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Toimittajalta
Sekä tilastot että mutu-tuntuma kertovat, että korjausrakentamisen 

painoarvo on kasvanut ja kasvaa Suomessa tasaisen vakaasti. Ai-
noa pieni notkahdus reilun 30 vuoden jänteellä oli 1990-luvun alun la-
mavuosina. Toisin on uudisrakentamisessa: aaltoliike on siellä ollut jyrk-
kää. Vanhaa slogania mukaellen voi hyvinkin todeta, että korjaaminen 
ei lopu koskaan.

Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti esitteli kor-
jausrakentamisen näkymiä ja roolia VTT:n seminaarissa maaliskuussa. 
Pipatin vuoden 2009 lopulle ulottuva käyrä osoitti, että korjaus- ja uu-
disrakentamisen arvot olivat silloin lähes samansuuruiset. Edellisen ker-
ran korjausrakentamisen arvo oli uudispuolta suurempi vuosina 1995 - 
1997.

Se mistä korjausrakentamisen potti muodostuu, on monipuolinen. 
Erityisesti linjasaneerauksien määrän kasvu on ollut huima: kun niitä 
1990-luvun alussa tehtiin noin 300 miljoonan euron volyymilla, 2010-lu-
vun vuotuiseksi euromääräksi on arvioitu lähes 4 000 miljoonaa euroa. 
Ja kasvu jatkuu edelleen, 2020-luvun arvio on peräti 6 500 miljoonaa 
euroa vuodessa. Sen jälkeen tilanne tasaantuu, mutta myös jatkossa 
putkiremontteja tehdään paljon.

Korjausrakennettaessa ei suinkaan pelkästään korjata ”rikki” men-
nyttä vaan nostetaan myös rakennusten laatutasoa ja energiatehok-
kuutta. Näitä näkökulmia on tuotu esiin myös tässä Korjausrakentami-
sen teemalehdessä

Sirkka Saarinen
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Ensin talon vaippa, sitten putket

Asuinrakennusten perusparannus-
tarve on vuosina 2006–2015 VTT:n 
ASPE -peruslaskelman mukaan yh-
teensä 18 mrd. euroa kymmenessä 
vuodessa. Perusparannustarpees-
sa olevissa rakennuksissa on 
630 000 asuntoa. Se tarkoittaa 1,8 
mrd. euroa ja 63 000 asuntoa vuot-
ta kohti. Peruskorjaamisessa en-
simmäinen korjausjakso kohdistuu 
vaipan peruskorjaukseen 25–35 
vuoden iässä ja toinen putkistojen 
uusiminen keskimäärin 50 vuoden 
iässä. Tämä lisää etenkin 1960- ja 
1970-luvulla rakennettujen asuin-
kerrostalojen perusparantamista lä-
hitulevaisuudessa.

Suomen rakennusten kerrosalal-
la painotettu keski-ikä on kovin al-
hainen, vain 30–35 vuotta. Syynä 
on rakennuskannan voimakas kas-
vu 1960- ja 1970-luvuilla. Näitä ra-
kennuksia pitää sekä korjata että 
korjausten yhteydessä uudistaa 
vastaamaan tilojen toimivuuden, 
viihtyisyyden ja energiatehokkuu-
den ajantasaisia vaatimuksia. Vaati-
muksia nostavat myös arvomaail-
man muuttuminen: ilmastonmuu-
toksen torjuminen ja pyrkimys kes-
tävään kehitykseen. Nopeimmin 
muutokset ovat näkyneet pienta-
loissa, joissa uusia lämmitysratkai-
suja on otettu nopeasti käyttöön.

Sirkka Saarinen

Korjausrakentamisen arvo on lä-
hestymässä puolta koko talon-

rakentamisen arvosta. Vuonna 2008 
tuo koko potti oli 29,5 miljardia eu-
roa. Sen jälkeen uudisrakentaminen 
on laskenut, mutta korjausrakenta-
minen kasvanut. Korjausrakentami-
sen arvosta runsas puolet oli puo-
lestaan asuinrakennusten korjaa-
mista kerros-, rivi- ja omakotitalois-
sa. Julkisten rakennusten korjauksi-
en osuus oli koko potista viidennes, 
teollisuus- ja varastorakennusten 
12 prosenttia, liike- ja toimistora-
kennusten kymmenesosa.

Entä korjausrakentamisen asiak-
kaat? Runsaat 40 prosenttia on yk-
sityishenkilöitä, kuntien ja yritysten 
osuus on yhtä suuri, 15 prosenttia, 
kiinteistö-osakeyhtiöiden osuus oli 
12 prosenttia ja asunto-osakeyhti-
öiden 9 prosenttia.

Pylväikkö korjausrakentamisen 
toteuttajista näyttää selkeän muu-
toksen, jonka mukaan korjaukset 
ovat nykyään ammattilaisten teke-
miä. Kun 1980-luvun alussa korja-
uksista teki kustannuksiin suh-
teutettuna tee-se-itse-mies lähes 
80 prosenttia ja rakennusliike lähes 
20 prosenttia, jäi erikoisurakoitsijoi-
den ja yksittäisten ammattimiesten 
osuuksiksi vain muutamien pro-
senttien siivut. Vuosituhannen vaih-
teessa erikoisurakoitsijat olivat jo 
ohittaneet tee-se-itse-miehet, hei-
dän osuutensa oli noussut 30 pro-
senttiin. Suunta on jatkunut myös 
koko 2000-luvun.

Korjausrakentaminen oli arvoltaan 9,4 miljardia euroa vuonna 

2008. Vuonna 2009 elvytystoimien ansiosta korjausrakentami-

nen kasvoi hieman. Vuoden 2010 kasvuksi on esimerkiksi Ra-

kennusteollisuus RT ry arvioinut 2 prosenttia. Rakennuskannan 

kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun nostaminen nyky-

tasolle ylläpitää korjausrakentamista siis myös tulevaisuudessa.

Korjaamisen KoKonaispotti 
lähestyy Kymmentä miljardia
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Selvityksen on oltava kirjallinen. 
Sen perusteella asuntoyhtiön 

osakkaat saavat käsityksen lähi-
vuosien korjaustarpeista. – Selvitys 
ei kuitenkaan ole sitova, korosti la-
kimies Anna-Liisa Varala Suomen 
Kiinteistöliitosta. Hän on talven ja 
kevään kuluessa ollut selvittämässä 
lain sisältöä tiiviiseen tahtiin, maa-
liskuun lopulla YIT:n järjestämä talo-
yhtiötapahtumakin keräsi lähes 200 
kuulijaa.

Tietoa myös tarvitaan, siitä osoi-
tuksena oli pääasiassa taloyhtiöi-
den hallitusten jäsenistä koostuvan 
kuulijakunnan kysymysarsenaalikin.

Kaikki samaan lakiin

Uutta asuntoyhtiölakia valmisteltiin 
viitisen vuotta, vahvistuksen se sai 
jouluksi 2009, voimaan se tulee 
1.7.2010.

Varalan mukaan uudistuksen yk-
si tärkeä perusasia on se että kaikki 
saatiin nyt yhteen lakiin yhtiön pe-
rustamisesta vahingonkorvauksiin. 
Myös lain rakenne muuttuu ja pe-
rusteluista tulee laajemmat.

Lakiuudistuksen perustavoite on 
kunnossapidon ja korjaustoimenpi-
teiden suunnitelmallisuus ja hallinta, 
hyvä kiinteistönpito. Laissa täsmen-
netään johdon tehtävät, tiedottamis-
velvollisuudet, kunnossapitovastuun 
jakautuminen ja annetaan yksityis-
kohtaiset menettelysäännökset kun-
nossapitoon ja muutostöihin.

Remonttipäätökset edelleen 
erikseen
Hallituksen selvitykselle kunnossa-
pitotarpeesta ei ole laissa asetettu 
muotovaatimuksia. Varalan mukaan 
selvityksen laajuus riippuu muun 
muassa rakennuksen iästä. Selvi-
tyksen on kuitenkin aina oltava kir-
jallinen.

Varalan mukaan hyvä ohjenuora 
selvityksen tekemiseen/teettämi-
seen on KiinteistöRYL 2009:n lau-
suma ”Kiinteistöstä on tehty kiin-

teistöstrategian tai kiinteistönhoito-
suunnitelman mukainen kuntoarvio, 
jossa esitetään rakennusosien ja jär-
jestelmien tekninen kunto ja korja-
ustarpeet.”

Selvitys päivitetään ja esitetään 
siis vuosittain varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa, ensimmäisen kerran 
vuoden 2011 tilinpäätöskokoukses-
sa, jollei asuntoyhtiön tilikausi ole 
poikkeuksellinen.

Selvitys merkitään tiedoksi.  
- Mutta, Varala korosti, varsinaiset 
remonttipäätökset tehdään aina 
erikseen. Tarjouspyyntöjä tai korja-
usten hinta-arvioita selvitykseen ei 
vaadita.

Uusi laki edellyttää hallitukselta 
myös muuta kirjallista toimintaa: 
varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
esitettävä hallituksen kirjallinen sel-
vitys myös yhtiössä suoritetuista 
huomattavista kunnossapito- ja 
muutostöistä ja niiden tekoajat. Tie-
dot ovat vastaavat, jotka pitäisi löy-
tyä myös isännöitsijätodistuksesta. 
Tavoite on että selvitysten kautta 
osakkaat voivat seurata paremmin 
yhtiön rakennusten kunnossapitoa.

Kunnossapitovastuihin  
tarkennuksia
Kunnossapitovastuut yhtiön ja 
osakkaan kesken ovat periaattees-
sa kohtuullisen selkeät. Toisaalta 

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7.2010

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee voimaan 1. heinäkuuta 

2010. Muutokset vaikuttavat kaikkiin suomalaisiin asunto-

osakeyhtiöihin ja niiden hallitusten toimintaan. Yksi konkreet-

tisimmista muutoksista on se että hallitus velvoitetaan teke-

mään ja esittelemään jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa selvitys viiden seuraavan vuoden korjaustarpeista.

hallituksen esitettävä selvitys
viiden vuoden kunnossapitotarpeista

Suomen Kiinteistöliiton lakimies, VT Anna-
Liisa Varala on talven ja kevään kuluessa 
kiertänyt kertomassa uuden asunto-osake-
yhtiölain sisällöstä.



osakkaat ja myös asunnonostajat 
saavat tiedon poikkeavasta vas-
tuunjaosta.

Osakkaan remontti-ilmoitus  
kirjallisena
Entä osakas? Hänellä on velvolli-
suus hoitaa huoneistoa huolellises-
ti, seurata sen kuntoa ja käyttää 
laitteita, kuten lämmitystä ja ilman-
vaihtoa, tavanomaisesti. Hänellä on 
myös velvollisuus viivytyksettä il-
moittaa osakehuoneiston sellaises-
ta viasta tai puutteesta, jonka kor-
jaaminen on yhtiön vastuulla.

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus 
myös muista kuin muutostöistä laa-
jenee. Se tarkoittaa töitä, jotka voi-
vat vaikuttaa yhtiön tai toisen osak-
kaan vastuulla olevaan kiinteistön, 
rakennuksen tai huoneiston osaan 
tai sen käyttämiseen. Esimerkiksi 
lattiapinnoitteen vaihto voi olla sel-
lainen, jos se vaikuttaa ääneneris-
tykseen. Remontti- ja muutostöistä 
on tehtävä kirjallinen ilmoitus ja niis-
tä pidetään taloyhtiössä huoneisto-
kohtaista luetteloa.

Sirkka Saarinen

perusjärjestelmät kuten lvis-järjes-
telmät.

Uusi laki muuttaa osakkaan ja 
taloyhtiön välisiä vastuita rakenneo-
sien ja laitteiden uusimisesta ja kor-
jaamisesta olennaisesti. Esimerkiksi 
sähköpatterit siirtyvät osakkaan 
vastuulta yhtiölle. Taloyhtiö vastaa 
edelleen hanoista. Myös wc-laite 
siirtyy uuden lain myötä kokonai-
suudessaan yhtiön vastuulle. Yhtiö 
ei kuitenkaan vastaa edelleenkään 
sellaisista osakkaan tai tämän edel-
täjän asentamista hanoista ja wc-
laitteista, jotka poikkeavat yhtiön 
tasosta.

Osakas vastaa lainmuutoksen 
jälkeenkin huoneiston sisäpuolisista 
osista kuten pinnoitteista ja kodin 
laitteista, kuten kiukaasta ja liedes-
tä. Myös tiskialtaat, lavuaarit ja 
suihkualtaat kuuluvat osakkaan 
vastuulle.

Mikäli taloyhtiö haluaa poiketa 
taulukon mukaisesta vastuunjaosta, 
siitä on määrättävä yhtiöjärjestyk-
sessä. Laista poikkeava vastuunja-
ko taloyhtiöissä on kirjattava selke-
ästi yhtiöjärjestykseen. Tämä on 
tärkeää erityisesti siksi, että kaikki 

pureksittavaakin on, niin monen-
laista voi sattua ja tapahtua, kaik-
kea ei millään pystytä kirjaamaan 
lakiin.

Yhtiön kunnossapitovastuulle 
kuuluvat rakenteet, eristeet, perus-
järjestelmät. Uuden lain myötä yhti-
ön kunnossapitovastuu huoneiston 
sisäpuolella laajenee jonkun verran, 
sillä yhtiö on velvollinen pitämään 
kunnossa erilaiset yhtiön asentamat 

Heinäkuussa voimaan tulevan lain mu-
kaan yhtiön kunnossapitovastuu laajenee: 
esimerkiksi huoneistojen wc-istuimet ja 
niiden vesilaitteistot sekä lämmitysjärjestel-
mät kuten sähköpatterit kuuluvat yhtiölle.

Verohallinto käynnisti kesäkuussa 2009 tehostetun 
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden saneerauksien ja niiden 
aliurakkaketjujen valvonnan. Tavoitteena on harmaan 
talouden kitkeminen varmistamalla että lakisääteiset 
velvollisuudet hoidetaan. Valvonnan kohteena ovat eri-
tyisesti ne taloyhtiöt, jotka ovat saaneet valtiolta suh-
danneluonteista avustusta korjaus- ja saneeraustoimiin.

Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle ai-
heuttamat taloudelliset menetykset ovat erittäin merkit-
täviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen 
olevan vuosittain 400–500 miljoonaa euroa. Koska jul-
kista rekisteriä tilaajavastuutietojen saamiseksi ei ole, on 
rakennusala kehittänyt omia menetelmiään tilaajavas-
tuulain tietojen saamiseksi, näitä ovat esimerkiksi Tilaa-
javastuu.fi -palvelu. 

Yksi iso rakentamisen sektori, jossa harmaata mark-
kinaa edelleen esiintyy, on omakotitalorakentaminen, ja 
siellä erityisesti hartiapankkirakentaminen. Työn tilaaja ei 
ehkä aina tule ajatelleeksi pimeän työn vaikutuksia. Sen 
paljastuessa veroseuraamukset ovat merkittäviä sekä 
työn tilaajalle että sen tekijälle yhteiskunnan periessä 
sille kuuluvat lakisääteiset osuudet reilusti korotettuina. 
Vielä merkittävämmiksi taloudelliset seuraamukset muo-
dostuvat, jos pimeä työntekijä on työttömyyskortistoon 
ilmoittautunut henkilö. 

