTIETOJA KILPAILUSTA:
Jussi Mattila, puh. 0400 637 224,
jussi.mattila@tut.fi,
arkkitehti Harri Hagan, puh. 050 511 0784,
harri.hagan@tut.fi.
Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta:
www.julkisivuyhdistys.fi tai
yhdistyksen sihteeri Riina Takala
puh. 050 502 1769, info@julkisivu-yhdistys.fi

4, 5, 6
Triplettes de Belleville -ehdotuksessa tekniset ratkaisut ja
materiaalivalinnat, toiminnalliset parannukset sekä es-
teettömyys oli ratkaistu kiitettävällä tavalla. Rakennuk-
sen ulkoasun muutos on suuri ja pihan paikoitus ylimitoi-
tettu sekä väärässä paikassa, kritisoi tuomaristo. Julki-
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sivukorjauksen suunnittelua pidettiin ammattitaitoisesti
ratkaistuna. Lisäkerroksen terassit saivat kiitosta, vaikka
pohjasuunnittelu oli säilynyt lähes ennallaan, arvosteli
tuomaristo.

4

6

BET0901 s46-49 Kerrostalokilp 30.3.2009, 17:2548



1  2009 49

COMPETITION INVITED IDEAS FOR
REFURBISHMENT OF A PREFABRICATED
APARTMENT BUILDING

Julkisivuyhdistys r.y., a Finnish association that focus-
es on the development of façade construction, organ-
ised in the autumn of 2008 together with the Depart-
ments of Architecture at the University of Oulu, the
Tampere University of Technology and the Helsinki Uni-
versity of Technology a competition inviting ideas for
the refurbishment of an apartment building. The objec-
tive was to improve the façade expression, the energy
efficiency and the functionality of a 1970s prefabricat-
ed building, as well as to renew the courtyard milieu.
The building was a typical 3-storey prefabricated block
of flats, with a flat roof and no lift.

A total of 29 entries were submitted to the competi-
tion, which was now organised for the third time. The
best entries were based on improving the existing build-
ing to make it more interesting in architectural terms and
more attractive in the housing market. Positive changes
were implemented by quite small and cautious changes.
The entries based on more extensive building changes
contained many extremely interesting suggestions.

The jury awarded a second prize to three
entries:”Lilac”, “Triplettes de Belleville”and ”Blueberry”.
Two more designs were purchased.

The background to the selection of the competition
assignment was the extensive stock of apartment build-
ings built in the 1960s or later in the so-called prefabrica-
tion era. A major part of these buildings now requires or
soon will require refurbishment for the first time. The en-
ergy efficiency of these buildings is usually extremely
poor in comparison with new buildings. In part of the
building stock the concrete structures of the façades are
damaged to such an extent that they require fairly mas-
sive repairs. There are many architectural options availa-
ble for cases where the expression of the building will
have to be changed due to repairs. Façades play a minor
role in the total costs of medium-scale renovation build-
ing in comparison with the potential costs of space solu-
tions.

7 8
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7, 8, 9
Ehdotus “Mustikka” sai kiitosta erityisesti energiatehok-
kuuden parantamisesta, arkkitehtonisista ansioista sekä
teknisistä ratkaisuista ja materiaalivalinnoista. Ennakko-
luuloton ehdotus, joka olisi kokeilemisen arvoinen, totesi
tuomaristo. Porrashuonekohtaisia saunoja ja parvekelaa-
jennuksia pidettiin hyvinä pohjien kehitysratkaisuina. Jul-
kisivuehdotus saattaa heikentää osittain sisätilojen valoi-
suutta, muistutti tuomaristo.
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