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Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä itsekantavan ja pilarituetun parveke-
tyypin asentamiseen asuinkerrostaloon. Tavoitteena oli tutkia kahden erityyppi-
sen parveke-elementin asentamiseen liittyviä asioita. Kohteena oli Oulussa 
Peab Oy:n uudisrakennus asuinkerrostalo Tullikulma, jossa oli 8 kerrosta. 
 
Parveke-elementtien asentaminen eteni muun runkotyön yhteydessä kerroksit-
tain muiden työvaiheitten mukana. Etenemistä dokumentoitiin työvaiheittain ja 
työn edetessä samat asiat toistuivat. 
 
Parvekkeiden asentamisessa korostui huolellisuus ja mittatarkkuuden sekä en-
nalta määritellyn aikataulun noudattaminen. Elementtien nostoissa ja asennuk-
sissa noudatettiin rakennesuunnittelijalla hyväksyttyä asennussuunnitelmaa 
koskien käytettävää nostokalustoa ja elementtien suurimpia painoja. Iso merki-
tys oli myös tekijöiden aikaisemmalla kokemuksella. 
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1 JOHDANTO 

Parvekkeiden hyödyntäminen kerrostaloissa on lisääntynyt. Parvekkeet toimivat 

usein lisähuoneena, joihin lasituksen, lämmittimien ja sisustuksen avulla saadaan 

käyttömukavuutta lisää. 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään betonielementeistä valmistettujen parvek-

keiden asentamiseen kerrostalossa. Tässä työssä kyseessä on 8-kerroksinen 

asuinkerrostalo. Opinnäytetyön sisältö on rajattu pilarituettuun pieliparvekkee-

seen ja Schöck Isokorb KXT -ulokeparvekkeeseen, joita tässä kohteessa käytet-

tiin. 

Opinnäytetyön kohteena oli Peab Oy:n As Oy Tullikulma Oulussa. Peab Oy on 

ruotsalainen rakennusyhtiö, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös Norjassa. 

Konserni työllistää pohjoismaissa yhteensä noin. 15 000 henkilöä, joista Suo-

messa n. 750 henkilöä. Toiminta Suomessa alkoi v. 1999 ja se on keskittynyt 

kasvaviin keskuksiin. (1.) 
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2 PARVEKKEIDEN KEHITTYMINEN 

Parvekkeet olivat harvinaisia huoneistoissa vielä 1900-luvun vaihteessa raken-

netuissa taloissa. Ne toimivat pääasiassa korosteena julkisivuissa sijoitettuna ra-

kennuksen kulmiin tai keskelle. Portaikoissa oli joidenkin lepotasojen kohdalle 

tehty tuuletusparvekkeita pihan puolelle. (2, s. 28.) 

2.1 Parvekkeiden yleistyminen 

Huoneistojen kohdalla parvekkeet alkoivat yleistyä 1930- ja 40-luvulla. Kooltaan 

ne olivat pieniä ulokeparvekkeita tai ns. ranskalaisia parvekkeita, jossa parveke-

oven edessä on pelkkä kaide, mutta ulkopuolella ei ole tasannetta. (2, s. 103.) 

Aravalainoitetuissa taloissa parvekkeen teko yksiöön oli kiellettyä vuoteen 1968 

asti. Sen jälkeen asuntoon oli mahdollista sijoittaa parveke, jonka vaadittava vä-

himmäissyvyys oli 150 cm. 1960-luvun parvekkeet olivat suurimmalta osin rata-

kiskojen varaan kannatettuja teräsbetonisia ulokelaattoja. Vuosikymmenen lo-

pulla yleistyi kantaviin pieliseiniin perustuva parveketorni, joka oli valmistettu be-

tonielementeistä. (2, s. 173.) 

1970-luvun loppupuolella aravaohjeistukset muuttuivat ja parvekkeet vaadittiin 

kaikkiin asuntoihin. Samalla parvekkeen vähimmäissyvyys kasvoi 180 cm:iin ja 

1990-luvulla jo 200 cm:iin. Myös parvekkeiden sijoitus ja kannatteleminen kehittyi 

ja alkoi tulla pilarituettuja sekä teräksisten vetotankojen varassa olevia ratkaisuja. 

Uudistuotannon myötä parvekkeiden lasittaminen yleistyi ja käyttömukavuus pa-

rani. (2, s. 222.) 