Merkittävimmät muut riskit pimeää työvoimaa käy-
tettäessä liittyvät rakennusvirheisiin. Ne jäävät harmaata 
taloutta hyödyntävän tilaajan murheiksi. Hämäräyrityk-
set eivät jätä takuutodistusta työstään. Yksittäisen hen-
kilön tueksi ja turvaksi luotu kuluttajalainsäädäntö toimii 
vain silloin, kun työstä on selkeät sopimukset yrittäjän 
tai ammattilaisen kanssa. Suuri riski liittyy myös työta-
paturmiin, joita varten otettava pakollinen vakuutus jää 
pimeää työvoimaa käytettäessä usein hoitamatta. - SS

Hälytyskellot päälle, jos
• Yritys vaihtaa nimeä ilmoittamatta.
• Pyydetään nopeaa maksusuoritusta ilman asianmu-
kaista laskua.
• Laskussa maksun saaja ei ole se jolta työ on tilattu.
• Yritys ei toimita pyydettyjä todistuksia.
• Yrityksellä ei ole aikaisempia toimeksiantoja, vaan se 
on perustettu vain tätä työtä varten.

Täältä tietoa
www.rala.fi (Rakentamisen Laatu ry)
www.ytj.fi (Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallin-
non yhteinen yritystietojärjestelmä)
www.tilaajavastuu.fi

Korjausrakentamisen verovalvontaa tehostettiin
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energiaa. Lopuille tasainen juusto-
höyläprosentti, Kostiainen selvitti.

Avustusta ei myönnetä samaan 
korjaustoimenpiteeseen, jolle myön-
netään esimerkiksi erityisryhmien 
investointiavustusta tai korjaus-
avustusta.  Avustusta ei myöskään 
myönnetä siltä osin, kun hakijalla on 
oikeus saada hyvitystä lain, vakuu-
tussopimuksen tai muun sopimuk-
sen perusteella tai muulla vastaaval-
la perusteella.

Kostiainen muistutti kuitenkin, et-
tä samaan toimenpiteeseen voi saa-
da esimerkiksi suunnitteluavustusta, 
kuntotutkimusavustusta tai kuntoar-
vioavustusta sekä as.oy-talon perus-
parannuksen korkotukilainaa.

Hakulomake  
ARAn verkkosivulla
Suhdanneluonteisen energia-avus-
tuksen hakulomakkeet ja ohjeet 
löytyvät netistä www.ara.fi -sivulta 
> Avustukset > Suhdanneluonteiset 
energia-avustukset.

Kunnat hakevat ARAlta avustus-
valtuutta hakuajan päätyttyä 1. loka-
kuuta 2010 mennessä. Syksyn 2010 
aikana kunnissa tehdään erikseen 
päätökset toimenpiteille, joilla ote-
taan käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Avustus maksetaan yhdessä 
erässä, kun avustettava korjaustoi-
menpide on valmis.

Sirkka Saarinen

avustukset ja karsii pois avustuksen 
piiriin kuulumattomat kohteet.

Kuka ja mihin toimenpiteisiin 
suhdanneluonteista energia-asus-
tusta voi saada? – Sellaisten ker-
ros- ja rivitalojen korjauksiin, joissa 
asuinhuoneistoja on yli puolet huo-
neistojen yhteenlasketusta lattia-
pinta-alasta. Avustusta hakee ja 
saa asuinrakennuksen omistava yh-
teisö, ei siis yksityinen henkilö, Kos-
tiainen tarkensi.

Hän listasi edellytykset: paran-
nus- ja korjaustoimenpiteiden arvi-
oitujen kustannusten on oltava vä-
hintään 5000 €. Perusteeksi suosi-
tellaan energiakatselmusta tai muu-
ta vastaavaa energiataloudellista 
selvitystä. Toimenpiteet aloitetaan 
aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 
31.12.2010 sekä toteutetaan 
31.12.2011 mennessä. Aloitus 
määritellään urakkasopimuksen 
mukaan ja toteutus loppukatsel-
muksen tai vastaavan mukaan, aloi-
tusta ei ole kytketty kunnan avus-
tuspäätökseen.

Lähtökohtana 15 % osuus  
kustannuksista
Entä avustuksen määrä? – Lähtö-
kohtana on 15 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Jos valtuus ei riitä 
kaikille hyväksytyille hakemuksille, 
avustus on 15 % toimenpiteille, joil-
la otetaan käyttöön uusiutuvaa 

Valtion myöntämät korjaus- ja 
energia-avustukset ovat osa 

ponnisteluja, joilla Suomi osallistuu 
kasvihuonepäästöjen vähentämi-
seen. Vuoteen 2020 mennessä ta-
voitteena on 20 % vähennys verrat-
tuna vuoteen 1990. Uudisrakenta-
misen energiatehokkuusvaatimus-
ten kiristäminen on osa tätä tavoi-
tetta. Mutta se ei riitä. Kun raken-
nusten osuus energiankulutuksesta 
on noin 40 % ja kasvihuonepääs-
töistä noin 30 %, ei uudisrakentami-
sella saavuteta kuin 5 % vähennys, 
vaikka jokainen uusi asunto tehtäi-
siin matalaenergia-asuntona. Rat-
kaisu on vanhan asuntokannan kor-
jaaminen energiantehokkaammaksi.

Ylitarkastaja Marja Kostiainen 
Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARAsta esitteli avustus-
muotoja ja myöntämisperusteita 
YIT:n taloyhtiötapahtumassa maa-
liskuussa. Hän korosti, että avus-
tusten haku-, voimassaolo- ja mak-
satusaikojen deadlinet ovat todelli-
sia. Esimerkkinä hän kertoi läheltä 
piti -tapahtuman, jossa isännöitsi-
jän joulunviettoa uhkasi lähes puo-
len miljoonan euron avustuksen 
saamatta jääminen, kun selvitys 
tehdystä remontista oli myöhästyä.

Miten avustusten haku käytän-
nössä tapahtuu? – Kunta julistaa 
hakuajat ja hakemukset jätetään 
kuntaan. Kunta tarkistaa mahdolli-
suuksiensa mukaan saamansa 

Taloyhtiön remontteihin

suhdanneluonteisia 
energia-avustuksia
Taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijöiltä vaaditaan valppaut-
ta, jotta korjauksissa osataan hyödyntää kaikki mahdolliset 
avustukset. Määrärahamuotoja on useita, niillä on erilaisia 
haku-, voimassaolo- ja maksatusaikoja, osassa myönnetyn 
avustuksen euromäärä riippuu siitä kuinka paljon hakemuk-
sia on tullut. Vuoden 2010 korjaus- ja energia-avustusten ha-
kuaika päättyi huhtikuussa. Suhdanneavustuksia voi puoles-
taan hakea 17. syyskuuta saakka.

Ylitarkastaja Marja Kostiainen ARAsta ker-
toi, että nyt haussa olevissa suhdanne-
luonteisissa avustuksissa korostetaan uu-
siutuvan energian käyttöönottoa; niitä kos-
kevia avustuksia eivät mahdolliset juusto-
höylät ohenna.
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MILLAISIIN KORJAUKSIIN AVUSTUSTA

Rakennuksen ulkovaipan korjaus
• Ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ja asentamalla lisälasit tai 

etuikkunat
• Ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 1,0 W/m2K ikkunoiksi
• Ulko- ja parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan 

enintään 0,7 W/m2K oviksi (umpiovi) tai U-arvoltaan enintään 1,0 
W/m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet)

• Puolilämpimien tilojen ikkunoiden ja ovien parantaminen tai uusimi-
nen U-arvoltaan enintään 1,4 W/m2K ikkunoiksi tai oviksi

• Ulkoseinien lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 100 mm paksul-
la mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason paranta-
minen muulla tavoin (avustus vain eristeisiin)

• Yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 150 mm paksui-
sella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystaso muulla 
tavoin (avustus vain eristeeseen)

Putkiston korjaus ja ilmanvaihtojärjestelmä
• Huoneistokohtaisten vesimittarien asentaminen
• Vettä säästävien vesikalusteiden asentaminen
• Paineenalennusventtiilien asentaminen
• Edellä mainitut toimenpiteet voidaan tehdä myös putkiremontin 

yhteydessä, mutta avustettavia ovat vain kyseiset toimenpiteet)
• Ilmanvaihdon perussäätö, avustettava vain ulkovaipan korjauksen 

yhteydessä, jolloin se on myös tehtävä
• Erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen 

ulkovaippakorjausten yhteydessä
• Ilmanvaihtojärjestelmän korjaaminen tai uusiminen
• Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen

Lämmitysjärjestelmä ja uusiutuvat energialähteet
• Liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen
• Kiinteistöllä olevien rakennusten välisten lämpöputkien uusiminen, 

jolloin lämmöneristävyys paranee
• Lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöpumpulla toimivaksi 

keskuslämmitysjärjestelmäksi; maalämpöpumpun tulee hyödyntää 
maaperän, kallioperän, pohjaveden tai pintavesistön lämpöä (15 %)

• Lämmitysjärjestelmän muuttaminen vähäpäästöisellä pellettejä tai 
muuta puuperäistä polttoainetta käyttävällä kattilalla toimivaksi 
keskuslämmitysjärjestelmäksi (15 %)

• Polttoainevaraston rakentaminen em. lämmitysjärjestelmää varten 
(15 %)

• Lämmitysjärjestelmän perussäätö; voidaan avustaa vain säätöä. 
Tehtävä aina ulkovaippakorjauksen yhteydessä perussäädöstä ai-
heutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen

• Lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilma-ilma tai ilma-vesilämpö-
pumpulla (15 %)

• Aurinkolämpöjärjestelmän lisääminen käyttöveden tai tilojen lämmi-
tysjärjestelmään (15 %)

• Öljykattilan uusiminen, kun siihen liitetään aurinkolämpöjärjestelmä
• Aurinkolämpöä, ilma-vesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyn-

tävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen (15 %)
• Kiinteistökohtaisen tuulivoima- tai aurinkosähköjärjestelmän raken-

taminen (15 %)

ARAn Asumisen uudistaminen 
20019–2012 -projektin netti-
sivuille avattiin syksyllä korjaus-
kustannusarviolaskuri. Se las-
kee suuntaa antavasti arvion 
rakennuksen kokonaiskorjaus-
kustannuksista.

Laskurin tarkoitus on tuottaa 
tietoa päätöksenteon tueksi pit-
kän tähtäimen kunnossapidon 
ja perusparannuksen suunnitte-
luun. Sillä ei siis voi arvioida 
yksittäisen asunnon tai korjaus-
toimenpiteen kustannuksia.

Laskuri toimii siten, että 
käyttäjä määrittelee korjaustar-
peet eri rakenneosille käyttäen 
alasvetovalikon korjaustarve-
luokituksia. Luokitus vaihtelee 
”ei korjaustarvetta” -luokituk-
sesta perusteellisempaan uusi-
mis- ja ajanmukaistamiskorja-
ukseen asti. Kun käyttäjä on 
määrittänyt kaikkien rakenneo-
sien korjaustarpeet luokitusten 
avulla, voi laskuri antaa raken-
nuksen korjaamiselle kokonais-
kustannusarvion. 

Asuntojen korjaustarve mää-
ritellään erikseen. Vaihtoehdot 
ovat samoin ”ei korjaustarvetta” 
luokituksesta perusteellisim-
paan ja tilajärjestelyjä sisältä-
vään luokkaan. Asuntojen kor-
jaustarpeen luokituksen yhtey-
dessä näkyy informatiivisena 
myös korjauksen suhteellinen 
painoarvo. 

Laskuri sivulla www.ara.fi > 
Laskurit > Korjauskustannusten 
arviointi

Korjaus-
kustannus-
laskuri 
verkossa
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Korjaushanke alkaa korjaustarpeen 
toteamisesta ja päättyy ylläpitovai-
heeseen, jossa korjattu rakennus-
osa on osa jatkuvaa, vuosittaista 
ylläpitoa.

Kuntotutkimus
Tilaaja teettää kuntotutkimukset 
käyttäen ammattitaitoisia kuntotut-
kijoita. Kuntotutkimukset tulee teh-
dä tarkoituksenmukaisessa laajuu-
dessa ja oikean sisältöisesti. Kunto-
tutkimuksen kustannusosuus hank-

Ohjeisto päivitetty

jUKon avulla onnistunut julkisivukorjaus

Aineisto parantaa julkisivukorjaushankkeen onnistu-
misen edellytyksiä tarjoamalla korjaushankkeen eri 

osapuolille ohjeita ja toimintamalleja hyödynnettäväksi 
korjaushankkeen eri vaiheissa. 

Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypilli-
sen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osa-
keyhtiön näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri 
korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, 
rakenteisiin ja olosuhteisiin. Yleisimmistä korjaustavois-
ta on laadittu lisäksi tarkempia suunnitteluohjeita lähin-
nä korjaussuunnittelijoiden käyttöön.

Oppaassa on esitelty myös erilaiset julkisivu- ja par-
vekerakenteet sekä niiden korjauksiin käytettävät me-
netelmät valintaedellytyksineen. Julkaisu ei sisällä 
suunnittelutietoa, vaan korjaushanke ja korjausmenetel-
mät käydään läpi sellaisella tarkkuudella, että ohje so-
veltuu asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden ja halli-
tusten jäsenten käyttöön.

Julkisivuyhdistys r.y. ja alan yritykset kokosivat vv. 2002-2004 toteutetussa yhteistyö- ja kehi-

tyshankkeessa aineistoa julkisivukorjausten laadun parantamiseksi. Yhteistyössä Tampereen 

teknillisen yliopiston Rakennetekniikan laitoksen ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 

Kiinteistöliiketoiminta -tutkimusryhmän välillä laadittu aineisto, JUKO-opas, on ollut siitä lähti-

en vapaasti käytettävissä ja ladattavissa yhdistyksen internetsivuilla. Nyt aineisto on tiivistetty 

myös yksinkertaisemmaksi paperiversioksi, JUKO - Julkisivujen korjausopas 2009:ksi.

 
Juko-hankkeen päätutkijana oli dipl.ins. Matti Hauki-
järvi, joka myös kirjoitti suurimman osan teksteistä. 
Muita kirjoittajia olivat tekn. lis. Martti Hekkanen, 
dipl.ins. Timo Lod sekä tekn. lis. Jukka Lahdensivu. 
JUKO – Julkisivujen korjausopas 2009 on koostettu 
Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan 
laitoksella. Tältä osin kirjoitustyön ovat tehneet tekn. 
lis. Jukka Lahdensivu ja tekn. toht. Jussi Mattila.

Juko-aineisto löytyy netistä osoitteesta 
www.julkisivuyhdistys.fi > Juko-ohjeistokansio. 
Aineisto on vapaasti käytettävissä. Juko-oppaan 
hinta on 10,00 euroa (sis. Alv 8 %) + toimitusmaksu 
2,78 euroa. Kirjaa voi tilata osoitteesta info@julkisi-
vuyhdistys.fi tai Riina Takala puh. 040 502 1769. 

keen kokonaiskustannuksista on 
vain 1-3 %, joten kuntotutkimuksen 
kilpailuttaminen pelkän hinnan poh-
jalta ei ole järkevää. Osaava kon-
sultti voi omalla ammattituntemuk-
sellaan vähentää tarvittavien näyt-
teiden määrää ja tuottaa tätä kautta 
säästöjä.

Kuntotutkimusraportti sisältää 
vaurioiden laajuuden ja syyn lisäksi 
aina ehdotuksen vaihtoehtoisista 
korjaustavoista. Usein raporttiin lii-
tetään myös alustava arvio toimen-
piteen kustannuksista. 

Hankesuunnittelu

Julkisivukorjaus on yleensä laajuu-
deltaan niin mittava, että tilaajan 
omat resurssit eivät riitä hankkeen 
rakennuttamiseen. Hankkeeseen 
kiinnitetään rakennuttaja. Raken-
nuttajan valinnassa on tärkeää kiin-
nittää huomiota hinnan lisäksi ra-
kennuttajan kokemukseen ja am-
mattitaitoon.

