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KANTAVUUSTARKASTELU

YLEISTÄ
• Selvitetään nykyisten perustuksien ja runkorakenteiden kantokyky
• Lisäkerrosten määrä ilman rakenteiden vahvistamista

• Puurakenteinen lisäkerros n. 500 kg/m²
• Teräsrakenteinen lisäkerros. Teräsrakenteiden pilarien pistekuormatarkastelu 

n. 500 kg/m2
• Betonirakenteinen lisäkerros, voidaan harkita, jos huoneistojako sama, kuin 

kerroksissa yleensä (yleensä ei sovellu suuren oman painon vuoksi) n. 900 
kg/m2

• Vahvistettavat rakenteet ja suositeltava lisäkerrosten määrä
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KANTAVUUSTARKASTELU

SISÄLTÖ:
• Pohjatutkimustarpeen arviointi

• perustettu maanvaraisesti vai paaluille?
• perustettu osittain kallion varaan
• suunnitelmat puuttuu perustuksista

 koekuopat (perustamistapa, perustamissyvyys, anturoiden mitat, 
täyttömateriaalien laatu)
 pohjatutkimus (kairaukset)

• Nykyisten perustusten kantavuuden tarkastelu ja vahvistustarpeen arviointi
• perustamistapalausunto, paalutuspöytäkirja (paaluperustukset), perustusten 

tasopiirustukset ja leikkaukset
• vahvistamistarve koskee usein perustuksia
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KANTAVUUSTARKASTELU
• Nykyisen rungon kantavuus

• suunnitelmat puuttuvat kantavista rakenteista
 rakennepaksuuksien mittaaminen
 betoniterästen mittaaminen rakenneskannerilla tai 

röntgenkuvaus
• suunnitelmien paikkansapitävyys
• rakennuksen jäykistys (tuulikuorman kasvu)
• yleensä betonirunko kestää useammankin lisäkerroksen rakentamisen

• Lisäkerroksien kuormitustarkastelut ja toteutettavuus
• lisäkerroksen kantavien linjojen määrittely
• suositus runkojärjestelmästä
• mahdolliset lisätutkimustarpeet (maanvaraisissa perustuksissa varmistus vielä 

koekuopilla) 
• Selvitystyötä varten tarvittavat lähtötiedot: 

• pääpiirustukset ja yleisleikkaukset, pohjatutkimukset ja perustustapalausunto, 
paalutuspöytäkirjat, perustussuunnitelmat ml. salaojat, rakenneplaanit ml. vesikatto
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KANTAVUUSTARKASTELU

Lisäkerrosrakentamisen kustannuksia lisäävät haasteet:
• perustusten vahvistamistarve tuo merkittäviä kustannuksia 
• nykyiset pystyrakenteet eivät kestä haluttua lisäkuormaa

rakennetaan uusia pystyrakenteita / vahvistetaan nykyisiä
vanhan rungon ulkopuolinen teräsrunko, perustuksineen

• vanha yläpohjalaatan kapasiteetti on liian pieni uuden asuinkerroksen lattiaksi 
korotuslattia, laatasta irti oleva teräsrunko, tuenta kantaviin seinälinjoihin

• Palon- ja ääneneristävyys (lausunnot pelastusviranomaiselta ja palokonsultilta)
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KANTAVUUSTARKASTELU

MILLOIN LISÄKERROSRAKENTAMISEEN EI KANNATA RYHTYÄ?

• Kaavoituksen tai KNK:n sallima rakennuksen korotus mahdollistaa vain yhden 
lisäkerroksen toteutuksen ja lisäkerros edellyttää rakennuksen perustuksien 
vahvistamista.
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LISÄKERROSRAKENTAMINEN
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As Oy Tampereen Puolari, Koskinen Oy, 2 krs, 24 huoneistoa

Rakenteelliset tarkastelut kannattaa tehdä heti aluksi ennen kuin vie 
hanketta eteenpäin!
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