2.2 Nykyaikaiset parvekkeet 

Nykypäivänä parvekkeet alkavat olla lisähuoneita asunnoissa niiden käyttömu-

kavuuden parannuttua. Lasituksilla, säteilylämmittimillä sekä erilaisilla sisustus-

materiaaleilla saadaan viihtyisyyttä ja käyttöaikaa lisää eri vuodenaikoina. Ne toi-

mivat oleskelutiloina, viherhuoneina, auringonottopaikkoina ja jopa hyötykasvien 

viljelypaikkoina tuoden lisätilaa muuhun asumiseen. 
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Parvekkeita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että materiaalit ovat ulkotilaan 

soveltuvia. Betonin tulee olla pakkasenkestävää ja pinta ei saa olla märkänä liu-

kas. Kaikki parvekkeet tulee mitoittaa samalle kuormalle. Kuormituslaskelmissa 

otetaan huomioon pysyvät ja muuttuvat kuormat. Samalla tulee muistaa, että hä-

tätilanteessa parveke toimii hätäpoistumistienä ja sen kautta poistumisen tulee 

olla esteetöntä. Lisäksi parvekkeen käytössä tulee ottaa huomioon turvallisuus-

määräykset, naapurit ja taloyhtiöön laaditut säännöt. Parveke-elementin nostoa 

ja asennusta varten tulee olla kiinnityskohdat. Teräsrakenteiden pitää olla korroo-

siota kestäviä. (3, s. 24.) 

Vedenpoisto parvekkeelta tulee tehdä hallitusti. Parvekkeen liittäminen runkora-

kenteeseen tulee tehdä siten, että vesi ei pääse valumaan rakenteisiin ja ne ovat 

vesitiiviitä. Laatan pinnan kaltevuuden tulee olla 1:80 vedenpoistouran suuntaan. 

Liitoskohtien mahdollisten kylmäsiltojen syntyminen tulee ehkäistä. (3, s. 9.) 

Myös parvekkeen kaiteen korkeuden tulee olla riittävä (vähintään 1000 mm), 

mutta suositellaan 100 mm:n lisää mahdollisten lattian korotusten vuoksi esim. 

puuritilöillä. Sähköistyksessä huomioitavaa on valaistus ja vähintään yksi pisto-

rasia sähkölaitteita varten. (3, s. 8–11.) 

2.3 Parveketyypit 

Nykyaikainen ulokeparveke (kuva 1) on vetoraudoilla rakennuksen kantavaan 

runkoon kiinnitetty rakenne, jossa ei ole kantavia pystyrakenteita. Ulokeparveke 

asettaa vaatimuksia välipohjarakenteelle, koska se ankkuroidaan betonoimalla 

paikalla valettuun laattaan, kuorilaatan paikallavaluosaan tai ontelolaataston yh-

teydessä paikallavalukaistaan. Ulokeparvekkeen valinta kohteeseen on perustel-

tua silloin, kun parvekkeet eivät ala alimmista kerroksista tai parvekkeiden ala-

puolella on rakenteita, jotka eivät mahdollista alhaalta asti tuettua parveketyyp-

piä. Niitä käytetään myös siinä tapauksessa, että rakennuksen julkisivulta halu-

taan siroa vaikutelmaa. Ulokeparvekkeita voidaan asentaa vapaammin eri lin-

jaan. (3, s. 17–18.) 
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KUVA 1. Ulokeparveke 

 

Itsekantava parveke (kuva 2) on pilareihin, pieliseiniin tai molempiin perustuksista 

tuettu malli. Parvekkeiden sijoittelu tapahtuu päällekkäin alimman parvekkeen 

mukaan. Päällekkäin olevista parvekkeista muodostuva parveketorni jäykistetään 

sivusuunnassa ankkuroimalla parvekelaatat rakennuksen runkoon jokaisen ker-

roksen kohdalta. Käyttömahdollisuuksiltaan tämä parvekemalli toimii kaikenlai-

silla runkojärjestelmillä ja seinätyypeillä. (3, s. 16.) 

Parvekelaatat tuetaan pääsääntöisesti seinämäisten pielielementtien päältä ker-

roksittain. Lisäksi voidaan käyttää pilareita. Pääsääntöisesti pilarit ovat parvek-

keen sisäpuolella parvekelaatta niiden päälle asennettuna ja ne ovat yhden ker-

roksen korkuisia. Käytettäessä pilareita laatan ulkopuolella pilarin korkeus voi olla 

useamman kerroksen verran. (3, s. 16.) 
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KUVA 2. Pilarituettu parveke 
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3 PEAB TULLIKULMAN PARVEKEASENNUS 

Kohde oli As Oy Tullikulma Oulussa, 8-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka raken-

tajana oli Peab Oy. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018. Tämän opinnäyte-

työn aiheen työt käynnistyivät runkorakentamisen aikana elokuussa. 

Kerrostaloon tuli kahdenlaisia elementtiparvekkeita, pilarituettuja pieliparvekkeita 

sekä itsekantavia Schöck-ulokeparvekkeita. 