Rakennuttamisen tarjouspyyn-
nön liitteenä voidaan esittää seu-
raavat asiakirjat: alustava hankeoh-

KORJAUSHANKKEEN KULKU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ
Lähde: www.julkisivuyhdistys.fi > Juko
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jelma tai -selvitys, alustava projekti-
suunnitelma, valinnan laatukriteerit 
ja valinnan painoarvot, rakennutta-
missopimus ja tavoiteaikataulu, ra-
kennuttamistarjouslomake.

Hankeohjelmaan sisällytetään 
tiedot hankkeen toteuttajasta ja 
hankkeen kohteena olevasta raken-
nuksesta, lyhyt kuvaus hankkeen 
sisällöstä ja suunnitelluista toimen-
piteistä, yhteenveto kuntotutkimus-
ten tuloksista, alustava kustannus-
arvio (jos on käytettävissä), alustava 
aikataulu.

Taloyhtiön hallitus valitsee ra-
kennuttajan. Pienissä julkisivukorja-
uksissa voidaan menettelyä sovel-
taa kevennettynä.

Rakennussuunnittelu
Rakennuttaja kilpailuttaa kohteen 
suunnittelijat. Pelkän hinnan perus-
teella ei valintaa tule tehdä, vaan 
valinnassa on otettava huomioon 
suunnittelijoiden kokemus, pätevyys 
ja referenssit vastaavien kohteiden 
suunnittelusta. Suunnittelijan valin-
nat tekee yhtiön hallitus rakennutta-
jan laatiman yhteenvedon pohjalta.

Rakennuttaja laadituttaa vaihto-
ehtoiset suunnitelmat ja laatii niistä 
alustavat kustannusarviot. Alusta-
vaa rahoituslaskelmaa voidaan nyt 
tarkentaa ja ottaa myös huomioon 

aikaisempaa paremmin tulevat yllä-
pitokustannukset. Useisiin julkisivu-
korjauksiin on mahdollista saada 
julkista tukea, jonka edellyttämien 
asiakirjojen laatiminen kuuluu myös 
rakennuttajan tehtäviin.

Tilaajan edustajat, rakentamis-
toimikunta tai yhtiön hallitus, pereh-
tyvät vaihtoehtoihin. Tämän jälkeen 
laaditaan lopulliset suunnitelmat, 
jotka sisältävät rakennusluvan edel-
lyttämät piirustukset sekä arkkiteh-
ti- ja rakennesuunnitelmat. Lopulli-
nen päätös toteutustavasta voidaan 
vielä tehdä varsinaisessa tai ylimää-
räisessä yhtiökokouksessa.

Rakennuttaja kokoaa tarjous-
pyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntö-
asiakirjat sisältävät hankkeen tekni-
set suunnitelmat, tarjouspyyntökir-
jeen, urakkaohjelman, tarjouslo-
makkeen ja muut hankkeessa tar-
peelliset asiakirjat.

Toteutus
Urakoitsija valitaan tarjouskilpailun 
kautta. Hinnan ohella on kiinnitettä-
vä huomiota urakoitsijan kykyyn 
selviytyä hankkeesta. Urakkasopi-
mus tehdään aina kirjallisesti. Jos 
hankkeeseen liittyy rakennuttajan 
kilpailuttamia sivu-urakoita, aliste-
taan ne yleensä pääurakkaan.

Julkisivukorjauksen toteutusvai-

Julkisivun, tässä betonisandwichin, korjausmenetelmä riippuu 
korroosio- ja pakkasvaurioiden asteesta ja laajuudesta. Lievät 
vauriot voidaan korjata säilyttävillä korjauksilla: laastipaik-
kauksella, ruiskubetonoimalla tai betonivalulla, vakavat ja laa-
jat vauriot vaativat uudelleenverhouksen.

Pelkän energiatehokkuuden nimissä ei kerrostalon julkisivua 
yleensä kannata lisäeristää. Tilanne on kuitenkin ihan toinen, 
jos julkisivut joudutaan huonon kunnon takia joka tapaukses-
sa uusimaan. Bonuksena saadaan vielä parannettua asumis-
viihtyvyyttäkin, kuten tässä talossa kauniilla tiilimuurauksella.

heeseen liittyy runsaasti turvallisuu-
teen liittyviä yksityiskohtia, joihin 
rakennuttajan paikallisvalvonnassa 
pitää kiinnittää riittävästi huomiota.

Toteutusvaihe päättyy urakan 
luovutukseen. Vastaanottotarkas-
tuksesta alkaa takuuaika, jonka 
kesto määritellään urakkasopimuk-
sessa. Julkisivukorjauksissa yleinen 
takuuaika on kaksi vuotta.

Rakennuttaja ilmoittaa hankkeen 
valmistumisesta rakennusvalvonta-
viranomaisille, jotka tekevät loppu-
tarkastuksen. Suunnittelija ja ura-
koitsija laativat tuotteelle ylläpito-
ohjeen, joka liitetään rakennuksen 
huoltokirjaan.

Ylläpitovaihe
Takuutarkastuksen jälkeen vastuu 
lopputuotteesta siirtyy tilaajan kan-
nettavaksi. Korjattu rakenne on nyt 
osa rakennusta ja säännöllisen tar-
kastus- ja kunnossapitotoiminnan 
osana.

Korjaushankkeen yhteydessä 
julkisivukorjaukselle laaditaan käyt-
tö- ja huolto-ohje. Siinä esitetään 
rakenteelle määrävälein tehtävät 
tarkastukset ja huoltokorjaukset. Li-
säksi käyttö- ja huolto-ohjeessa an-
netaan korjausohjeet mm. käytettä-
vien tuotteiden osalta.

Sirkka Saarinen
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teräspalkkien varaan. Elementtipar-
vekkeissa laatat ja kaiteet ovat 
usein yhteen valettuja, ne muodos-
tavat parveketorneja, jotka on jäy-
kistetty metallisitein rakennuksen 
runkoon.

Eniten puutteita  
vedeneristyksessä ja  
vedenpoistojärjestelmissä
Rakennuksen julkisivun uloimpana 
osana parveke joutuu Suomen il-
mastossa koville. Parvekevaurioi-
den syyksi paljastuu useimmiten 

Korjata vai uusia?

parvekkeen voi korjata monella tavalla

valmiilla teräs- tai betoniparveke-
elementillä.

Yhteensä Suomessa on yli miljoo-
na parveketta, pääosin betoniparvek-
keita. Parvekkeiden korjauspaineita 
lisää teknisen kunnon ohella se, että 
parvekkeista halutaan nykyään ottaa 
enemmän irti: parvekkeiden lasitta-
misella parannetaan käyttömuka-
vuutta ja jatketaan parvekkeen vuo-
tuista käyttöaikaa. Monet taloyhtiöt 
ovat myös yhdistäneet parvekekorja-
ukseen niiden laajentamisen.

Ulokeparvekkeet on yleensä 
kannatettu ratakiskojen tai muoto-

Parvekkeiden korjaustapoja on 
useita. Hyvä lähtökohta valintaan 

on nyrkkisääntö, jonka mukaisesti 
kevyet kunnostukset soveltuvat hy-
väkuntoisiin ja raskaat korjaukset 
huonokuntoisiin parvekkeisiin.

Parveketyypistä ja vaurioitumis-
asteesta riippuen korjaustapa voi 
olla esimerkiksi betoniparvekkeiden 
laastipaikkaus ja maalaus tai van-
hojen kaiteiden korvaaminen uusil-
la, alumiini-, betoni- tai muilla tar-
koitukseen kehitetyillä levytuotteilla. 
Joskus parveke on järkevintä pur-
kaa ja rakentaa uusi, esimerkiksi 

Parvekkeensa korjausta kaihoava ei Suomessa ole yk-

sin. On näet arvioitu, että hänellä on ainakin parisa-

taatuhatta kohtalotoveria. Tässäkin arviossa on muka-

na vasta pikaista korjausta tarvitsevat parvekkeet. Mo-

ni kertaalleen korjattu parveke odottaa jo seuraavaa 

korjauskierrosta. Rahoituksen lisäksi jokaiselle parvek-

keelle pitää löytää sille sopivin korjausmenetelmä.

Parvekekorjauksen yhteydessä 
parvekkeen lasitus on nykyään 
pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Parvekkeen kokonaan uusiminen 
voi olla parempi vaihtoehto 

kuin vanhan korjaaminen. 
Uusimisen yhteydessä 

parveketta voi myös laajentaa.
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Ketterä-projekti käynnistyi lokakuussa 2009 ja kestää vuoden 2011 
loppuun. Projektissa esitellään ja käydään läpi Helsingin Siltamä-

en kohdealueelle soveltuvia yleisimpiä peruskorjausvaihtoehtoja, joi-
ta 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloihin tehdään. Vaihtoehdoille 
tehdään elinkaaritaloudellinen kustannusvertailu ja lisäksi luodaan 
muuta kohdennettua perustelumateriaalia, jota hallitukset voivat hyö-
dyntää esitellessään korjausvaihtoehtoja yhtiökokouksissa muille 
osakkaille.

Projektissa kehitetään myös täydennysrakentamisen prosessia 
korjausrakentamisen yhteydessä: miten kaupunki kaavoittaa, minkä-
laisia vaatimuksia täydennysrakentamiselle asetetaan, miten täyden-
nysrakentamista voidaan hyödyntää korjausrakentamisen rahoitus-
muotona. Näillä on suuri vaikutus korjaushankkeen hyväksymiseen 
taloyhtiön yhtiökokouksessa. Projekti, ja sen lopputuloksena, ketterä 
teollisen korjausrakentamisen prosessi, on valmis vuoden 2011 lo-
pussa.

Projekti tehostaa olemassa olevan asuntokannan energian käyt-
töä sekä luo uusia työkaluja ja malleja asunto-osakeyhtiöviestintään. 
Hanke saa Tekes-rahoitusta, sen toteutustahot ovat Talonrakennus-
teollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry, Helsingin Energia, Helsingin 
kaupunki ja Teknillinen Korkeakoulu.

puutteellinen tai kokonaan puuttuva 
parvekelaatan vedeneristys sekä 
huonot vedenpoistojärjestelyt ja 
kallistukset. Ohuet rakennepaksuu-
det ja pienet peitepaksuudet ovat 
puolestaan aiheuttaneet lukuisten 
betoniparvekkeiden raudoitteille 
pahoja korroosiovaurioita. Yhtä ikä-
vää katseltavaa ovat väärin valitut 
ja/tai kosteudelle altistuneet hilsei-
levät pinnoitteet parvekkeiden kai-
teissa ja laatoissa. Varsinkin 60- ja 
70-lukujen parvekkeissa käytettiin 
usein myös pakkasenkestävyydel-
tään liian heikkoa betonia, joka on 
karbonatisoitunut.

Ammattitaito arvoonsa
Vaikka huonokuntoisia parvekkeita 
on valtavasti, niitä osataan onneksi 
myös korjata. Parvekkeiden vaurioi-
tumissyitä on tutkittu perusteelli-
sesti. Samoin on kehitetty erilaisia 
korjausmenetelmiä. Ammattitaitoi-
sia suunnittelijoita ja urakoitsijoita-
kin on. Myös pahimpaan pullonkau-
laan: kaikki korjaavat kesällä, on 
löytymässä helpotusta. Sekä parve-
ke- että sen tavalliseen kumppaniin, 
julkisivukorjaukseen on kehitetty 
menetelmiä, joilla korjauksia pysty-
tään tekemään myös talvella.

Rakennusvalvonnalla tärkeä 
rooli
Rakennusvalvonnalla on parveke-
korjauksessa tärkeä rooli. Sinne kan-
nattaa ottaa yhteys mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Ainakin Hel-
singissä linja on kymmenen vuoden 
aikana tiukentunut monin tavoin. 
Eräs isännöitsijä kertoo esimerkkinä 
ylimmän parvekkeen yläpuoliseen 
katoksen: ”Samantyyppisissä koh-
teissa emme 90-luvun alussa saa-
neet lupaa rakentaa katosta, vuosi-
tuhannen vaihteessa saimme luvan 
tehdä lasikaton, muutama vuosi 
myöhemmin saimme tehdä katok-
sen, mutta umpinaisena.”

Haagassa puolestaan vaadittiin 
aiemmasta linjasta poiketen vanhan 
ryppypeltikaiteen ilmeen säilyttämis-
tä. ”Alun perin sileäksi aiottu uusi 
alumiinikaide korvattiin sitten alumii-
nipeltistä tehdyllä ryppymallilla.”

Myös parvekkeiden lasittaminen 
saattaa vaatia pitkiä keskusteluja.

asunto-osakeyhtiöille 
Ketterä -korjausmalli

Ketterän sisältöä:
Olemassa olevan materiaalin kartoitus

– korjausten rahoitusmuodot
– kannustinmuodot

Korjausvaihtoehtojen laatiminen
– ikkunoiden uusiminen, ilmanvaihdon tehostaminen, julkisivun 

lisäeristäminen, energiatehokas hissi jne.
– rakennuksen purku ja uuden energiatehokkaan rakennuksen 

rakentaminen
– korjausvaihtoehtojen kustannusarviot koko elinkaaren ajalta
– arkkitehtuurin ja alueen kulttuuriarvojen säilyminen korjausten 

yhteydessä
– huoneistokohtaisen sähkön, veden ja lämmön mittauksen to-

teuttaminen
Kustannusoptimoidun tarkastelumallin ja laskentaesimerkkien laati-
minen 

– lasketaan investointi- ja ylläpitokustannukset huomioiden käy-
tettävät energiamuodot

– laaditaan laskentaesimerkkejä ja kuvataan laskennan suoritta-
mistapa

Vähävaraisten osakkaiden rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen 
korjaushankkeissa

– käännetty asuntolaina, ESCO-rahoitus, As.Oy. nimiin otettu lai-
na jne.

– työeläkeyhtiöiden kiinnostus rahoittaa korjausrakentamista
– lisäuudisrakentamisen ja korjausrakentamisen yhdistäminen
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Varoittavia esimerkkejä kevyem-
mistä korjauksista on valitettavan 
paljon: - Aika usein on esimerkiksi 
tapauksia, joissa vanhoja bitumisi-
veltyjä lattioita ei ole uusittu. Kun 
tällaisessa lattiassa ei ole lämmön-
eristeitä, alapohjan sora on läm-
mennyt ja höyryn osapaine on siellä 
kasvanut suuremmaksi kuin sisä-
puolella. Kosteus on sen takia läh-
tenyt kulkeutumaan sisäänpäin ja 
päässyt pikikerroksen rikkoutumien 
kautta pinnoitteen alle. Siinä syy, 
miksi monien kellaritilojen uudet 

rakennukseen ei tullut kovin suuria 
muutoksia, kellaria lukuun ottamat-
ta tilaohjelma on pystytty toteutta-
maan pitkälle vanhan rungon eh-
doilla.

Talotekniikka teetti luonnollisesti 
paljon töitä, koska se jouduttiin uu-
simaan kokonaan; rajoituksia sen 
reiteille aiheuttivat lukuisat laattojen 
alapuoliset palkit.

Höyryn osapaine ratkaisee
Kari Helminen kertoo, että Karan 
koululla ei ollut todettu varsinaisia 
sisäilmaongelmia. Rakenteissa to-
dettiin kuitenkin kosteutta. Raken-
teita avattaessa löytyi laatan alta 
paikkoja, johon parin päivän kulues-
sa kertyi silkkaa vettä. Rakennuk-
sessa päädyttiin siksi varsin perus-
teelliseen korjaukseen. – Tavoitteena 
on, että siellä voidaan seuraavat 50 
vuotta käydä taas huoletta koulua.

