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Laajuustietojen laskenta

Määritelmät
Kokonaisala ja kerrosala lasketaan samalla periaatteella: ala on tasojen alojen summa ulkoseinien ulkopintojen
mukaan laskettuna. Erona on, että kokonaisala sisältää koko rakennuksen, kerrosala ei sisällä kellarikerroksissa
ja ullakolla kuin erikseen määritellyt osat. Rakennuksessa, jossa ei ole kellarikerrosta eikä ullakkoa, kerrosala ja
kokonaisala ovat yhtä suuret.

Rakennuksen tilavuus on tila, jota rajoittaa rakennuksen vaipan ulkopinta: alapohjan alapinta, ulkoseinien
ulkopinta ja yläpohjan yläpinta.

Alapohja on rakennuksen tilan alin pohja lämmöneristyksineen ja yläpohja on rakennuksen ylintä lämmintä tilaa
yläpuolelta rajoittava rakennusosa, johon kuuluu lämmöneristys suojauksineen.

Kerrosalan laskeminen
Kerrosalaan lasketaan ulkoseinän ulkopinnan mukaan kaikki kerrokset.

Rakennusoikeutta hyvitetään 250mm seinärakenteen ylityksen verran ja siksi suunnitelmissa on esitettävä
todellinen kerrosala yli 250mm paksuille seinärakenteille. Lupapäätös tehdään todellisen kerrosalan (EI 250mm
seinäpaksuudella lasketun) mukaan.

Vähäinen aukko luetaan kerrosalaan. Vähäisenä aukkona voidaan pitää esim. kerrostalon porrashuoneessa
portaaseen liittyvää aukkoa. Vähäistä suurempana voidaan pitää esim. aukkoa, joka syntyy tilaratkaisusta, jossa
osa tilasta on useamman kuin yhden kerroksen korkuinen. Tällaista aukkoa ei lueta kerrosalaan, kerroksiin
johtavat portaat ja hissit luetaan kerrosalaan. Poikkeuksena kuitenkin useampikerroksinen pientalo (Max 2-
asuntoinen), jossa portaiden viemä ala kerroksissa voidaan jättää laskematta yhden kerran.

Kellarikerrokseen ja ullakkoon sisältyvät porrassyöksyt, välitasanteet ja porrashuoneet luetaan kerrosalaan, jos
niiden kautta kuljetaan samassa kerrostasossa sijaitseviin kerrosalaan luettaviin tiloihin ja vastaavasti
kellarikerrokseen sisältyviä porrashuoneita, porrassyöksyjä ja välitasanteita ei lueta kerrosalaan, jos niiden kautta
ei kuljeta samassa kerrostasossa sijaitseviin kerrosalaan luettaviin tiloihin.

Yli 1600mm korkeat tilat ovat kerrosalaan laskettavia tiloja.

Omakotitalossa (ei koske loma-asuntoa)

Kellarikerros on kerros joka on pääasiallisesti maanpinnan alapuolella.

Kellarissa olevat vain ulkokautta kuljettavat tilat eivät pääsääntöisesti kuulu kerrosalaan.

Kellarikerroksesta kerrosalaan lasketaan pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat. Jos 1. kerroksessa on suihku, ei
kellarikerroksen suihkua ja saunatilaa lasketa kerrosalaan. Kellarikerroksesta lasketaan kerrosalaan ne
huonetilat, joiden ikkunoiden koko on vähintään 10 % lattiapinta-alasta. Mikäli kellarikerroksessa on kerrosalaan
laskettavia tiloja, lasketaan kulkuyhteydet huoneista portaikkoon ja ulko-ovelle kerrosalaan. Kodinhoitohuonetta ei
lasketa kerrosalaan kellarikerroksessa, mikäli tilan ikkuna-aukkojen koko ei ylitä 10 % lattiapinta-alasta. Mikäli
kellarikerroksessa tilan ikkunapinta-ala on yli 10 % lattiapinta-alasta, tila on muutettavissa huoneeksi, ja on siksi
kerrosalaan laskettavaa tilaa. Lomarakennuksessa sauna lasketaan kerrosalaan, mikäli se sijaitsee
kellarikerroksessa. Sauna on lomarakennuksen pääkäyttötarkoituksenmukaista tilaa.

Yksikerroksisen asuinrakennuksen alla voi olla kellarikerros, mutta kellari ei voi käsittää pääkäyttötarkoituksen
mukaisia tiloja, jos kaavamääräys on I (rakennukset määrätty yksikerroksisiksi).

Viherhuone lasketaan kerrosalaan. Viherhuoneeksi katsotaan tila, johon on yhteys sisältä ja jonka lasitus on
ulkoseinän omainen ja se on ympärivuotiseen käyttöön soveltuva sisätila.

Parvi on huoneeseen kuuluva varsinaista lattiaa korkeammalla oleva avoin tila, jonka alle yleensä jää tilaa. Parvi,
joka ominaisuuksiltaan täyttää kokonaan tai suurimmalta osin asuinhuoneen vaatimukset, luetaan aina
kerrosalaan. Kalusteenomaisesti huoneeseen rakennettua parvea ei lasketa kerrosalaan.

mailto:rakennusvalvonta@lohja.fi

	Laajuustietojen laskenta
	Laajuustietojen laskenta
	Määritelmät
	Kerrosalan laskeminen