Elementtien asennuksessa noudatettiin yleisiä rakentamismääräyksiä sekä tä-

hän kohteeseen laadittua erillistä elementtien asennussuunnitelmaa, joka hyväk-

sytettiin rakennesuunnittelijalla. Suunnitelmaan sisällytettiin mm. tiedot käytettä-

västä nostokalustosta sekä elementtien suurimmista painoista. 

3.1 Schöck Isokorb KXT-parvekkeen asennus 

Schöck Isokorb KXT-parveketta käytettiin tässä kerrostalossa alapuolella olevan 

autohallin vuoksi, joka asetti rajoituksia parveketyypille kannen kantavuuden ra-

jallisuuden vuoksi. Parvekkeet kiinnitettiin rakennuksen runkoon paikallaan valet-

tavan kaistan avulla. 

Schöck Isokorb -liitososia (kuva 3) käytetään betonirakenteiden liittämiseen väli-

pohjiin ja seinärakenteisiin. Osa muodostaa lämpökatkon ja toimii kuormia siirtä-

vänä liitososana. Liitososa koostuu osittain ruostumattomasta betoniteräksestä 

valmistetuista veto- ja leikkaustangoista ja korkealujuuskuitubetonista valmiste-

tuista puristussauvoista. Joissain liitososissa käytetään ruostumattomasta teräk-

sestä valmistettuja puristustappeja. Lämpökatkona toimii polystyreenieriste. Lii-

tososaan voidaan liittää sisäinen palosuojaus. (4, s. 7.) 
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KUVA 3. Schöck Isokorb KXT -liitososa (5) 

 

Elementin asennukseen päästiin, kun kaikki ontelolaatat oli asennettu paikoil-

leen. Parvekkeen alapuolelta autohallin katolta oli etukäteen poistettu eristelevyt, 

jotta oli saatu tukeva ja tasainen alusta tukitorneille. Alapuolinen tukitorni (kuva 

4) kasattiin tuentasuunnitelman mukaisesti.  

 

KUVA 4. Ulokeparvekelaattaelementin alapuolinen tuenta tukitorneilla 
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Telineet asennettiin etureunastaan 15 mm korkeammalle kuin takareuna. Tämän 

jälkeen valmistettiin paikallavalukaista muottilevyistä ja sekin tuettiin alhaalta eril-

lisen suunnitelman mukaisesti. Muotin ulkoreuna eristettiin suulakepuristetuilla 

polystyreenilevyillä. Muotin valmistuttua asetettiin parveke-elementti tuen päälle. 

Elementin reuna asetettiin samaan linjaan muotin reunan kanssa ja kaltevuus 

tarkastettiin vesivaa’an avulla (kuva 5).  

 

KUVA 5. Ulokeparvekkeen asentaminen ja liittyminen paikallavalukaistaan 

 

Elementissä olevat nostokohdat, jotka olivat raudoituksen välissä, eristettiin ure-

taanivaahdolla kylmäsillan estämiseksi (kuva 6). 
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KUVA 6. Paikallavalukaistan raudoitusta ja elementin nostokohdat eristettyinä 

 

Kun kaikki parveke-elementit oli asennettu, pääsivät raudoittajat ja sähkömies 

tekemään omat työnsä. Kirvesmiehet tekivät läpivientivaraukset patterien lämpö-

putkille Styrox-paloista, jotka mitoitettiin piirustusten mukaan ja kiinnitettiin metal-

linauhalla muottiin estämään irtoaminen valun aikana. Samoja muottilevyjä käy-

tettiin tuleviin kerroksiin uudestaan. 

Raudoitus tehtiin rakennesuunnitelman mukaisesti (kuva 7). Myöhemmin syk-

syllä raudoituksen yhteydessä lisättiin lämmityskaapelit valuun estämään betonin 

jäätyminen. 
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KUVA 7. Rakenneleikkaus ulokeparvekkeen kohdalta (6) 

Valmis paikallavalukaistamuotti (kuva 8) betonoitiin oikeaan korkeusasemaan. 

Oikean valukorkeuden merkitys tuli myöhemmin vastaan lopullista lattia teh-

dessä. Kylmällä ilmalla valukaistaan asennettiin lämmityskaapelit ja betonoitu 

alue peiteltiin lämpöpatjoilla. 
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KUVA 8. Valmis paikallavalukaista ennen betonointia 

 

Betonointi tehtiin nopeasti kovettuvalla C25/30 Rapid S3 -betonilla. Massan lu-

juuden kehittymistä seurattiin muutamien päivien ajan lämpömittarin avulla 

(kuva 9). 