Hämeenlinnalainen, vuonna 1983 
perustettu Insinööritoimisto Ta-

soplan Oy suunnittelee sekä uudis- 
että korjauskohteita: - Asuntotuo-
tantoa rakennusliikkeiden kumppa-
nina, julkisia kohteita, kuten kouluja 
olemme tehneet paljon. Käynnissä 
on esimerkiksi Hämeenlinnan uu-
den teatterin rakentamisvaihe; kiin-
nostava kohde, jossa vanhoihin te-
ollisuusrakennuksiin yhdistetään 
uudisrakentamista, toimitusjohtaja 
Kari Helmisen valottaa10 henkilön 
toimiston töiden kirjoa. 

Karan Koulun peruskorjausta 
hän pitää varsin vaativana hankkee-
na. Sen yksi erityispiirre oli tontin 
pohjoispuolen jyrkkä rinne, jonka 
kupeessa rakennus sijaitsee. Maas-
to aiheutti korjaustyömaalle varsin 
mittavat louhintatyöt. Geosuunnit-
telija tutki etukäteen, onko työmaa-
ta ylipäätään mahdollista tehdä il-
man ponttiseiniä. Arkkitehtonisesti 

Karan KoUlU
peruskorjattiin

Kokeneen rakennesuunnittelijan, diplomi-insinööri Kari Hel-

misen työpöydällä on ollut monta peruskorjauskohdetta. Niis-

tä yhden, Riihimäellä sijaitsevan Karan Koulun peruskorjaus 

valmistui vuoden 2009 lopulla. 1950-luvun loppupuolella val-

mistuneen rakennuksen kellaritiloihin on aikanaan tehty sisä-

puolinen bitumisively, joka on toiminut vedeneristeenä. Märän 

seinän korjausratkaisussa hyödynnettiin Isodrän-levyn kuiva-

tus- ja lämmöneristysominaisuuksia. Helmisellä oli levystä 

hyviä kokemuksia jo kolmesta aikaisemmasta korjauskoh-

teesta.
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pinnoitteet alkavat kuplia, hän ker-
too.

Juuri höyryn osapaine on se rat-
kaiseva juttu, joka ohjaa rakentei-
den korjaussuunnittelua. – Vanhas-
sa kohteessa, kuten Karan koululla, 
jossa on vanhat bitumiset vedene-
risteet sisäpuolella, ei siksi voi teh-
dä bitumisia vedeneristeitä ulko-
puolelle.  Niissä on haettava ratkai-
su, jossa märällä seinällä on reitti 
kuivua ulospäin.

- Jos sisäpuolelta bitumisivellyn 
märän perusmuurin ulkopinnalle 
asennetaan tuote, joka  ei laske 
kosteutta ulos, rakenne jää kahden 
tiiviin kerroksen väliin. Sen sijaan 
seinässä olevaa kosteutta on läh-
dettävä siirtämään ulospäin, siis 
kuivattamaan seinää höyrynosa- 
paineteorian mukaisesti. Laitetaan 

Kari Helminen korostaa, että jokainen 
rakennus on yksilö. Esimerkiksi yleis-
pätevää kellaritilan kuivatusratkaisua 
ei ole, vaan ratkaisu riippuu aina van-
hoista rakenteista ja maasto-olosuh-
teista.

1950-luvun lopulla valmistuneen 
Karan koulu peruskorjaus käynnistyi 
marraskuussa 2008 ja valmistui vuo-
den 2009 lopussa. Lujatalo Oy:n ura-
koiman punatiilikohteen alkuperäinen 
ilme säilyi myös korjauksessa. Raken-
nuksen toisessa päässä on liikunta- ja 
juhlasali, keskellä nelikerroksinen 
päämassa ja toisella sivulla siipiosa, 
kerrosneliöitä on runsas 5000.
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aa pystyttiin pudottamaan 15 sent-
tiä. Lattiaan asennettiin lattialämmi-
tys, kunnollinen eristekerros ja ra-
donsuojaukset. Tiiviin rakenteen 
ansiosta saadaan samalla suoja 
maaperän mikrobeita vastaan.

Vanhaa bitumisivelykerrosta ei 
Karan koulussa poistettu. – Poista-
minen olisi työlästä. Se on höyryn-
sulkuna korjatussa rakenteessa, ei-
kä siitä ole haittaa, kunhan sisäpuo-
lelle ei asenneta liian hyvää eristys-
tä. Karan koulussahan uusi läm-
möneriste on ulkopuolella.

Leikkauskuvasta näkyy hyvin 
myös vanhan ruukkusalaojaputki-
tuksen ongelmat: se on ollut liian 
ylhäällä. Nyt salaojille louhittiin ku-
lureitit syvemmälle. Perusmuurin 
”patona” rajaaman lattiarakenteen 
alle jouduttiin lisäksi tekemään rin-
nakkainen salaojitus.

Sirkka Saarinen

Kuvasta näkyy, että vanhan lat-
tiarakenteen alusbetonin päällä ole-
va bitumisively ulottui seinän sisä-
puoliseen bitumisivelyyn. Välipoh-
jan kohdalle muodostui kuitenkin 
epäjatkuvuuskohta, sillä siinä oli 
vain vesitiivis betoni. Rakenne oli 
silloisten ja vielä myöhemminkin 
käytössä olleiden ohjeiden mukai-
nen. Varsinaisen veden kulun vesi-
tiivis betoni estääkin, mutta kapil-
laarisesti kulkeutuva vesi pääsee 
kostuttamaan rakenteen.  Niinpä 
Karan koulussakin betonin ja verho-
muurauksen välissä oleva Tojalevy 
oli kostea alapäästään.

Liikuntasalin puolella oli laatan 
päällä puulattia. Sen etukäteen tut-
kitut puuosat olivat pysyneet kuivi-
na, riskirakenteena sen toimivuu-
teen ei kuitenkaan jatkossa voitu 
luottaa.  

Osassa rakennusta kellarin latti-

lämmöneriste ulkopuolelle, jolloin 
seinärakenne pääsee lämpene-
mään ja sen jälkeen kosteus lähtee 
siirtymään kylmempään päin. Kos-
teus menee eristeen läpi kylmälle ja 
valuu eristettä pitkin alas, Helminen 
selvittää Karan koulun rakennepii-
rustuksen avulla.

Alimmissa osissa  
kaksinkertainen levytys
Karan koulun kellarirakenteiden 
korjausratkaisuna käytettiin ulko-
seinää vasten asennettavaa 
Isodrän-levyä, joka antaa sekä kos-
teussuojan että lämmöneristyksen 
ja sallii märän seinärakenteen kui-
vumisen ulospäin.

Jyrkässä rinteessä olevan ra-
kennuksen kellari on osin puoli, 
osin puolitoista ja osin kaksi kerros-
ta maan pinnan alapuolella. Perus-
muurin alimmissa osissa levytys on 
järeämpi, se tehtiin kaksinkertaise-
na, 200-millisenä, jotta kellarin sei-
nän lämpötila kylmän kallion vieres-
sä saadaan varmasti kuivalle puo-
lelle.

Entä kustannukset? Helminen 
kertoo, että kustannukset mietitään 
luonnollisesti aina tarkkaan, jos 
vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemas-
sa. Toki kilpaileviakin tuotteita on, 
mutta varsinaisia vaihtoehtoisia rat-
kaisuja Karan koulussa ei kuiten-
kaan ollut. Hän huomauttaa myös, 
että esimerkiksi kokonaan bitumi-
huovilla uusittu ulkopuolinen veden- 
eristys ja EPS-levytys olisivat kui-
tenkin vaatineet yhtä järeät kaivu-
työt.

– Karan koulusta oli harvinaisen 
hyvät alkuperäiset rakennepiirus-
tukset, jotka helpottivat suunnitte-
lua merkittävästi. Rakenteita ei kui-
tenkaan etukäteen pystytä koskaan 
avaamaan niin paljon, etteikö yllä-
tyksiä tulisi.  Rakennukset ovat aina 
yksilöitä niin rakenteiden kuin 
maastonkin osalta, Helminen ko-
rostaa.

Ennen-jälkeen -tilanne
Kari Helmisen esittelemässä kellari-
rakenteen ennen-jälkeen -kuvapa-
rissa näkyy selkeästi perusmuurin 
alkuperäinen ja korjattu rakenne 
kellarin syvimmässä kohdassa.

Ennen-jälkeen -rakennekuva näyttää miten Karan koulun sisäpuolelta bitumisivellyn kel-
larirakenteen kuivatus on peruskorjauksessa ratkaistu. Ulkopuolelle asennetun kosteus-
suoja- ja lämmöneristyslevytyksen ansiosta perusmuurin kosteus siirtyy ulospäin. Piirustus 
Insinööritoimisto Tasoplan Oy.
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hanke huolellisesti. Järkevää on va-
lita hissihankkeelle kokonaistalou-
dellisesti edullisin ja luotettavin to-
teuttaja. Halvimman tarjouksen teh-
nyt ei välttämättä ole paras valinta.

Lisätietoja hissien suunnittelusta 
ja rakentamisesta, kustannusten ja-
kamisesta taloyhtiöissä ja eri avus-
tuksista on koottu mm. Helsingin 
kaupungin hissiprojektin sivuille. 
Stadin hissit projekti löytyy osoit-
teesta www.hel.fi/hissiprojekti.

Helsingissä on arviolta yli 9 000 
hissitöntä porrashuonetta kerrosta-
loissa, joissa on vähintään kolme 
kerrosta. Kaupunginvaltuusto käyn-
nisti vuonna 2000 Helsingin kau-
pungin hissiprojektin. Sen tavoit-
teena on edistää hissien rakenta-
mista sekä yksityisten että kaupun-
gin omistamiin asuintaloihin. Erityi-
senä tavoitteena on parantaa van-
husten mahdollisuuksia asua entis-
tä pitempään kotonaan ja vähentää 
siten laitospaikkatarvetta.

Vantaalla hissittömiä porrashuo-
neita on tilastoitu runsaat 1600.

Hissi voidaan kiinteistön raken-
teesta riippuen rakentaa joko ny-

kyiseen porraskäytävään, rakennuk-
sen ulkopuolelle tai huoneistotiloihin.

Vanhaan rakennukseen asennet-
tavat hissit ovat pääsääntöisesti 
hydraulisia hissejä, jolloin hissin ko-
nehuone voidaan sijoittaa porras-
huoneeseen tai sen lähettyville. 
Markkinoilla on myös erityisesti jälki-
asennuksia varten kehiteltyjä kone-
huoneettomia hissiratkaisuja. Ra-
kennuksen ulkopuolelle voidaan 
usein rakentaa normaali henkilöhissi.

Yhteiskunnalta tukea
Yhteiskunta tukee hissien rakenta-
mista vanhoihin kerrostaloihin 50 
prosentilla ARAn kautta. Lisäksi esi-
merkiksi Helsingissä ja Vantaalla kau-
punki tukee hankkeita 10 prosentin 
osuudella kokonaiskustannuksista. 
Vantaa on lisäksi tukenut hissihank-
keen esisuunnittelua 50 prosentilla.

On tärkeää panostaa ammattitai-
toiseen suunnitteluun ja valmistella 

Kun hissi tulee vanhaan rakennukseen, tekninen ratkaisu on aina yksilöllinen. Hyvä esimerkki rakennukseen ilmeeseen istuvasta ja sa-
malla huippunopeasta hissiasennuksesta nähtiin helmikuussa 2009 Vantaan Tikkurilassa. Hissikuilu pystytettiin yhdessä päivässä. Neliker-
roksisen asuintalon porrashuoneiden kohdalle nostettiin Neapo Oy:n valmiit teräsrakenteiset hissikuilut, joihin hissit koneistoineen jälki-
asennettiin.

hissi vanhaan taloon

Rakennusvalvontaan  
ajoissa yhteyttä
Hissihanke vaatii aina rakennuslu-
van. Rakennusvalvontavirastoon on 
syytä ottaa yhteyttä hyvissä ajoin 
ennen varsinaisen rakennusluvan 
hakemista. Hissihankkeen ennak-
kokäsittelyssä selvitetään reunaeh-
dot hankkeen käynnistämiselle ja 
mm. suunnittelijan pätevyys. 

Jos kysymyksessä on rakennus-
taiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti 
tai kaupunkikuvallisesti merkittävä 
ja arvokas rakennus, pätevä suun-
nittelija kysyy rakennusvalvontavi-
rastosta, mitä suojelumääräyksiä 
on annettu asemakaavassa ja sen 
jälkeen ottaa tarvittaessa yhteyttä 
kaupunginmuseoon. Yhteistyössä 
museon asiantuntijoiden kanssa 
selvitetään, mitä erityisehtoja on 
hissin rakentamiselle ja miten hissi 
voidaan sijoittaa arvorakennukseen 
rakennuksen hengen mukaisesti. 

-SS

Hissi pystytään teknisesti rakentamaan lähes kaikkiin asuinrakennuksiin. 

Yhteiskunta tukee hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin.
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Insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n 
toimitusjohtaja Taisto Tuomi on 

työelämässä istunut sadoissa talo-
yhtiöiden kokouksissa putkiremon-
tin suunnittelijana. Ei ihme, että hän 
kolme vuotta sitten Luuvaniemen-
tielle muuttaessaan alkoi kysellä 
milloin vuonna 1962 valmistunees-
sa talossa on suunniteltu tehtäväksi 
putkiremontti.

- Tämänikäisessä talossa, jossa 
kylmävesiputket ovat galvanoituja 
ja lämminvesiputket kuparia, vesi-
putkien remontin tarve ei välttämät-
tä vaadi laajoja putkistojen kunto-
tutkimuksia. Ammattilainen näkee 
jo silmämääräisesti esimerkiksi ve-
sijohtojen sinkkikatopisteet. Sen si-
jaan vanhan talon viemäreissä aine-
vahvuudet voivat pistesyöpymiä lu-
kuun ottamatta olla vielä varsin hy-
viä, meidänkin talossa 5-6 milliä. 
Viemärien uusimisen sijasta pinnoi-
tusvaihtoehdot ovat silloin varteen-
otettava vaihtoehto.

Pinnoitus- ja sukitusvaihtoehdot 

Putkiremontti Helsingin Niemenmäessä:

SukituSta, pinnoituSta 
ja perinteiStä tekniikkaa
As Oy Luuvaniementie 8 

Helsingissä on hyvä 

esimerkki siitä, että 

putkiremontissa kannattaa 

hyödyntää talon asukkaiden 

osaamista. Harvalla talo-

yhtiöllä tosin on niin hyvä 

tuuri, että hallituksen 

puheenjohtaja on 

LVI-insinööri ja vielä alan 

suunnittelufirman vetäjä.

ovat korjaustapana asukasystävälli-
sempiä kestoltaan ja aiheuttamiltaan 
häiriöiltä kuin viemäreiden kokonaan 
uusiminen.  Tuomi korostaa kuiten-
kin, että putket eivät saa olla liian 
huonokuntoisia; niiden pitää kestää 
pinnoituksen tai sukituksen vaatima 
raju sisäpuolinen puhdistus.

Luuvaniementie 8:ssakin kor-
jaustavat valittiin putkien kunnon 
mukaan. Tonttiviemärit sukitettiin 
erillisurakkana jo talvella 2007. Ke-
vättalvella 2008 Picote Oy pinnoitti 

2,5 kuukaudessa talon pysty- ja 
asuntoviemärit. Pinnoitus kesti noin 
viikko per linja.

- Viikon rykäys: levitetään pahvit 
lattialle, irrotetaan kalusteet, rassa-
taan putket puhtaaksi, pinnoitetaan, 
annetaan yksi päivä kuivua, kiinni-
tetään kalusteet. Muuttaa ei tarvit-
se, sillä urakoitsija tuo asuntoihin 
kemialliset käymälät, Tuomi kertaa.

Pääurakan, johon kuului vesijoh-
tojen uusiminen pintavetoina ja kyl-
pyhuoneiden remontointi, teki LVI-

Luuvaniementie 8 on tyypillinen putkiremonttitalo: se on valmistunut vuonna1962, 
suurin osa kylpyhuoneissa oli vielä alkuperäisessä kunnossa tai remontinkin jälkeen 
ilman määräysten mukaisia vesieristyksiä.



tista tehtiin heti seuraavassa yhtiö-
kokouksessa.

Tuomi korostaa hankesuunnitte-
luvaiheen tärkeyttä, sillä siinä fiksa-
taan tulevat kustannukset lähes 
90-prosenttisesti.

Miehet toteavat että putkire-
montti aiheuttaa asukkaille aina häi-
riötä, vaikkakin korjaustavasta riip-
puen kestoltaan ja vaikutuksiltaan 
erilaisia. Mutta ei putkiremontti sen-
tään maailmanloppu ole. 

Saarnio harmittelee, että am-
mattilaisetkin sortuvat päivittele-
mään esimerkiksi putkiremontin ai-
katauluja. Päivittelyn sijasta pitää 
kertoa, kuinka paljon aikaa tarvi-
taan, jotta remontti voidaan viedä 
hallitusti läpi. Kun asukkaalla on oi-
kea tieto, miten kauan remontti juu-
ri hänen asunnossaan kestää, hän 
voi järjestellä asumisensa tiedon 
eikä arvailun perusteella.

LVI-Trion ja tilaajan tavoite oli 
rakentaa uusi putkiverkko niin pit-
källe vanhan rinnalla, että vedentulo 
keskeytyy mahdollisimman lyhyeksi 
aikaa. Luuvaniementie 8:ssa se tar-
koitti noin viittä viikkoa niissä asun-
noissa, joissa kylpyhuone remon-
toitiin. Jo remontoiduissa vesi oli 
poikki 2-3 päivää.

Jokaisen kanssa kasvotusten
Entä tiedotus? Urakoitsija tiedotti 
aikataulusta ja teki huoneistokatsel-
mukset asuntokohtaisesti ennen re-
monttia.

– Perussääntömme on kohdata 
jokainen osakkeenomistaja kasvo-
tusten, Saarnio linjaa. Jokaisen 
kanssa sovitaan pelisäännöt, anne-
taan ohjeet tyhjennyksestä, kerro-
taan haitoista, aikataulusta ja lop-
pusiivouksesta. Katselmuksessa 
kirjataan huoneistokorttiin myös 
osakkaan omat toivomukset. Isom-
missa kohteissa pidämme huoneis-
tokatselmuksien lisäksi myös yhtei-
sen infotilaisuuden.

Saarnion mukaan työn tekijöiltä 
vaaditaan diplomaattisuutta ja jous-
tavuutta, ihmisten kanssa on tulta-
va toimeen. Toisaalta suhteellisuu-
dentaju on oltava mukana. Asioita 
katsotaan herkästi suurennuslasilla, 
vedätysyrityksiin urakoitsijan ei tar-
vitse taipua.

Sirkka Saarinen

Miehet varoittavat vertailun vai-
keudesta pelkän neliökustannuksen 
perusteella: isoissa ja pienissä 
asunnoissa on näet liki sama työ-
määrä, vaikka neliöissä on iso ero.

Paukkuja hankesuunnitteluun
Tuomi teki Luuvaniementie 8:n han-
kesuunnitelman vuonna 2006. Juuri 
oikeaan aikaan, sillä sen valmistut-
tua talossa sattui kolme erillistä ve-
sivahinkoa. Ne saivat päätöksente-
koon vauhtia. Kun hankesuunnitel-
ma oli valmiina, päätös putkiremon-

Trio Oy ja sen tytäryhtiö Itä-Vantaan 
Saneeraus Oy. Puolen vuoden urak-
ka valmistui jouluksi 2008. 32:n 
asunnon kylpyhuoneista seitse-
mässä oli tehty nykymääräysten 
mukainen remontti, joten niissä uu-
sittiin vain vesijohdot. Muutama 
asukas asui talossa myös tämän 
remontin ajan. Heidän käytössään 
oli taloyhtiön saunatilat.

Ammattilaiset asialle
Taisto Tuomi ja LVI-Trion työnjohtaja 
Martti Saarnio ovat tyytyväisiä teh-
tyyn putkiremonttiin: - Aikataulu ja 
kustannukset pitivät ja talossa val-
litsee tyytyväisyys, he toteavat.

LVI-Triokin on alalla jo konkari; 
yli 10 vuoden aikana se on ollut te-
kemässä remontteja yli tuhannessa 
asunnossa.

Saarnion perusviesti putkire-
monttien teettäjille on turvautua se-
kä suunnittelussa että toteutuksissa 
ammattilaisiin. – Jokainen putkire-
monttikohde on ainutkertainen. Sii-
hen pitää valita ja yhdistellä sopi-
vimmat korjausmenetelmät putkis-
tojen ja kylpyhuoneiden kunnon 
perusteella. Jos esimerkiksi vanhan 
kylpyhuoneen toiminnallisuuden 
parantaminen tarkoittaa uusia vie-
märipisteitä, voi viemäreiden uusi-
minen olla järkevämpää kuin pin-
noitus, hän toteaa.

Hän korostaa, ettei mitään korja-
usmenetelmiä pidä sulkea pois. Toi-
saalta miehet varoittavat taloyhtiöi-
tä asioimasta suoraan pelkästään 
yhden korjaustavan yrityksen kans-
sa. Ketjussa tarvitaan aina myös 
LVI- ja rakennustekniikan asiantun-
tijat sekä asiantunteva valvonta.

Taloyhtiöiden maallikkojäsenillä ei 
ole teknistä tietämystä valita korja-
usmenetelmä. Suunnittelijan tehtävä 
on hakea ja esitellä päätöksenteon 
pohjaksi vaihtoehdot kustannuksi-
neen. TeknoPlanille on kertynyt run-
saasti kustannustietoa toteutuneista 
noin sadasta kohteesta. Kohteissa, 
joissa on pystytty käyttämään pin-
noitusmenetelmiä, ovat kustannuk-
set olleet selvästi alhaisemmat kuin 
järeissä putkiremonteissa. Luuvanie-
mentie 8:ssa neliökustannus jäi 330 
euroon. Perinteisesti toteutettuna se 
olisi vertailulaskelmien perusteella 
ollut yli 600 euroa.
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Uudet vesijohdot on koteloitu porraskäytä-
vässä varsin huomaamattomiksi: pystynou-
sujen harmaa ja katon valkea kotelo su-
lautuu hyvin ympäristöönsä.

Luuvaniementie 8:n putkiremontti valmis-
tui jouluksi 2008. Remontissa sekä aika-
taulu että kustannukset pitivät, kertovat ta-
loyhtiön hallituksen puheenjohtaja Taisto 
Tuomi (vas.) ja pääurakoitsija LVI-Trion 
työnjohtaja Martti Saarnio. Tuomella oli 
hankkeessa sikäli kolmoissrooli, että LVI-
ammattilaisena hän teki myös suunnitel-
mat ja valvoi työt.



Viimeistään putkiremontin han-
kesuunnitteluvaiheessa on tärkeää 
suorittaa kiinteistössä lämmön, 
sähkön ja veden kulutuksen mitta-
us. Mittaustuloksia käytetään suun-
nittelun lähtökohtana, kun tiede-
tään, mistä energiaa valuu hukkaan. 
”Remontin jälkeen myös päästään 
nopeasti näkemään todellinen hyö-
ty”, Hentilä lupaa.

Kylpyhuoneet nykyaikaan
Kun putkikuiluissa olevat vanhat 
putket uusitaan, saadaan samalla 
uusittua myös kylpyhuoneiden ra-
kenteet nykystandardien mukaisik-
si. Putkikuiluihin asennetaan vesi-
johtojen vuodon ilmaisimet, jotka 
ohjaavat heti hallitusti putkista vuo-
tavan veden näkyville kylpyhuoneen 
puolelle. Näin rakenteet eivät ehdi 
kastumaan vuodon sattuessa.

Mikäli putket kunnostetaan jolla-
kin pinnoitusmenetelmällä, jäävät 
nämä vuotovahdit asentamatta ja 
rakennus kastuu vuodon sattuessa 
hallitsemattomasti ja näkymättö-
mästi. Pinnoitusmenetelmien yhtey-

muuttumaan parhaita energialuoki-
tuksia suosiviksi.

Energianeroa ajattelua
Liiallista vedenkulutusta ja turhan 
korkeaa sisälämpötilaa pystytään 
alentamaan huoneistokohtaisella 
seurannalla ja kulutuksenmukaisella 
laskutuksella. Jo pelkällä seurannalla 
voidaan siis saada kustannussäästö-
jä ja parannusta. Todellinen ratkaisu 
ja mahdollisuus korottaa kiinteistön 
energialuokitusta on kuitenkin täy-
dellinen putkiremontti, kun se toteu-
tetaan energiankulutukseen vaikutta-
vin lisäkorjauksin ja samalla mahdol-
listetaan edellä mainittu seuranta.

”Olemme kehittäneet Energiane-
ro-konseptimme vastaamaan täy-
dellisesti kiinteistöjen energian-
säästötarpeisiin”, kertoo myynti-
päällikkö Jorma Hentilä YIT:stä. 
”Energianerossa putkiremontissa 
uusitaan kaikki käyttövesi- ja vie-
märiputkistot. Lisäksi kiinteistössä 
voidaan samalla toteuttaa koko 
joukko muita, energiankulutusta 
pienentäviä toimenpiteitä”. 

Energiatodistukset tulivat pakolli-
siksi yli kuuden asunnon taloyhti-

öissä vuonna 2008. Vuonna 2012 
astuu voimaan kiinteistöverouudis-
tus, jonka uskotaan suosivan vä-
hemmän energiaa kuluttavia kiin-
teistöjä. 

Energiatehokkuuden luokitus A-G 
määräytyy energiatehokkuusluvun 
(ET-luku) mukaan, joka lasketaan 
energiankulutuksen perusteella. Van-
hemmat, ennen vuotta 1970 raken-
netut kerrostalot kuuluvat lähes 
poikkeuksetta heikoimpiin luokkiin.

Heikoiksi katsottavat E- ja F-
luokat ovat melko yleisiä. G-luok-
kaan kuuluvat lähinnä vain talot, 
joiden energiatehokkuutta ei ole mi-
tenkään mitattu. Jos mittauksessa 
todetaan, että luokitus on E tai sitä 
huonompi, lämpöä selvästi valuu 
harakoille ja vettäkin melko varmas-
ti kulutetaan liikaa. Ilmanvaihto voi 
olla liian tehokkaaksi säädetty. Seu-
ranta ja säätö on laiminlyöty.

Luokitus alkaa kiinnostaa ker-
rostaloasukkaita viimeistään vuon-
na 2012, kun kiinteistöverotuksen 
perusteet tulevat todennäköisesti 

Esimerkkinä Energianero

putkireMontiLLa  
MYÖS enerGiateHokkuutta
Putkiremontin yhteydessä on loistava mahdollisuus parantaa kiinteistön energia-

tehokkuutta. Remontin suunnittelu kannattaa aloittaa kartoittamalla nykyaikaisin 

menetelmin lämmön, veden ja sähkön kulutus. Näin päästään käsiksi todellisiin ongelma-

kohtiin ja voidaan toteuttaa kiinteistölle parhaiten sopivat, järkevät täsmäratkaisut.
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dessä myös taloyhtiön vastuulle 
kuuluvat kylpyhuoneiden rakenteet 
jäävät uusimatta.

”Ei kannata jättää yhtiön riskiksi 
tikittävää aikapommia, joka johtuu 
teknisen käyttöikänsä päähän tul-
leista kylpyhuoneiden rakenteista”, 
varoittaa vastuukorjauspäällikkö 
Raimo Seppänen YIT:stä. On tieten-
kin tilanteita, joissa jokin pinnoite-
menetelmä on perusteltua. Esimer-
kiksi pohjaviemärien pinnoittamista 
kannattaa pohtia, mikäli viemärit 
eivät ole painuneet ja pinnoittami-
nen voidaan tehdä vähäisillä lattian 
avaamisilla. Tällöin asiakas voi tilata 
pinnoitustyön suoraan pinnoitus-
urakoitsijalta.

Kylpyhuoneiden uusimisen myö-
tä uudet pinnat, vettä säästävät 
vesikalusteet sekä remontin yhtey-
dessä asennettava huoneistokoh-
tainen vedenkulutuksen mittaus 
nostavat asunnon arvoa ja helpot-
tavat oleellisesti sen myymistä. 
Asunnosta voi saada myynnissä 
putkiremonttiin uponneen rahan 
verran paremman myyntihinnan 
verrattuna siihen, että vanhat put-
ket olisi kunnostettu ja alkuperäiset 
rakenteet, pinnat ja vesikalusteet 
olisivat jääneet ennalleen.

Lämpöä asukkaille, ei harakoille
Ilmanvaihdon kautta rakennuksen 
lämpöenergiasta häviää harakoille 
noin kolmannes kaikesta rakennuk-
sen lämmittämiseen käytetystä 
energiasta. Energianeron putkire-
montin yhteydessä toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan myös il-
manvaihdon muutokset, koska si-
ten voidaan saavuttaa todella suu-
ria säästöjä energiankulutuksessa. 
Eniten säästöjä tuova vaihtoehto on 
koneellisen ilmanvaihdon yhteyteen 
rakennettava järjestelmä, jossa 
poistoilmasta lämpöpumpuilla tal-
teen otettavalla energialla lämmite-
tään talon käyttövesi. Ratkaisulla 
talon energiankulutusta on saatu 
pienenemään parhaimmillaan jopa 
kymmeniä prosentteja, ja tällä in-
vestoinnilla on myös järkevä takai-
sinmaksuaika.

”Energianero ilmanvaihtojärjes-
telmä on helpointa toteuttaa taloi-
hin, joissa on tiiviit betoni- tai pelti-
hormit. Tällöin ilma saadaan halli-

tusti huoneistoista huippuimureille. 
Tiilihormitkaan eivät tuota ongel-
mia, koska ne voidaan putkiremon-
tin yhteydessä kanavoida uudelleen 
tiiviiksi peltikanaviksi”, kertoo Sep-
pänen.

Lisäsäästöjä automatiikalla
Kiinteistöä voidaan vielä nykyai-
kaistaa uusimalla sähkö- ja tietolii-
kennejärjestelmät samassa rytä-
kässä. Uusi tietoliikennejärjestelmä 
mahdollistaa myös rakennusauto-
maation käyttöönoton: esimerkiksi 
lämpötilojen säätö saadaan auto-
matisoitua. Yleisiin tiloihin ja piha-
alueelle kannattaa asentaa LED-
valaistus, jolloin sähkönkulutusta 
saadaan pienemmäksi siltäkin osin.

Kun kaikki edellä mainitut toi-
menpiteet toteutetaan putkiremon-
tin yhteydessä, voi kiinteistön ener-
gialuokitusta saada parhaimmillaan 
nostettua heikoimmista luokista pa-
rikin luokkaa ylöspäin.

Viime vuosina mainostetuissa 
uusissa putkiremonttimenetelmis-
sä, kuten pinnoittamisessa, ei tällai-
sia etuja saada, koska vesi tulee ja 
menee aivan kuten ennenkin.