 

KUVA 9. Lämpötilan mittaamista lujuuden kehittymisen seurannassa 
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Ennen seuraavan kerroksen parvekkeen asentamista alemman parvekkeen tuet 

löysättiin kerran täysin ja sitten kiristettiin takaisin, jotta Schöck-osa alkoi kanta-

maan. Sen jälkeen kasattiin seuraava tukitorni ja laitettiin uusi laatta sen päälle. 

Rakennesuunnittelija oli määritellyt etukäteen lujuusprosentin betonin lujuuden 

kehittymiselle lämpötilan perusteella. Kun tarvittava lujuus oli saavutettu, tuenta 

purettiin. Tässä kohteessa suunnitelmassa määritettiin, että parvekelaattoja on 

tuettava vähintään viisi kerrosta alaspäin. 

Parvekkeet viimeisteltiin kaiteilla ja lasituksilla (kuva 10). 

 

KUVA 10. Valmiit parvekkeet 
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3.2 Pilarituettu pieliparveke 

Ensimmäisen kerroksen parvekkeet asetettiin paikallavaletun perusmuurin 

päälle. Mittamies oli mitannut korkeusaseman ja valu oli tehty sen mukaisesti. 

Parveke laskettiin tartuntaterästen läpi ja tarkastettiin oikea korkeusasema ennen 

juotosvalua. Oikean korkeuden saamiseksi käytettiin elementtiasennukseen tar-

koitettuja korokepaloja (kuva 11).  

 

KUVA 11. Elementtiasennuksessa käytettäviä korokepaloja (7) 

 

Syvyyssuunnassa mitoitus tehtiin ottamalla huoneesta mitta elementin reunaan. 

Tällä varmistettiin parvekkeen oikea etäisyys rungosta. Parvekkeen suoruus var-

mistettiin vesivaa’alla. 

Parveke ankkuroitiin runkoon saranakiinnityksellä (kuva 12). Kiinnityksen tarkoi-

tuksena on ottaa vaakasuuntaiset voimat kiinni, mutta sallia lämpötilan muutok-

sista johtuvat pystysuuntaiset liikkeet. Ontelolaattaan leikattiin kolot saranoita 

varten ja saranoihin hitsattiin kiinni terästanko. Kolot betonoitiin umpeen. 
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KUVA 12. Saranakiinnitys ennen betonointia 

 

Seuraavaksi asennettiin kerroksen korkuiset pielielementit. Pielielementin alareu-

nan kiinnityksessä käytettiin vaarnatappikiinnitystä ja elementtisauma betonia. 

Saumabetoni laitettiin valmiiksi elementin sauman kohtaan ja elementti laskettiin 

sen päälle. Seinän suoruus tarkistettiin vesivaa’alla ja se tuettiin sivusuunnassa 

elementtituilla, jotka kiinnitettiin pulteilla molemmista päistä. (kuva 13). 

 



 

 20 

 

KUVA 13. Pielielementtien tuenta asennuksen aikana elementtituilla 

 

Pilari asennettiin parveke-elementin päälle ja tuettiin pystyyn elementtitukien 

avulla. Myös tässä saumausaine asetettiin pilarin alle valmiiksi. Pilari laskettiin 

paikalleen siten, että harjateräs asettui pilarissa olevaan koloon. Pilari tuettiin kol-

mesta kohtaa ja suoruus varmistettiin vesivaa’alla. Kolo betonoitiin umpeen. Jo-

kaisessa kerroksessa varmistettiin pilarin suoruus, korkeusasema ja etäisyys. 
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Rungon valmistuttua parvekkeet viimeisteltiin lasituksella ja vedenpoistoputkella 

(kuva 14). 

 

KUVA 14. Valmis pilarituettu parveke. 
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4 POHDINTA  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kahden erilaisen parveketyypin valin-

taan vaikuttaviin seikkoihin ja asentamisessa huomioon otettaviin asioihin.  

Molemmissa parvekkeissa korostui asentamisen mittatarkkuuden noudattami-

nen. Schöck-parvekkeessa tuenta ja tuennan esikorotus oli merkittävä tekijä oi-

kean lopputuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi paikallavalukaistan oikea korkeus-

asema tulevaan lattiakorkeuteen oli tärkeää. Pilariperusteisessa parvekkeessa 

elementtien korkeusaseman ja suoruuden noudattaminen sekä elementin etäi-

syys runkoon jokaisen kerroksen kohdalla oli myöhempiä rungon työvaiheita huo-

mioiden tärkeää.  

Opinnäytetyö antoi paljon tietoa siitä, mitä tulee ottaa huomioon parveke-ele-

menttien asentamisessa ja mitä vaikeuksia voisi tulla seuraavissa työvaiheissa, 

mikäli ei olla tarkkoja. 
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