Kokonaisuuden hallintaa
YIT tarjoaa Energianeron putkire-
montin toteutukseen kokonaispal-
velua, jossa yksi luotettava kump-
pani toteuttaa kaiken suunnittelusta 

itse rakentamiseen ja jälkihoitoon. 
Näin projektin eri vaiheissa ei tule 
viestikapulan vaihtoja ja informaa-
tiokatkoksia, kuten perinteisessä 
pilkotussa ja kilpailutetussa urakka-
mallissa, jossa jokaisen vaiheen 
hoitaa yleensä eri toimija. YIT:n pro-
jektipäällikkö on mukana koko pro-
jektin ajan ja vastaa, että suunnitte-
lu ohjautuu juuri siihen suuntaan, 
johon taloyhtiö haluaa.

Kokonaispalvelu jaetaan kol-
meen vaiheeseen, joista jokaisesta 
asiakas solmii erillisen sopimuksen. 
Siten asiakkaan ei tarvitse sitoutua 
kerralla koko projektiin, vaan sopi-
mus kerrallaan hankesuunnitteluun, 
toteutussuunnitteluun ja rakennus-
urakkaan. Asiakas voi myös halu-
tessaan kilpailuttaa kaikki kolme 
vaihetta.

YIT:n hankesuunnitteluun sisäl-
tyy kiinteistöön asennettava auto-
maatiojärjestelmä, jolla kartoitetaan 
talon lämpötiloja, vedenkulutusta ja 
ilmanvaihtoa. Näin saadaan arvo-
kasta tietoa hanke- ja toteutus-
suunnittelun lähtökohdiksi. ”Hanke-
suunnittelussa osaaminen koros-
tuu. Siinä vaiheessa tehdään putki-
remontin tärkeimmät ja arvokkaim-
mat päätökset”, kertoo projekti-in-
sinööri Janne Hartikainen YIT:stä.

”Hankesuunnittelussa kartoite-
taan ja sovitaan kiinteistön energia-
tehokkuutta parantavat ratkaisut ja 
sidotaan jopa 80 % tulevista kus-
tannuksista”. Hankesuunnittelussa 
kartoitetaan myös asuntokohtaisten 
muutosten tarve. Hankesuunnittelu 
on putkiremontin tärkein osa. Siksi 
suunnitelman tekijää ei koskaan pi-
dä valita vain hinnan perusteella, 
vaan kokonaisuus ratkaisee.

Kumppanuutta
Kumppanuus YIT:n kanssa mahdol-
listaa taloyhtiön energiatehokkuutta 
parantavat ratkaisut, jotka toteute-
taan Energianerossa putkiremontis-
sa. Kumppanuudessa suunnitelmat 
tehdään toteutusta varten sellai-
seen tasoon, jolla rakennustyöt 
saadaan tehtyä ja myös dokumen-
toitua. YIT:n suunnitelmiin sisällyte-
tään kaikki YIT:n omat, taloyhtiön 
kanssa yhdessä sovitut ratkaisut 
tuotemerkkeineen sekä hankesuun-
nitteluvaiheessa kartoitetut huo-

Energianero putkiremontti sopii 
erityisen hyvin 60–70-luvun taloi-
hin, joissa putkistot vaativat uusi-
mista. Samalla parannetaan ener-
giatehokkuutta.
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jolloin taloyhtiön ei tarvitse budje-
toida rahaa erikseen sitä varten.

Asukkaan omat herkut
Putkiremontin yhteydessä asukkai-
den on järkevää teettää samalla 
omia remonttejaan. Uusi kylpyhuo-
ne tai keittiö kannattaa toteuttaa 
yhteistyössä putkiremonttiurakoitsi-
jan kanssa, jolloin saadaan kaikki 
synergiaedut käyttöön.

Asukkaat voivat jo hankesuun-
nitteluvaiheessa pyytää tarjouksia 
esimerkiksi keittiötoimituksesta 
YIT:n omilta kumppaneilta, jolloin 
asukas hyötyy ison urakoitsijan 
hankintavolyymeistä ja saa tuotteet 
edullisemmin. Jokaiselle asukkaalle 
lasketaan oma huoneistokohtainen 
kustannusarvio. Asukas maksaa 
oman huoneistonsa remontit suo-
raan urakoitsijalle ja voi siten hyö-
dyntää kotitalousvähennyksen.

Palvelua
Asuminen väistämättä vaikeutuu re-
montin aikana, mutta sekin onnis-
tuu. YIT järjestää mahdollisuuksien 
mukaan tilapäissuihkuja ja -käymä-
löitä yhteisiin tiloihin. Yhteissaunat 
voidaan yleensä remontoida ensin, 
jolloin ne palvelevat asukkaita re-
montin aikana. YIT:llä on myös 
kumppani, jolta voi tiedustella si-
jaisasuntoa remontin ajaksi. 

Asumista helpottaa hyvä tiedot-
taminen, johon onkin panostettu. 
Internetpohjaisen extranet-järjestel-
män kautta tiedotteet työmaan ta-
pahtumista saadaan vaikkapa 
asukkaiden henkilökohtaisiin säh-
köposteihin ja puhelinnumeroihin. 
Varmuuden vuoksi jaetaan myös 
perinteiset paperitiedotteet jokai-
seen asuntoon. Jokaisella työmaal-
la on vastuuhenkilö, joka huolehtii 
tiedottamisesta ja johon asukkaat 
voivat helposti olla yhteydessä. Re-
montit eivät koskaan ole kovin mu-
kavia, mutta jossain vaiheessa ne 
on pakko hoitaa. Yhdessä luotetta-
van kumppanin kanssa kaikki pää-
sevät mahdollisimman helpolla, ja 
remontin jälkeen voidaan olla tyyty-
väisiä lopputulokseen.

Tuija Vilhomaa
Kuvat: YIT

varten. Suunnitelmiin on täytynyt 
sisällyttää suuri määrä työn toteu-
tuksen kannalta epäolennaista tie-
toa, ns. ylisuunnittelua, jotta ne oli-
sivat ristiriidattomat ja aukottomat. 
Rakennusurakan valmistuttua 
suunnitelmat on jouduttu tekemään 
lähes kokonaan uusiksi tarkepiirus-
tuksien perusteella, koska urakoit-
sijoiden ratkaisut eivät ole vastan-
neet suunnitelmia. Tämä on lisännyt 
suunnittelukustannuksia”, valottaa 
Hartikainen.

Vastuu urakoitsijalla
YIT antaa suunnitelmiensa perus-
teella toteutuksesta tavoite- tai kiin-
teähintaisen urakkatarjouksen, ja 
asiakas voi pyytää samalla sisällöllä 
vertailevat tarjoukset kilpailijoilta. 

Taloyhtiön kannalta edullisempi 
ja järkevämpi ratkaisu on tavoite-
hintaurakka. Kiinteä hinta sisältää 
aina tarjouksen sisään hinnoiteltuja 
riskejä, jotka eivät välttämättä to-
teudukaan - taloyhtiö voi joutua 
maksamaan tyhjästä. Tavoitehin-
taurakassa määritetään myös kat-
tohinta, jonka yli menevä osa jää 
aina urakoitsijan vastuulle: urakoit-
sijalle ei voi jäädä piikki auki. Ura-
kassa sovitaan prosenttiperustei-
nen yleiskulupalkkio, joka lisätään 
urakkaan kohdistuneiden kustan-
nuksien päälle. Asuntoyhtiön edus-
tajalla on oikeus tarkistaa kaikki 
urakkaan kohdennetut laskut ja ve-
loitukset.

YIT:n tavoitehintaurakassa urak-
kaan kohdistetut kustannukset ovat 
todellisia kirjanpitoon kirjautuneita 
kustannuksia. Työntekijöiden palk-
kakustannukset sekä lisä- ja muu-
tostöistä aiheutuvat kustannukset 
kirjautuvat kirjanpitoon samalla ta-
voin kuin muutkin kustannukset.

Kun urakka toteutetaan yhden 
kumppanin kanssa, on työmaalla 
koko ajan vastuuhenkilö paikalla. 
Hän vastaa tiedottamisesta, yhtey-
denpidosta, tuotannon ohjauksesta 
- kaikesta.

Työnjohdon oman valvonnan li-
säksi on toivottavaa, että taloyhtiö 
palkkaa ulkopuolisen valvojan val-
vomaan urakan toteutumista suun-
nitelmien mukaan. YIT voi varata 
työmaakustannuksiin sovitun sum-
man rahaa valvojan palkkaamiseen, 

neistomuutokset, jotka tässä vai-
heessa suunnitellaan tarkemmin 
asukkaiden kanssa yhteistyössä. 
Kun huoneistokohtaiset muutokset 
ovat suunnitelmissa alusta alkaen, 
ne on helppo ottaa huomioon työ-
maan aikataulusuunnittelussa. Näin 
ne eivät häiritse varsinaisen put-
kiurakan toteutusta.

”Perinteisesti suunnitelmat on 
tehty tässä vaiheessa vain urakka-
kilpailua ja hinnan muodostamista 

Putkiremontti tuo parhaimmillaan paitsi pit-
käikäiset putket myös enegiatehokkuutta.

Jotain pitää tehdä, sen kertoo putkikin.
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Barometrin mukaan putkiremontin 
hinnat vaihtelevat alle 100 eurosta yli 
900 euroon neliöltä. - Remontit ovat 
laajuudeltaan erilaisia, minkä vuoksi 
hintoja on hankala vertailla. Hinta riip-
puu siitä, mitä tehdään ja miten: uusi-
taanko esimerkiksi kylpyhuonekalus-
teet ja ilmanvaihto vai korjataanko vain 
käyttövesiputket, Heikkilä muistuttaa.

Hintakehityksen osalta isännöitsi-
jöiden ajatukset ovat vuodessa kään-
tyneet päälaelleen: hintojen nousua 
ennakoi nyt yli puolet vastaajista, kun 
osuus oli vuosi sitten alle kymmenes. 
Keskimäärin vastaajat ennakoivat 
noin neljän prosentin hintojen nousua 
seuraavan vuoden aikana.

Isännöintiliiton putkiremonttiba-
rometriin 2010 vastasi 284 isännöit-
sijää ympäri maata. - SS

remontissa ei siis tehty kumpaakaan.
Kannustusta energiatehokkuu-

den parantamiseen tulee jatkossa-
kin valtiolta, kun suhdanneluontei-
sia korjausavustusta myönnetään 
vuonna 2010 energiatehokkaisiin 
korjauksiin.

Suhdanneavustus nopeuttanut 
remontteja
Suhdanneluonteinen korjausavus-
tus kiihdytti putkiremonttien aika-
tauluja noin joka toisessa hank-
keessa. Aikataulujen kiristyminen 
on vastaajien mukaan hankaloitta-
nut laadukasta hankkeen valmiste-
lua. Lähes puolet vastaajista pitää 
tätä merkittävänä tai erittäin merkit-
tävänä ongelmana. 

Yli puolet barometriin vastanneista 
kertoo, ettei ympäristövaikutuk-

sia ja energiansäästökysymyksiä 
huomioitu putkiremonttimenetelmän 
valinnassa. Energiakatselmus oli teh-
ty vain vajaassa viidenneksessä kiin-
teistöistä. Barometrin mukaan ener-
giakysymykset otti esille useimmiten 
isännöitsijä, harvemmin taloyhtiön 
hallitus, suunnittelija tai konsultti. 

- Enää ei pitäisi tehdä yhtään re-
monttia niin, ettei energiakysymyk-
siä oteta huomioon. Nykyisessä kiin-
teistökannassa on valtava energian-
säästöpotentiaali, arvioi Isännöintilii-
ton toimitusjohtaja Tero Heikkilä. 

- Huoneistokohtaiset vedenkulu-
tusmittarit lisättiin vajaassa 30 pro-
sentissa ja uusittiin noin 20 prosentis-
sa remonttikohteista. Joka toisessa 

Riviasukkaat arvioivat kyselyssä 
saneerauksen onnistumista sel-

västi kriittisemmin kuin taloyhtiöi-
den hallituksissa istuvat. Urakkaan 
osallistuneista asiantuntijoista par-
haat arvosanat annettiin urakoitsi-
joille ja huonoimmat isännöitsijöille.

Kysely myös viittaa siihen, että 
putkien uudet pinnoitusmenetelmät 
kiinnostavat suomalaisia selvästi ai-
empaa enemmän. Tähän liittyivät 
myös useimmat pettymykset: sa-
neerauksen toteutustavaksi ei tar-
jottu valittaviksi vaihtoehtoja.

Kritiikkiä asukkaat antoivat myös 
muun muassa remontin keston 
muutoksista sekä tiedotuksesta. 
Moni oli niin ikään tyytymätön pää-
töksentekoon taloyhtiössään.

- Tulokset eivät ole yllätyksiä. 
Kuluttajaliitto on saanut putkire-
monteista hyvin samansuuntaista 
palautetta, kertoo Kuluttajaliiton 
johtava lakimies Tuula Sario.

Hänen mukaansa suomalaiset 
saavat katsoa putkiremonttien on-
gelmissa peiliin. Syy ongelmiin on 
Sarion mukaan taloyhtiöiden huono 
hallinto. Se puolestaan johtuu pel-
kästään siitä, että osakkaat eivät 
osallistu yhtiökokouksiin. Näin he 
antavat muille valtakirjan päättää 
kokouksista pois jäävien rahoista. 
Taloyhtiössä ei ole ketään ulkopuo-
lisia kähmijöitä, joita voisi syyttää.

Viivyttely kostautuu
Sarion mukaan saattaa olla nyky-
oloissa järkevääkin harkita tarkkaan, 
voisiko putkiremontin tehdä uusilla 
pinnoitusmenetelmillä. - Vakuutusyh-
tiöt ovat suhtautuneet pitkään nih-
keästi näihin pinnoitusmenetelmiin. 
Niiden käyttöönottoa kannattaa pun-
nita huolella, jos vaarana on, että talo-
yhtiön vakuutukset ehkä irtisanotaan.

Putkiremonttien yleisenä suden-

kuoppana Sario mainitsee viivytte-
lyn. Se voi esimerkiksi rajata pois 
vaihtoehtojen valikoimasta pinnoi-
tusmenetelmät: täysin rapautunutta 
putkea ei kannata enää pinnoittaa.

- Viivyttely on yleistä. Ihmiset 
valitettavasti ajattelevat, että kun 
asunto on kerran maksettu, sitten ei 
tarvitse enää tehdä mitään.

Putkiremontti näkyy  
arvonnousuna
Putkiremontin kokeneet katsoivat 
nyt tehdyssä kyselyssä, että niissä 
onnistuttiin parhaiten asunnon ar-
von nostamisessa. Tyytyväisiä oltiin 
myös siihen, että saneerauksen 
tehneellä yrityksellä oli pitkäaikai-
nen kokemus valitusta menetel-
mästä. Remontin rahoitus järjestyi 
sekin asukkaiden mielestä yleensä 
kohtuuhintaisena. - SS

Putkiremonttibarometri: enerGiaa vieMäriin
Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan energiansäästökysymyksiä ei läheskään aina oteta huomi-
oon putkiremonteissa. Asiaan ei ole tullut muutosta viime vuodesta. Lisäksi barometri paljastaa, että suhdan-
neavustus on nopeuttanut remonttiaikatauluja ja hinnat vaihtelevat riippuen täysin remonttien laajuuksista.

joka kolmas tyytymätön putkisaneeraukseen
Varsin moni putkiremontin kokenut asukas on tyytymätön sen toteutukseen, vaikka asunnon arvon nousuun 
ollaankin lopulta tyytyväisiä. PutkiReformin vuodenvaihteessa teettämän asiakaskyselyn mukaan joka kolmas 
asukas on tyytymätön putkiremonttinsa toteutukseen.
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mattitaitoiset suunnittelijat osaavat 
yleensä ottaa huomioon asbestiris-
kin.

”Asuintalojen määrä on noin kol-
mannes”, Grönberg arvioi omia tar-
kastuskohteitaan. Muutaman ker-
ran vuodessa tulee asiakkaiksi 
myös niin valveutuneita taloyhtiöitä, 
että ne teettävät asbestikartoituk-
sen, vaikkei remonttia olisi juuri tu-
lossakaan. Hän huomauttaakin, et-
tä asbestikartoitus liittyy kiinteästi 
talon huoltoon ja kunnossapitoon.

”Sen pitäisi oikeastaan olla mu-
kana talon PTS:ssä. Erityisesti kar-
toituksen tarve korostuu, kun yhti-
össä yksittäiset asukkaat tekevät 
omia remonttejaan. Märkätilojen 
vedeneristysasiat alkavat olla tie-
dossa, sen sijaan asbestiriskiä ei 
yksittäisissä puruissa juuri tunniste-
ta.”

Koko purku asbestityönä?
Entä itse kartoitus? Vain joistakin 
materiaaleista, kuten lämmitys- ja 
käyttövesiputkien eristeistä voi sil-
mämääräisesti todeta niiden sisäl-
tävän asbestia. Muut materiaalit 
vaativat yleensä laboratorioanaly-
sointia. Se taas vaatii näytteenottoa 
ja usein rakenteiden avaamista.

Linjasaneerausta odottavan ta-
lon asukkaat eivät, ymmärrettävää 
kyllä, ole kovin ilahtuneita, jos hei-
dän kylpyhuoneeseensa mennään 
porailemaan vuotta ennen remontin 
alkua.

Olisiko sitten yksinkertaisempaa 
ja halvempaa tehdä kaikki riskiaika-
na rakennettujen talojen purut as-
bestipurkuina? Siihenkin löytyy se-
kä kyllä että ei -vastaukset. Grön-
berg toteaa, että teknis-taloudelli-
sesti on useimmiten järkevämpää 
tehdä asbestikartoitus. ”Ainakin sil-
loin jos linjasaneerauksessa teh-
dään kylpyhuoneen seinään vain 
muutamia reikiä. Silloin koko tilaa ei 
ole järkevää purkaa, taloudellisem-

nen, rakennuttajan/tilaajan pitää 
määrittää, mitä mittauksia tehdään 
ja milloin. Niiden pitää näkyä sel-
västi jo tarjouspyynnössä.

Asbestiriski vielä 80-luvunkin ta-
loissa
Kuntotarkastaja Risto Grönberg 
Raksystems Anticimex’sta vahvis-
taa, että asbestiriski ulottuu aina 
80-luvun puoleenväliin asti. Grön-
berg tietää mistä puhuu, sillä hän 
on muiden kuntotarkastusten ohella 
tehnyt asbestikartoituksia liki 10 
vuotta.

Työturvallisuuslain perusnäke-
myksen mukaisesti työnantajan 
tehtävä on aina arvioida vaaran ja 
altistuksen määrä, ja ryhtyä sen pe-
rusteella rakenteellisiin toimenpitei-
siin altistuksen vähentämiseksi. 

Kysymykseen, osataanko ja ym-
märretäänkö asbestikartoituksen 
tarve taloyhtiöiden korjaushankkei-
ta suunniteltaessa Gönberg vastaa 
”Kyllä ja ei.” Ei sikäli, että korjaus-
työn teettäjä, taloyhtiön edustajat 
harvemmin ovat kartoituksen tilauk-
sen alullepanija. Kyllä sikäli, että 
korjaushankkeeseen palkatut am-

Asbestia käytettiin esimerkiksi 
palosuojaukseen, paloseinien ja 

palokatkojen tekemiseen, tiivistyk-
siin ja lämmöneristeenä ja ruiskutet-
tuna akustiseen vaimennukseen. 
Asbestipitoisten rakennustuottei-
den valmistus loppui Suomessa 
vuonna 1988. Asbestia sisältävien 
tuotteiden tuonti kiellettiin vuoden 
1993 alussa ja tuotteiden käyttöön-
otto vuotta myöhemmin.

Asbestialtistuksen seurauksena 
todetaan edelleen uusia asbestoo-
sitapauksia. Asbesti on yhä myös 
suurin syy työperäisten sairauksien 
aiheuttamille kuolemille.

Lainsäädäntöä päivitettiin 2006
Asbestinpurkua koskevaa lainsää-
däntöä päivitettiin vuonna 2006, jol-
loin vanha valtioneuvoston päätös 
asbestitöiden tekemisestä korvat-
tiin asetuksella. Tuorein, kesäkuus-
sa 2009 voimaan tullut rakennus-
työn turvallisuusasetus tiukentaa 
entisestään työn tilaajan eli raken-
nuttajan velvoitteita. Asbestipurkua 
koskettaa pykälä työhygieenisistä 
mittauksista, jossa puhutaan laajas-
ti pölyistä. Jos työ on lyhytkestoi-

aSbeSti on työturvallisuusriski

Asbestia käytettiin Suomessa 1910-luvulta lähtien yhteensä 

noin 300 000 tonnia. Asbestia on käytännössä kaikissa vv. 

1920–1990 rakennetuissa asuinkerrostaloissa, eniten 1960- ja 

1970-luvun taloissa, joissa paraikaa tehdään paljon linjasa-

neerauksia. Niissä asbestia on erityisesti kiinnityslaasteissa. 

Vaikka kylppäri olisi jo kertaalleen uudelleenlaatoitettu, ilman 

tutkimuksia ei voi tietää, onko asbestipitoiset laastit silloin 

poistettu. Vain harvan taloyhtiön PTS:sta, pitkän aikavälin tek-

nisestä suunnitelmasta kuitenkaan löytyy asbestikartoitusta.
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SAP:n, Suomen Asbesti- ja Pölysa-
neerausliikkeiden liitto ry:n hallituk-
sen jäsen.  Valtaosan asbestinpu-
ruista tekee jo asiansa osaava eri-
koisyritys.  SAP:n 45 jäsenyrityksen 
osuuden puruista on noin 80 pro-
senttia.

Mutta ongelmiakin on. Jos, ja 
valitettavan usein näin on, kohtees-
ta puuttuu asiantuntevasti tehty as-
bestikartoitus, asbesti tulee yllätyk-
senä, jolloin purku viivästyttää koko 
urakkaa. Kiireesti tehty suunnittele-
maton työ, satunnainen valvonta ja 
rikkeistä seuraava varsin lievä sank-
tio ovat yhtälö, joka ei takaa asbes-
tipurun tasaista korkeaa laatua eikä 
turvallisuutta työntekijöiden eikä ul-
kopuolisten osalta.

Parannusta on kuitenkin tulossa. 
Käytännön työkaluna on SAP:n 
käynnistämänä alalle tuleva asbes-
tityökortti. Ryhtiliikkeellä on laaja 
taustajoukko, mukana ovat Sosiaa-
li- ja terveysministeriön Työsuojelu-
osasto, Uudenmaan työsuojelupiiri, 
Finanssialan Keskusliitto, Raken-
nusteollisuus RT, Suomen Kiinteis-
töliitto ja Rakennusliitto.

Asbestipurkutyön pätevöittä-
miskoulutus käynnistyi vuodenvaih-
teessa 2009/2010. SAP on nosta-
nut riman korkealle: tavoitteena on 
että kaikilla yrityksen asbestipurku-
työn suorittajista pitää olla asbesti-
purkutyön pätevyyskortti ennen 
vuotta 2012.

Ratu-kortit tukena
Samaan aikaan, kun SAP tausta-
joukkoineen on kehittänyt asbesti-
purkutyön varmistusmenettelyä, 
pitkälti samat osapuolet ovat olleet 
uudistamassa Ratu-korttia. Se esit-
telee yksityiskohtaisesti asbestia 
sisältävien rakenteiden purkumene-
telmät. Rakennustietosäätiön ja Ra-
kennusteollisuus RT:n julkaisema 
menetelmäkortti on hyvän työme-
netelmän kuvaus työmaalle ja sa-
malla havainnollista oppimateriaalia 
asbestikoulutukseen.

Samojen tahojen julkaisema Ko-
ne-RATU:n Asbestityökoneet -kortti 
sisältää puolestaan asbestityön ko-
neiden käyttöä ja vaatimuksenmu-
kaisuutta sekä huoltoa ja kuljetusta 
koskevat ohjeet.

Sirkka Saarinen

sijoille ja suunnittelijoille asbestipur-
kuihin liittyvän paimenkirjeen. Sen 
mukaan kaikki ennen 80-luvun al-
kua rakennettujen märkätilojen pu-
rut pitäisi tehdä asbestityönä, jollei 
luotettavasti voida todeta, ettei as-
bestia ole.

Hyväksi toimintatavaksi Salmi 
on havainnut menettelyn, jossa 
pääurakoitsija huoneistojen avai-
met saatuaan käy urakoitsijan ja 
asbestikartoittajan kanssa läpi jo-
kaisen kylpyhuoneen. Osassa as-
bestin voi todeta silmämääräisesti, 
muissa otetaan näytteet, joista kah-
den päivän kuluessa selviää, mitkä 
kylpyhuoneet pitää purkaa asbesti-
työnä.

Asbestityökortti tulossa
Salmi on myös alan yhdistyksen 

paa on selvittää onko rakenteissa 
asbestia.”

Kyllä -vastauksen antaa puoles-
taan asbestipurkuja tekevän Suo-
men Saneeraustekniikka Oy:n toi-
mitusjohtaja Kai Salmi: ”Purkutyö, 
vaikkei asbestia olisikaan, aiheuttaa 
aina pölyä. Kun puretaan säädös-
ten mukaisesti, on varustauduttava 
alipaineistetulla pölynsuojauksella. 
Silloin asbestipurun vaatimat suoja-
ukset eivät kustannuksiltaan ole 
juurikaan kalliimpia. Ainoa lisäkus-
tannus on se, että kaikki purkujäte 
on käsiteltävä asbestijätteenä. Bo-
nuksena pölyt pysyvät purkutiloissa 
ja muualla asunnossa on edes sie-
dettävät asumisolosuhteet”, hän 
kannustaa. 

Sama viesti tulee työsuojeluhal-
linnosta. Esimerkiksi Uudenmaan 
työsuojelupiiri on lähettänyt urakoit-

Kohdepoisto sopii pieniin ja lyhytkestoisiin asbestipurkutöihin, joissa purkupöly ja hieno-
jakoinen purkujäte voidaan kerätä suoraan käsiteltävästä työkohdasta. Kuva Suomen Sa-
neeraustekniikka Oy
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Laiminlyönti PCB- ja lyijypitois-
ten saumojen poistossa voi pahim-
millaan johtaa käräjätupaan. Helsin-
gin käräjäoikeus on näet päätök-
sessään todennut, että Kansalliste-
atterin vuonna 1999 tehdyissä julki-
sivutöissä rikottiin työturvallisuus-
määräyksiä.

Kohteen rakennuttaja oli kyllä 
selvittänyt, että julkisivun vanhojen 
saumojen PCB- ja lyijypitoisuudet 
olivat moninkertaiset sallittuihin ar-
voihin verrattuna. Urakka-asiakir-
joissa ja erillisessä turvallisuusliit-
teessä edellytettiinkin, että PCB:tä 
ja lyijyä sisältävien saumojen pois-
tossa noudatetaan viranomaisohjei-
ta. Toisin kävi: työssä myrkkyjen 
olemassaoloa ei otettu huomioon.

Tuloksena oli sakkorangaistuk-
set urakoitsijan toimitusjohtajalle ja 
vastaavalle mestarille. Sakkoran-
gaistuksen sai myös rakennuttajan 
projektipäällikkö valvonnan laimin-
lyönnistä. -SS

kasvimaina.
Korjauksissa syntynyt jäte on 

käsiteltävä ongelmajätteenä, mikäli 
PCB-pitoisuus ylittää 50 mg/kg tai 
lyijypitoisuus 1500 mg/kg. Käytän-
nössä raja-arvot ylittyvät aina, jos 
saumauksessa on käytetty PCB- tai 
lyijypitoisia saumausmassoja.

Laiminlyönti voi viedä oikeuteen
Vastuu saumausmassojen PCB-pi-
toisuuden selvittämisestä on kor-
jaushankkeeseen ryhtyjällä. Suosi-
teltava ajankohta pitoisuuden sel-
vittämiseksi on julkisivujen kunto-
tutkimus tai korjaushankkeen val-
misteluvaihe. Myös muiden kor-
jaushankkeen osapuolten, kuten 
korjaustyön suunnittelijan, urakoit-
sijan tai valvojan, on omalta osal-
taan huolehdittava siitä, että sau-
mausmassojen PCB-pitoisuus tut-
kitaan, vaikkei kiinteistön omistaja 
tai haltija olisi sitä tehnytkään.

Vanhan, eikä aina niin van-

hankaan, rakennuksen korja-

uksessa voi asbestin lisäksi 

tulla vastaan vaarallista 

PCB:tä tai lyijyä. PCB-pitoi-

suudet on ennen korjaushan-

ketta tutkittava vv. 1957-

1979 ja lyijypitoisuudet vv. 

1957-1989 valmistuneista 

rakennuksista.

Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa tehdyn selvityksen mukaan 

PCB-yhdisteitä on käytetty polysul-
fidipohjaisissa saumausmassoissa 
1950-luvun lopulta ainakin vuoteen 
1974 saakka. Muutamia hajatapa-
uksia löytyi myös vuosikymmenen 
loppupuolelta. Saumausmassojen 
lisäksi PCB:tä käytettiin maaleissa, 
lakoissa ja betonissa. Kiellettyä 
PCB-yhdisteiden käyttö rakennus-
materiaaleissa on Suomessa ollut 
vuoden 1990 alusta lähtien.

Lyijyä käytettiin tutkimuksen 
mukaan yleisesti polysulfidimasso-
jen kovetteissa. Lyijyn käyttö väheni 
1970-luvun puolivälin jälkeen, kun 
saumausmassavalmistajat kehitti-
vät mangaanipohjaiset kovetteet. 
Koska lyijypitoisia kohteita on löyty-
nyt vielä 1980-luvultakin, asetettiin 
niille PCB:ä kymmenen vuotta pi-
dempi varoaika.

PCB:tä on todettu kulkeutuneen 
myös maaperään mm. saumojen 
uusimisen yhteydessä. TTY:n tutki-
muksessa todettiin, että mahdolli-
nen altistuminen maaperän sisältä-
mälle PCB:lle voi syntyä vain syö-
mällä maata tai käsittelemällä sitä 
jatkuvasi paljain käsin, kyseiset sei-
nänvierusalueet eivät siis ole suosi-
teltavia lasten leikkipaikkoina tai 

Myös pCb ja lyijy vaanivat korjaajaa

Saumausmassojen PCB-pitoisuus tulee selvittää:

• julkisivusaumausten korjauksessa ja uusimisessa
• julkisivujen tai parvekkeiden pinnoitus- ja paikkaustöissä
• peittävissä julkisivukorjauksissa
• ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksissa ja uusimisessa
• purkutöissä
• rakennusten vierustojen maansiirtotöissä
• PCB-pitoisuudet on selvitettävä myös sellaisissa kohteissa, joissa 

julkisivusaumat on kertaalleen uusittu.
• Mikäli vuosina 1957-1979 rakennettujen tai korjattujen rakennus-

ten saumojen PCB-pitoisuutta ei ennen korjaustoimenpiteitä tut-
kita, on työt tehtävä kuten saumojen oletettaisiin sisältävän 
PCB:tä.

Toimenpidesuositukset PCB:ta ja/tai lyijyä sisältävien julkisivujen 
korjauksissa löytyvät ympäristöministeriön nettisivulta: 
www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennuksen 
terveellisyys  > PCB- ja lyijy-yhdisteet 

PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purkamisesta on yk-
sityiskohtaisempaa tietoa myös Korjaus RATU -kortissa 82-0238 
PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku.
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Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra toteuttavat kiinteis-
tö- ja rakennusalan kanssa Tee parannus! -viestintä-
ohjelmaa. Tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä, 
suunnitelmallista ja kustannus- sekä energiatehokasta 
korjausrakentamista. Perusparantamista tarvitaan niin 
taloyhtiöissä, pientaloissa kuin koko rakennetussa ym-
päristössäkin.

Korjauspalveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat 
huonosti. Parannusta tarvitaan toimintatavoissa, tuot-
teissa, tekniikoissa, asiakaspalvelussa - ja asenteissa. 
Niinpä Kiinteistöliitto yhteistyötahoineen on toteuttanut 
ohjelmaan liittyen Energiatehokas korjausrakentaminen 
-seminaareja. Kevään 2010 aikana niitä järjestetään 20 

paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Seminaareissa asi-
antuntijat kertovat muun muassa hyviksi koetuista ja 
ympäristöystävällisistä korjaustavoista, uusista ratkai-
suista sekä esittelevät tärkeimmät toimenpiteet ja rahoi-
tusmahdollisuudet.

Ohjelmaan liittyy myös erilaisia kilpailuja, kuten Koti-
talot kuntoon -kannustekilpailu taloyhtiöille

Lue lisää ohjelman kotisivuilta www.teeparannus.fi. 
Asiantuntevaa tietoa on mm. parhaat käytännöt –osios-
sa, jossa esitellään ratkaisuja energiatehokkuuden pa-
rantamiseen, hyviä korjaustapoja ja –tuotteita, tutki-
mus- ja kehityshankkeita.

UUTISIA

Viestintäohjelma kannustaa parannuksiin rakennetussa ympäristössä

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2009 valtakunnalliset 
kosteus- ja hometalkoot. Vuoteen 2013 jatkuvan toi-
menpideohjelman tavoitteena on kosteus- ja homeon-
gelmien aiheuttamien terveyshaittojen ja kansantalou-
dellisten menetysten systemaattinen vähentäminen se-
kä uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen 
uudis- ja korjausrakentamisessa. Ohjelmaa koordinoiva 
ympäristöministeriö nimitti syksyllä tekniikan tohtori 
Jussi Pirisen hankkeen ohjelmapäälliköksi.

Tavoitteena on poistaa rakennus- ja suunnittelualan 
yhteisin toimenpitein sellaiset suunnittelu- ja rakennus-
virheet, joista valtaosa kosteus- ja homeongelmista tä-
hänastisten tutkimusten mukaan aiheutuu. Parhaat ny-
kyiset uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja kunnos-
sapidon käytännöt kiinteistö- ja rakennusalan pitäisi 
vakiinnuttaa yleisiksi toimintatavoiksi.

Kosteus- ja homevauriot ovat yksi tärkeimmistä 

syistä huonoon sisäilman laatuun. Vauriot ovat yleisiä 
Suomen rakennuskannassa ja aiheuttavat varovaisen 
arvion mukaan satojen miljoonien eurojen suuruiset 
vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään sa-
maa suurusluokkaa olevan kiinteistöjen korjaustarpeen. 
Välillisten vaikutusten takia kansantaloudelliset kustan-
nukset ovat vielä huomattavasti tätä suuremmat.

Kosteus- ja homeongelmien syitä löytyy niin raken-
nusten suunnittelusta, rakentamisesta, rakennusten 
kunnossapidosta kuin käytöstäkin. Home- ja kosteus-
vauriot voidaan välttää hyvällä uudis- ja korjausrakenta-
misen laadulla. Viranomaisohjauksen sekä kiinteistö- ja 
rakennusalan vapaaehtoisin toimin on luotu monia hy-
viä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi. Myös uudet 
määräykset ovat vähentäneet vaurioiden syntymistä. 
Ongelma on haastava sillä tilanne ei ole merkittävästi 
parantunut kymmenessä vuodessa.

Kosteus- ja hometalkoot 2009-2013

KORVO on ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty 
selvitys korjausrakentamisen viranomaisohjauksen kehit-
tämisestä. KORVO-nettisivuilla julkaistaan tapauksia, ”ki-
pupisteitä”, joihin rakennusalan toimijat ovat törmänneet.

KORVO perustuu rakennusalan ammattilaisille ja vi-
ranomaisille suunnattuun sähköpostikyselyyn kipupis-
teistä, joita kertyi yli kaksisataa. Vastaukset toimitettiin: 
samantyyppisiä aiheita yhdistelemällä laadittiin kooste, 
joka toimitettuna sisältää noin 150 anonyymiä tapausta. 
Jokainen tapaus käsiteltiin laatimalla arvio menettelystä.

Korjausrakentamisen tapaukset voidaan ryhmitellä 
samanaikaisesti usean eri otsikon alle. Esimerkiksi ikku-
namuutos liittyy aina energiasäästöön ja toisaalta raken-

nussuojeluun, ääneneristävyys on usein ristiriidassa es-
teettömyystavoitteen kanssa. Tapausesimerkkejä voikin 
hakea eri hakusanoin riippumatta siitä, missä osastossa 
ne hakuohjelman sisällysluettelossa sijaitsevat. 

KORVO-toimintamalli on jatkuva; anonyymin ta-
pausarvioinnin antaman esimerkin avulla pyritään yhte-
näistämään korjausrakentamisen viranomaiskäytäntöjä. 
Sivusto kerää uusia tapauksia palautelomakkeella ”lä-
hetä uusi tapaus” ja laatii niistä arviot. KORVO-sivut 
päivitetään kerran tai pari vuodessa.

Lue lisää: www.korvo.fi

KORVO yhtenäistää viranomaiskäytäntöjä



hrmy
teema

26

Suomalaiseen omakotitalokantaan liittyy vahvasti usko-
mus, että rakennuksia on pidetty hyvässä kunnossa ja 
niissä on vähän teknisiä ongelmia. Muutamat hometalo-
tapaukset ovat nousseet otsikoihin, mutta niidenkään 
yhteydessä ei juuri ole puhuttu siitä, mikä on nämä ho-
meongelmat todellisuudessa aiheuttanut.

Raksystems Anticimex teki loppuvuodesta 2009 
omaan kuntotarkastusaineistoonsa pohjautuvan selvi-
tyksen korjaustarpeesta ja vaurioiden yleisyydestä. 
Selvitys perustuu viimeisen kahden vuoden aikana eri 
puolilla maata yhtiön toimesta tehtyihin kuntotarkastuk-
siin.

Selvityksen tulokset kertovat, että suomalaissa oma-
kotikiinteistöissä on huomattavan paljon vaurioituneita 
rakenteita ja ne aiheuttavat korjaamattomina monia va-
kavia ongelmia. Lisäksi kiinteistöissä on paljon puuttei-
ta ja eri aikakausien rakennustavoista johtuvia riskira-
kenteita, jotka eivät vielä ole ehtineet aiheuttaa vaurioi-
ta. Yhteistä lähes kaikille vaurioille ja ongelmarakenteille 
on se, että niistä aiheutuu kosteuden pääsyä sellaisiin 
paikkoihin, joihin se ei ole tarkoitettu.

Kostuvat rakenteet aiheuttavat homeen kasvua, joka 
puolestaan sisäilmaan päästessään kärjistää ongelman 
”hometaloksi”. Yhteistä vaurioille ja puutteille on myös 
se, että pääosin ne olisi voitu estää säännöllisin tarkas-

tuksin. Ainakin niiden korjauskustannukset olisivat vain 
murto-osa siitä tilanteesta, että ne havaitaan vasta kun 
”vesi tai home tulee sisään”.

Vaurioiden ja puutteiden yleisyys 
erityyppisissä rakenteissa:
• Rossipohjissa vaurioita/puutteita yli 70 %:ssa
• Valesokkelirakennuksissa vaurioita 50 %:ssa
• Maanvastaisissa levyverhoilluissa seinissä vaurioita
 50 %:ssa
• Salaojien huolto laiminlyöty 90 %:ssa
• Sadevesien ohjaus virheellinen 60 %:ssa
• Kalliolle perustetut talot - kosteusvaurioita yli 
 50 %:ssa
• Vesikatoissa läpivientien puutteellinen tiivistys 
 50 %:ssa
• Vesikaton suuntaisissa yläpohjissa tuuletuspuutteita 

60 %:ssa
• Aluskatteen puutteita 90 %:ssa
• Kattoikkunoissa puutteita 50 %:ssa
• Tasakattotalojen tuuletus puutteellinen 90 %:ssa
• Käyttöturvallisuuspuutteita 50 %:ssa
• Märkätilojen vedeneristeissä puutteita 50 %:ssa
• Lattiakaivojen liitosten ja putkiläpivientien puutteita
  70 %:ssa

UUTISIA

Suomalaisissa omakotitaloissa luultua enemmän vaurioita

Helsinki edistää ja elvyttää ullakkorakentamista. Se luo 
kaupunkiin uudentyyppisiä asuntoja ja samalla taloyhtiö 
voi ullakkorakentamisoikeuden myynnillä rahoittaa ta-
lon korjauksia.

Maksuton Ullakolle -esite on suunnattu ullakkoraken-
tamista suunnitteleville asuntoyhtiöille. Siinä kerrotaan 
mitä yhtiöiden on hyvä tietää kun ne harkitsevat ullakko-

rakentamista sekä mitkä ehdot kiinteistön ja ullakkoraken-
tamissuunnitelman on täytettävä. Ullakkorakentamisen 
etenemiskaavio kuvaa yksityiskohtaisesti ullakkorakenta-
misen eri vaiheet aloituspäätöksestä käyttöönottoon.

Esitteessä painotetaan laadukkaan suunnittelun 
merkitystä, poikkeavaa tilankäyttöä sekä arkkitehtonis-
ten ja kaupunkikuvallisten arvojen merkitystä. Ullakko-

Opas ullakkorakentamiseen
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Yhä isompi osa myös Helsingin kaupungin omistamas-
ta rakennuskannasta on korjausiässä. Taannoinen si-
säilmaselvitys antoi korjaustoiminnalle suunnan: nyt 
keskitytään palvelurakennusten, erityisesti koulujen ja 
päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin.

Tilakeskus toteutti keväällä 2008 kaupungin tilojen 
käyttäjille sisäilmakyselyn, johon tuli yli 2 000 vastausta. 
Vastaukset kattoivat noin 900 kiinteistöä, joista yli puo-
lessa vähintään yksi vastaaja koki puutteita sisäilmassa. 
Ongelmaksi tässä laskettiin myös lämpötilaan, ilman-
vaihtoon, hajuihin yms. liittyvät pulmat.

Ongelmakohteista on nyt pääosin korjattu ne, jotka 
ovat normaalin kunnossapidon keinoin korjattavista. 
Moni ongelma ratkeaa kuitenkin lopullisesti vasta pe-
ruskorjauksessa. Kyselyn seurauksena Tilakeskus lisäsi 
rakentamisohjelmaansa kokonaan uusia peruskorjaus-
hankkeita ja aikaisti jo olemassa olevia.

Vuonna 2009 yli miljoonan euron uudisrakennus- ja 
korjaushankkeita oli Tilakeskuksen ohjelmassa 29, tänä 
vuonna 36. Lähivuosina pitäisi joka vuosi alkaa keski-
määrin 44 uutta, yli miljoonan euron hanketta.

”Jotta kaupungin talot saadaan tyydyttävään kun-
toon, talohankkeisiin vuosittain käytetyn rahamäärän 
tulisi vakiintua nykyisestä 150 miljoonasta eurosta 200 
miljoonaan euroon. Tästä neljännes menisi uudisraken-
nuksiin, loput korjaamiseen”, arvioi Tilakeskuksen han-
kepäällikkö Irmeli Grundström.

”Nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla kaupungille 
ja Tilakeskukselle on suuri haaste viedä hankkeita läpi 
tämän rahan edestä, vaikka raha töihin löytyisikin. Rat-
kaisuja etsitään koko ajan. Lähivuosien tärkein tavoite 
talopuolella on joka tapauksessa rakennuskantaan koh-
distuvan huiman korjausvajeen pienentäminen. Toinen 
keskeinen tavoite on kiinteistöjen energiankulutuksen 
pienentäminen mm. matalaenergiarakentamisella ja 
energian kulutusta vähentävillä korjaustoimilla.”

Vuonna 2010 Helsinki on varannut talohankkeisiin 
192,8 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen korjaushankkei-
siin on varattu 126,7 miljoonaa ja uudisrakennushank-
keisiin 36,7 miljoonaa. Sisäilma- ja kosteusvauriokorja-
uksiin sekä energian säästöön tähtääviin korjauksiin on 
varattu yhteensä 12 miljoonan euron lisämääräraha. 
Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen kaupunki in-
vestoi liki 9 miljoonaa.

Lähes kaikki sisäilma- ja kosteusvauriokorjausmää-
rärahat kohdistuvat kouluihin. Yli miljoonan euron hank-
keita alkaa tänä vuonna kahdeksan. Terveystoimen 
hankkeista tärkein on Malmin sairaala, jossa uudistetaan 
koko kunnallistekniikka, rakennetaan uusi sairaalaraken-
nus ja puretaan vanhoja rakennuksia. Se on Tilakeskuk-
sen suurin yksittäinen rakennushanke lähivuosina.

Tutustu vuoden 2010 rakennuskohteisiin internetis-
sä: www.tilakeskus.fi/hankkeet

Helsingin korjauksissa koulut tehohoidossa

rakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkik-
si hissin rakentaminen ullakolle sekä rakennuksiin liitty-
vät kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. 
Ullakkoasuntojen rakennuslupahakemuksia käsiteltäes-
sä edellytetään lisäksi asumisviihtyisyyden ja yhteistilo-
jen parantamistoimenpiteitä kiinteistössä.

Helsingin ullakkorakentamista ohjataan alueellisella 
poikkeamispäätöksellä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella eli 
rakentamistapaohjeella. Helsingin asuinkerrostaloalueita 

koskee poikkeamispäätös, jonka mukaan ullakoille on mah-
dollista rakentaa asuntoja, vaikka tontilla ei ole rakennusoi-
keutta jäljellä. Poikkeamispäätöksen piiriä on laajennettu 
niin, että se kattaa myös esikaupunkien kerrostaloalueet.

Maksuttoman esitteen voi noutaa kaupunkisuunnitteluviras-
ton kaavaesittelystä, Kansakoulukatu 3, arkipäivisin klo 8.15–
16 sekä info- ja näyttelytila Laiturilta, Narinkka 2 (vanha linja-
autoasema Kampissa) ti-pe klo 10–18 sekä la klo 12–16.



•  Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1400 jäsentä. 
Yhdistys on valtakunnallisen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.

•  Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä 
 ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden 

yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

•  Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella,
 Nestori-Maja Vihdin Wuoriolassa sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin 
 Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään myös sekä liikkumaan että nauttimaan kulttuurian-

nista tarjoamalla heidän käyttöönsä liikuntaseteli- ja syyskuun alusta lähtien kulttuuriseteliedun.

•  Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa  
Fredrikinkatu 51–53 A, 00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, fax (09) 642 259.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHDISTYKSEN ALAOSASTOT

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Rkm-Veneilijät HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Jalkapallo
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Laskettelu
Lentopallo
Mailapelit
Nestori-Maja
Rakennusmestarien Rouvat
RKM-Veteraanit
Suunnistus
Uinti ja sukellus

Yhdistyksen hallitus vuonna 2010

Puheenjohtaja Raimo Seppänen 
1. varapuheenjohtaja Ari Autio
2. varapuheenjohtaja Esa Säntti 
Kai Juurtela 
Eino Menlös
Kari Mikonsaari 
Jukka Multanen 
Mikko Ojala 
Pentti Paavola 
Hannu Pekkarinen 
Jari Raukko
Timo Saarikko

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry


