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Puh 020-778 90 30
info@purus.fi
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TYYLIÄ JA HYVÄKSYTTYÄ  
TOIMIVUUTTA KYLPYHUONEESEEN!
unidrain® HighLine kaivo ja GlassLine suihkuseinä.

PURUS DESIGN NELIÖ
Tyylikäs kansi perinteiseen lattiakaivoon!

Soita numeroon

044 747 8300

ja sopiva keräyslaatikko 

tuodaan tuota pikaa! Voit 

tilata laatikon myös netistä!

Kertyykö teillä nurkkiin ja 
purkkeihin kuparia, messinkiä, 

kaapeleita tai muuta romumetallia? 
Mitä jos tienaisitte sillä 

selvää rahaa?

Kerää metallit laatikkoonja soita 044 747 8300,kun laatikko on täynnä

Noudamme laatikon

1–2 päivässä! Saat metallista 

mojovan summan rahaa – ja 

uuden laatikon entisen tilalle!

Kanna romusi kekoon .

Tilaa keräysloota suoraan 
työmaallesi! Lue lisää:

www.reteko.fi
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– Suomessa on rakennettu 
1960-luvulta aina 1990-luvulle 
asti paljon kerrostaloja, joissa 
poistetaan huoneilma koneellisesti 
ja tuloilma otetaan ikkunan vent-
tiilistä. Sisäilman laadun paranta-
misessa on vielä paljon tekemistä, 
Petri Valve Constista sanoo.
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ongelmaksi on koettu, että ne vaativat 
raskaita kanavointeja. Niiden rinnalle on 
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Koulutuskeskus on rakentajien apuna.
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Kävimme tutustumassa kylpyhuone- 
remontteihin erikoistuneeseen Blosius 
kylpyhuoneremonttien toimintaan.
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50 KIM K ARVEK SEN  
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SIV U 14
Remontti Oy:tä on kohta
vuosi koottu kuntien 
omistamien rakennusten
korjaamista tehostamaan, 
mutta idea tuntuu hukku-
van vaalimyrskyihin.
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18 2838
Siltakantamme vanhenee 
koko ajan, mikä tarkoittaa 
myös sen rahoitustarpeen
jatkuvaa nousua.

Korjausrakentamisen työmailla
koetaan aina yllätyksiä. Niin 
myös silloin, kun toimistoja
muutetaan asunnoiksi.

Ateneumia ja Kiasmaa remon-
toidaan. Olosuhteita on hal-
littava ertiyisen tarkasti.



Karves

Energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen 
erikoistunut Karves Yhtiöt on kehittänyt 
taloyhtiöille sopivan yhteistoimintamallin, 
jossa korjausrakentamishanke toteutetaan 
tavoitehintaisena. 

Taloyhtiöille yhteistoimintamalli tarkoittaa 
tavoitteen ja päämäärän asettamista yhdessä 
hankkeen muiden osapuolien kanssa. 
Eduiksi nousevat aikataulujen ja kustannusten 
parempi hallinta sekä ennakointi ja tiedon-
kulun tehokkuus. 
 
Lue lisää yhteistoimintamallista sekä  
Karveksen muista palveluista osoitteesta 
www.karves.fi

Tavoitehintaista
korjausrakentamista

Pitää paikat puhtaana.

Katso video:
www.youtube.com

Katso video:
www.youtube.com

Pitää paikat puhtaana.ikat puhtaana.i

VetskariOvi®

on muoviseinään asennettava 
kulkuaukko.  Avattava ja suljettava VetskariOvi® on kätevä ratkaisu kaikkiin 
rakennuskohteisiin joissa tarvitaan väliaikaista kulkuaukkoa. 
CE / IEC valmistettu Suomessa!

Vetoketjuovi-PVC
on oviaukkoon nopeasti asennettava 
suojamuovi, jossa on kulkuaukko valmiina. 
Molemmin puolin avattava ja suljettava
Vetoketjuovi helpottaa liikkumista työmaalla ja estää samalla 
tehokkaasti rakennuspölyn leviämisen.  CE / IEC valmistettu Suomessa!

Asennustuki AT-360 / AT-290
Kätevä asennustuki  väliaikaisten suojaseinien  helppoon pystyttämiseen. 
Saatavilla kahdessa eri koossa 160-295 cm 
ja 195-365 cm pitkät tuet.

VetskariOviVetskariOvi

Vetoketjuovi-PVC

tehokkaasti rakennuspölyn leviämisen.  

Asennustuki AT-360 / AT-290

ja 195-365 cm pitkät tuet.

Kovaan 
käyttöön.käyttöön.käyttöön.
Ammattikäyttöön laadukkaat Ram Board 
-suojat. Saatavana nyt myös Suomessa.

Mitos Oy, Teollisuustie 11, Kangasniemi  •  Puhelin 045 138 2557 • info@mitos.� 

Kovaan 
UUTTA!
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Suomen ainoa 
korjausrakentamiseen 

keskittyvä lehti

Vastakkainasettelun aika on ohi.
Tai ainakin pitäisi olla. 

Käsittelen tällä kertaa tilaajien ja tekijöiden keskinäistä suhdet-
ta. Rakennusalalla nämä hankkeen osapuolet kun istuvat turhan 
harvoin samalla puolella pöytää.

Korjausrakentamisprojekteissa tulee koko ajan yllätyksiä. Kun 
sellaisia väistämättä eteen pelmahtaa, tarvittaisiin tilaajan ja to-

teuttajan välillä luottamusta. Epäluulo taitaa silti olla yleisin suhtautumistapa: ”Nyt 
se yrittää huijata minua.”

Jos luottamus on kerran menetetty, sitä on vaikea saada takaisin.

• • •
Tilaajia on niin kauan kuin minä muistan haukuttu tilaajaosaamisen puutteesta. Te-
kijöitä puolestaan on haukuttu suurin piirtein kaikesta mahdollisesta.

Totta on, että tilaajan pitäisi osata lukea sopimuspapereita oikein ja jotta oikein put-
keen saataisiin hommat sujumaan, täytyisi tilaajalla olla kykyä lukea myös rakennus- 
ja korjaussuunnitelmia. Tilaajan olisi ymmärrettävä kiinteistön elinkaari ja laajennet-
tava yleisemminkin osaamistaan ylläpidon puolelle.

• • •
Rakentaminen on ongelmanratkaisua. Koko ajan vaaditaan päätöksentekokykyä – on 
kyettävä ajattelemaan ratkaisukeskeisesti. Kivien potkiminen työmaalla ongelmapai-
kassa ei auta. Jostakin on saatava ratkaisuja jatkotoimiin.

Lähivuosina laadulliset tavoitteet nousevat rakentamisessa entistäkin isompaan 
rooliin. Tämä koskee myös korjausrakentamista.

Lopputuloksen suhteen tavoite on kaikille sama: kestävät, ekotehokkaat, muunto-
joustavat, terveelliset ja turvalliset rakennukset.

Miten hyvään laatuun päästään rakentamisessa? Vastausta ei todellakaan voi tii-
vistää yhteen lauseeseen, mutta ihan ”bullshittinä” ei kannata pitää puheita osapuol-
ten välisestä luottamuksesta. Sillä jos virhe tapahtuu, se pitää kertoa rehellisesti eteen-
päin. Ainoastaan luottamuksellisessa ilmapiirissä niin uskalletaan tehdä.

Suosittelen hyvää tiedonkulkua ja avointa kommunikaatiota myös rakennusalalle.

Jukka Lyytinen
jukka.lyytinen@rakennusmedia.f i
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KI INTE ISTÖJOHTAJA
A M M A T T I L A I N E N  T Y Ö S S Ä Ä N

KIINTEISTÖJOHTAJA 
KIINTYI KORJAUS-
RAKENTAMISEEN
Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo 
Salmikivi on kulkenut pitkän tien kesäteekkari
-lautapojasta arvokiinteistöjen kunnosta vas-
taavaksi rakennuttamisen ammattilaiseksi. 
Te k s t i  j a  k u v a t :  Ve s a  To m p u r i

Teppo Salmikivi on ollut muka-
na rakentamassa ja erityisesti 
korjaamassa Helsingin ar vo-
rakennuksia. Vastapainona 
toimivat mökkeily ja pallourhei-
lu, nykyisin katsomon puolella.
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hankkeita. Kun hän aikanaan näki työ-
paikkailmoituksen rakennuttajainsinöörin 
pestistä, päätös hakea paikkaa syntyi heti.

– Tiesin korjaushankkeissa suunnitte-
lijana jo aika monta vuotta mukana ollee-
na, että Topin koulu on korjausrakentami-
sen käytännön korkeakouluista maan pa-
ras. Halusin rakennuttajapäällikkö Toivo 
Vainiontalon tiimiin. Sama henki mie-
lestäni vallitsee tässä nykyisessä tila- ja 
kiinteistökeskuksen tiimissä, hän kertoo.

Vainiontalo jäi eläkkeelle kahdeksan 
vuotta sitten. Ennen sitä Teppo Salmikivi 
oppi perusteellisesti ”talon tavoille” ja pal-
jon vanhojen rakennusten korjaamisesta 
ja säilyttämiseen liittyvistä näkökohdista.

– Meidän hankkeissammehan on se eri-
tyishaaste, että tekniset ja toiminnalliset 
näkökohdat on lähes aina kyettävä yhdis-
tämään suojelullisiin. Yhteistyökumppa-
nimme on nimenomaan Museovirasto, jon-
ka kanssa olemme mielestämme pärjän-
neet erinomaisesti.

Kun Teppo Salmikivi aikanaan valmis-
tui diplomi-insinööriksi, monellakaan tek-
niikan miehellä ei vielä ollut kokemusta 
korjausrakentamisesta ja rakennussuo-
jelusta.

Koko 1980-luvun – aluksi teekkarina – 
hän työskenteli Juva Oy:ssä suunnittelija-
na, nimenomaan uudisrakennushankkeis-
sa, joita Suomessa ja viennissäkin tuohon 
aikaan riitti. 

– Vasta syvä lama pakotti suomalaiset 
opettelemaan korjausrakentamista tosis-
saan. Minäkin pääsin tästä osalliseksi, kun 
sain jäädä töihin suunnittelijana. Viimeiset 
hankkeet ennen työnantajan 1993 tapahtu-
nutta konkurssia olivat nimenomaan kor-
jaussuunnitteluhankkeita, osa niistä yli-
opistolle, Salmikivi paljastaa.

Hyvän urakoitsijan tunnistaa realistisista aikatauluista ja kyvystä noudattaa niitä.

"Ei todellakaan riitä takaa-
maan esimerkiksi suunnitte-
lun laatua, jos kuvan piirtä-

misessä on asenne ’piirretään 
kun joku kerran pyytää’. "

R
akennusalan ammattia ainoa-
na vaihtoehtonaan alusta asti 
pitänyt Teppo Salmikivi oli 
rakentaja jo koulukesinään. 
Rakennusmestari-isänsä in-

noittamana hän hakeutui 1970-luvulla ke-
sätöihin talotyömaille ja oli mukana, kun 
Hakaniemeen rakennettiin muun muas-
sa verovirastoa ja opetushallituksen taloa. 

– Oppi työmailla oli hyvää ja toisaalta 
karua. Muistoina ovat säilyneet niin hyp-
pääminen naulaan ja sitä seurannut pa-
rin viikon sairasloma kuin myös yhden 
vastaavan mestarin tiukka komento. Tep-
po-poika sai kuulla kunniansa, kun tuli ol-
leeksi kerran pois aamun nimenhuudos-
ta, hän kertoo.

Paluuta vanhanajan pomotuskulttuu-
riin hän ei kannata, vaikka pitääkin arvos-
sa sitä, että työmaalla on voimakas johto. 
Tämän tarve on hänen mukaansa sitä suu-
rempi, mitä enemmän työt ovat aliurakoit-
sijoilla teetettäviä.

– Siinä mielessä ymmärrän niitä yrittä-
jiä, jotka pitävät parempana teettää mah-
dollisimman paljon omilla miehillä. Tämä 
suuntaus on ehkä hienokseltaan lisäänty-
mässä. Itse pidän samanarvoisina vaihto-
ehtoina sitä, että teetetään omilla miehillä 
tai että käytetään luottoaliurakoitsijoita.

Kun pääurakoitsija toimii näin, syn-
tyy Salmikiven mukaan itseään vahvis-
tava ketju, jossa hyvän pääurakoitsijan 
mukaan ”tarttuu” hyviä aliurakoitsijoita. 
Tällaisten tiimien kanssa rakennuttajan on 
helppo tehdä töitä, missä ainakin Helsin-
gin yliopisto näyttää onnistuneen.

On pääteltävissä, ettei Helsingin yli-
opiston hankkeiden viimeaikainen me-
nestys myös alan kilpailuissa ole pelkkä 
sattumaa.

– Hyvän urakoitsijan tunnistaa myös 
kyvystä laatia realistiset aikataulut ja nou-
dattaa niitä. Meilahden sairaala-alueel-
le pian valmistuva laboratoriokeskus on 
mainio esimerkki tästä.

L AMA NOSTI KORJAUSRAKENTAMISTA
Teppo Salmikiven 17 vuotta jatkuneeseen 
uraan Helsingin yliopiston palveluksessa 
on sisältynyt valtaosin korjausrakentamis-

Jälkikäteen hän näkee lamanaikaiset 
harvat hankkeet siitä kulmasta, että ne 
opettivat suomalaisille rakentamisen am-
mattilaisille korjausrakentamisen välttä-
mättömyyttä – sekä talouden aallonpoh-
jan madaltajana että kunkin rakennuksen 
elinkaaren jatkajana. Viime aikoina Salmi-
kivi kertoo silti pohtineensa myös purka-
mista ajoittaisena järkevänä vaihtoehtona.

KORJAUSRAKENTA JA ”HENKEEN JA 
VEREEN” Y MMÄRTÄ Ä PURKUJAKIN
Teppo Salmikivi kertoo yli 20 vuoden ta-
kaisesta siirtymisestään korjausraken-
tamisen pariin innostuneena. Vastaavaa 
viehtymystä ammattinsa harjoittamiseen 
hän arvostaa muissakin.

– Korjausrakentamisessa korostuu se, 
että on aidosti kiinnostunut työstään. Ei 
todellakaan riitä takaamaan esimerkik-
si suunnittelun laatua, jos kuvan piirtä-
misessä on asenne ’piirretään kun joku 
kerran pyytää’. Onneksi meillä on kump-
paneinaan todella osaavia ammattilaisia, 
niin suunnittelijoissa kuin toteuttajissakin.

Itse hän kertoo havahtuneensa korjaus- 
rakentamisen hienouksiin 1990-luvun 
alussa kontatessaan talojen alla tekemäs-
sä havaintoja vanhoista rakenteista ja päät-
telemässä, mitä niiden korjaamiseksi tu-
lisi tehdä.

Nykyisenä rakennuttajana hän toivoo 
suunnittelijoilta vastaavaa reaaliaikaista 
reagoimista.

– Korjausrakennustyömaalla on varau-
duttava yllätyksiin, jolloin niin suunnitte-
lijalta kuin urakoitsijaltakin vaaditaan ky-
kyä keksiä nopeasti uusia ratkaisuja. Hy-
vä rakennesuunnittelija pystyy tällöin ot-
tamaan huomioon myös muut, esimerkiksi 
sen, millainen ratkaisu on todennäköisesti 
myös arkkitehdin hyväksymä ja mikä on 
otaksuttavasti LVIS-suunnittelijoiden nä-
kökulma juuri ideoituun ratkaisuun.

Tämä kaikki on hioutunut Suomessa 
varsin hyvätasoiseksi korjausrakentamis-
kulttuuriksi, jollaisesta oli korkeintaan aa-
vistus 1990-luvun syvää lamaa edeltänees-
sä Suomessa. Tämän osaamisen arvo kir-
kastui Salmikivelle konkreettisesti muu-
taman vuoden takaisella opintomatkalla 
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SUOMEN JOHTAVA DESINFEKTIOALAN YRITYS!
FI-Service Oy on erikoistunut ongelmakohteiden desinfiointikäsittelyihin, 

joihin lukeutuu kiinteistöjen home-, vesi- ja viemärivauriot, palokohteet, tuholaistorjunta, 
sekä häätöhuoneistojen, kalmavauriokohteiden, maatalouden ja julkisten tilojen desinfioinnit. 

Palvelujemme avulla parannetaan asumisterveyttä ja asumisviihtyisyyttä. 
Toimimme myös elintarviketurvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Desinfiointi- ja erikoispuhdistus
• Home- ja mikrobivaurioiden desinfioinnit
• Homepölysiivous, kiinteistöt ja irtaimisto
• Homevaurioiden purku mikrobipurkutyönä
• Sairaaloiden ja julkisten tilojen desinfioinnit
• Elintarviketeollisuuden puhdistukset ja desinfioinnit
• Vesivahinkojen puhdistukset ja desinfioinnit
• Viemärivahinkojen puhdistukset ja desinfioinnit
• Rikospaikkapuhdistukset ja desinfioinnit
• Hajunpoistot, mm. tupakka, virtsa ja home

Jälkivahinkotorjunta
• Vesivahinkojen kuivaukset ja mittaukset
• Viemärivahinkojen JVT-työt
• Palovahinkojen JVT-työt
• Vahinkokohteiden puhdistukset ja desinfioinnit
• Vahinkokohteiden evakuointi ja kalustepesut

Pesu ja puhdistus
• IV-kanavien puhdistus ja desinfioinnit
• Painepesut
• Graffitien ja töhryjen poisto
• Kalustopesut (mm. koneet, laitteet ja ajoneuvot)
• Häätöhuoneistojen tyhjennykset, pesu ja 
 puhdistus

Tuholaistorjunta
• Tuholaistorjuntakäsittelyt
• Rottatorjunta
• Lintuesteet
• Oravaesteet
• Äänikarkotteet linnuille
• Siimoitus ja verkoitus linnuille

Ota yhteyttä puh. 010-5050 030

TEEMAKOULUTUS  
kosteus, pöly, sisäilma, johtaminen, asiakaspalvelu, talous

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 
puh. 09 12 991 | rateko@rateko.fi | www.rateko.fi

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille 
lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja. Järjestämme koulutuksia myös 
yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. 

TUTKINTOKOULUTUS
Rakennustuotannon ammattitutkinto RAT, 
Muuntokoulutus Talonrakennus TT-RAT,
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammatti-
tutkinto RET

HENKILÖSERTIFIOINTI- JA PÄTEVÖITYMISKOULUTUS
rakennusterveys, asbesti ja haitta-aineet, kosteus, lämpökuvaus,  
vedeneristys, tiiviys

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ
Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ
Projektipäällikön koulutusohjelma RATEKO-PRO

Klikkaa www.rateko.fi
ja tutustu monipuoliseen 

koulutustarjontaan!
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KI INTE ISTÖJOHTAJA
A M M A T T I L A I N E N  T Y Ö S S Ä Ä N

Etelä–Koreaan. Siellä isännät hämmästyi-
vät kuultuaan, että Suomessa vanhaa taloa 
pääasiassa korjataan ja vain poikkeuksel-
lisesti puretaan.

– Kyllähän nämä ovat aika- ja kulttuu-
risidonnaisia asioita. Minäkin olen viime 
aikoina pohtinut, niin korjausrakentaja 

henkeen ja vereen olenkin, että purkami-
nenkin on joskus perusteltua. Ainakaan 
lähiaikoina se ei merkitsisi korjaustarpeen 
vähenemistä. Kun rakennetaan erityisen 
paljon, 50 vuoden päästä on erityisen pal-
jon korjattavaa, hän pohtii ja viittaa 1960- 
ja -70-luvun asuntorakennusbuumiin.  

RAKENTA JAKIN H YÖT Y Y 
SOSIA ALITIE TEISTÄ
Työssään viihtyvä Teppo Salmikivi ei osaa 
nimetä muita mahdollisia ammatteja itsel-
leen kuin rakentajan. Toinen asia on hänen 
mukaansa se, ettei mikään koulutus sel-
laisenaan vastaa niitä tarpeita, joita työ-
elämässä aikanaan tulee kohdanneeksi.

– Rakenteiden mekaniikka ja sillanra-
kennus maistuivat aikanaan oppiaineina, 
mutta ei niitä juuri nykyisessä toimenku-
vassa tarvitse. Missään tapauksessa ne ei-
vät silti ole hukkaan heitettäviä oppeja. Jos 
jostain olennaisesta on opiskeluvaiheessa 
jäänyt paitsi, niin sosiaali- ja käyttäytymis-
tieteistä. Yleissivistyskään ei olisi pahit-
teeksi, jos sitä olisi, hän veistelee.

Käyttäytymistieteiden käytännön so-
velluksia tulee tietysti treenatuksi päivit-
täisissä palavereissa.

– Se on esimerkiksi sitä, että osaa kuun-
nella herkällä korvalla vaikkapa urakoit-
sijan näkemystä realistisesta aikataulus-
ta ja että kykenee reagoimaan siihen tois-
takin osapuolta ymmärtävällä tavalla. 
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REMONTTI OY:llä
NYKYAIKAAN
KUNTIEN KOULUVERKOSTO

?
 REMONTTI OY:TÄ ON KOHTA VUOSI KOOTTU KUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN 
 KORJAAMISTA TEHOSTAMAAN, MUTTA IDEA TUNTUU HUKKUVAN VAALIMYRSKYIHIN. 

Te k s t i :  R i s t o  P e s o n e n   Ku v a t :  J o h a n n e s  W i l e n i u s  j a  1 2 3 R F

d

HANKKEET
K O U L U V E R K O S T O N  K O R J A U S

L
aivat kääntyvät hitaasti.

– Tuskastuttaa tämä suo-
malainen kankeus ja uusien 
ajatuksiin kohdistuva epäily 
ja viivyttely. Yleensä meillä ai-
nakin kymmenen vuotta epäil-
lään ja sitten vasta havaitaan 

uuden ajatuksen edut, harmittelee Raken-
nusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tar-
mo Pipatti ja kohdistaa sormensa pää-
omarahastojen ja nyt erityisesti Remontti 
Oy:n hitaaseen synnyttämiseen.

Stubbin hallituksen ohjelmaan kesä- 
kuussa 2014 kirjattiin Remontti Oy:n edel-
lytysten kartoitus, mutta aikaa se tuntuu 
ottavan. Virkamiestyöskentelyn tulos kou-
lujen korjaamisen organisoinnista valmis-

Kuntien omistamien rakennusten korjaus- ja 
kustannusongelmiin on paneutunut myös 
Granlund. Selvää on, että tilanne vaatii nopeita 
toimenpiteitä, sillä rakennuksista pääosa 
on pahasti ikääntynyttä toiminnallisesti ja 
teknisesti.

– Niiden kunnostaminen uutta vastaavaan 
kuntoon vaatii uudisrakennuskustannusten 
tasoista panostusta. Tämä ei ole järkevää, 
koska koulut jäisivät toiminnallisesti vanhen-
tuneiksi eikä niissä voisi harjoittaa laadukasta 

tai taloudellisesti järkevää 
toimintaa. Siksi on tutkit-
tava ennakkoluulottomasti 

korjaamisen sijasta korvaamista, selvittää 
Granlundin johtava asiantuntija Heikki Lonka.

Kuntien kiinteistökannalle on ominaista 
suuri määrä ja pieni koko. Tilaa pitäisi olla 
kouluissa 7,5 - 10 m²/oppilas ja päiväkodeissa 
10 m²/lapsi, mutta pienistä rakennuksista 
muodostuvissa verkostoissa Suomen luvut 
ovat kaksinkertaisia.

Vanhat rakennukset eivät vastaa tämänpäi-
väisen käytön vaatimuksia. Tilat muodostuvat 
käytävien yhdistämistä luokista, kun nyt 
peräänkuulutetaan yhtenäisiä, monikäyttöisiä ja 

joustavia tiloja.
– Jos halutaan edistää uuden oppimiskäsi-

tyksen leviämistä, kouluverkon uudelleen pää-
osin rakentaminen on suorastaan välttämätön-
tä. Tällaisen ratkaisun takaisinmaksuaika on 
lyhyt”, vakuuttaa Lonka.

Väitteensä hän perustaa Granlundin laskel-
maan uusittavista koulu- ja päiväkotiverkos-
toista ja tulos onkin vakuuttava: Jos tämä koko 
verkosto uudistettaisiin siltä osin kuin se on 
yli 25 vuotta vanhaa, maksaisi se 9,2 miljardia 
euroa. Tällä saavutettaisiin 1,2 miljardin euron 
vuosittaiset säästöt toiminnan menoissa ja 
kiinteistömenoissa.

KORJAAMISEN SIJASTA HARKITTAVA KORVAAMISTA
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– Kun vertaa muutoksia työ-
elämässä viime vuosikymmeni-
en aikana ja samanaikaista kou-
lujen kehitystä, oivaltaa nopeasti 
uuden ajattelun ja nykyaikaisten 
tilojen tarpeen. On muistettava, 
että runsaat 50 prosenttia var-
haiskasvatuksen- ja perusope-
tuksen kiinteistöistä on jo yli 40 
vuotta vanhaa.

Kuntien tukemista koulujen-
sa korjaamisessa ja nykyaikais-
tamisessa selvitettiin viime ke-
väänä myös valtion suorilla eri-

tyisavustuksilla, mutta sii-
hen ei valtiontalouden 

tiukka tilanne anna 
mahdollisuuksia. 
Ratkaisua etsitään 
eläkeyhtiöistä. 

Suomisen aja-
tuksissa Remont-

ti Oy omistaisi uusia 
rakennettavia koulukiin-

teistöjä, mutta voisi myös hankkia omis-
tukseensa vanhoja, korjattavia kouluja. 
Niitä yhtiö vuokraisi kuntien käyttöön. 

Tehokkuutta rakentamiseen, olkoot uu-
dis- tai korjausrakentamista, pyritään saa-
maan soveltamalla hankkeissa elinkaari-
mallia. Uusiakin kouluja vaivanneista on-
gelmista uskotaan päästävän eroon tämän 
hankintamallin avulla. Siinähän käyttä-
jien tarpeet otetaan huomioon suunnit-
telu- ja rakentamisvaiheessa ja siirretään 
vastuu kiinteistöjen käyttö- ja huoltotöis-
tä elinkaariurakoitsijan ammattitaitoisel-
le henkilöstölle.

Ulkopuolisen rahoituksen saaminen 
Remontti Oy:lle yhtiömuotoisuuden kaut-
ta näyttää mahdolliselta. Tavoitteena on 
joka tapauksessa mahdollisimman suuri 
valtion ulkopuolinen omistus.

Jo ennen Remontti Oy:tä on Rakennus- 
teollisuus RT kuivaharjoitellut rahasto-
mallin kehittämistä julkishallinnon ja yk-
sityisten rakennuttajien kanssa yhteisiä 
PPP-hankkeita varten.

Nykypäivänäkin toimisi viime vuosi-
kymmenellä kehitetty pääomarahastomalli 
Pipatin mielestä hyvin. Sitä kaavailtiin al-

kuaan pääasiassa infra-hankkeisiin, mutta 
malli soveltuu myös talonrakentamiseen ja 
mikä positiivista, sekä uudisrakentamis- 
että korjaushankkeissa.

– Varsinkin, jos valtio samalla alkaisi 
voimakkaammin ohjata koulujen remont-
teja ja uudisrakentamista. Tietenkin valtion 
rahaston tai yksityiseen pääomaan nojaa-
van yhtiön välimaastossa on kuitenkin mui-
takin vaihtoehtoja, joita ei kannata unoh-
taa. Valtion mukana ollessa sen panoksen 
vipuvaikutus on merkittävä. Jos valtio tar-
joaa 20 prosentin korjaustukea, kasvattaa 
se kokonaispanoksen viisinkertaiseksi.

ELINK A ARIURAKK A VARMISTA A LIITON 
L A ADUN JA KUSTANNUSTEN VÄLILLE
Kehityshankkeessa vuonna 2009 synty-
nyttä tulosta kutsuttiin ”kansalliseksi elin-
kaarimalliksi”. Sen mukaan toimittaessa 
rakennettavan kohteen käyttäjänä ja tilaa-
jana julkinen sektori tekee potentiaalisille 
rakennusliikkeille sekä elinkaarihankkei-
den rahoittajille ja palveluntuottajille tar-
jouspyynnön.

Elinkaariurakoitsijan antama tarjous 
sisältää pitkäaikaisen palvelun tilaajalle 
vuosi-  tai kuukausitariffilla, joka voi vaih-
della sopimuskauden aikana eri tekijöiden 
suhteen. Kansallisessa elinkaarimallissa 
palveluntuottaja vastaa kohteen suunnit-
telusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta 
erikseen sovittavan ajan ja malliin voidaan 
liittää vastuu myös rahoituksesta sekä eri-
laisista käyttöpalveluista. 

Elinkaaripalvelun yksityinen tuotanto 
tapahtuu julkisen sektorin kanssa kilpai-
lukykyisillä rahoitusehdoilla. Malli var-
mistaa hankkeen elinkaaren aikaisten kus-
tannusten huomioon ottamiseen jo tilaus-
vaiheessa. 

Senaatti-kiinteistöjä on pidetty yhtenä 
mahdollisuutena malliksi tai pohjaksi kor-
jausrakentamisen rakennuttajayhtiölle.

– Kuitenkin päädyttäneen - kunhan Re-
montti Oy:tä ryhdyttäisiin nyt toteutta-
maan - oman erillisen yhtiön perustami-
seen. Se olisi todennäköisesti monimuotoi-
sempi toimija ja mahdollistaisi myös yksi-
tyisten ja kuntien toimijoiden ketterän mu-
kaantulon, arvelee RT:n Tarmo Pipatti. 

tui vasta juuri ennen vuodenvaihdet-
ta ja valtioneuvoston talousvaliokunta 
ryhtyy käsittelemään asiaa vuoden alussa.

KOULURAKENNUK SE T EIVÄT 
VA STA A N Y K Y TARPEITA
Kokonaan ei Remontti Oy:tä toki ole unoh-
dettu. Homma etenee valtiosihteeri Esa 
Suomisen ”valvonnassa”, vaikka hänestä 
Remontti Oy nimenä kuvaa suunniteltua 
yhtiötä huonosti. Enemmänkin kyse on 
uudisrakentamisesta kuin vanhoihin kou-
luihin kohdistuvasta korjaustoiminnasta.

– Koko hankkeen taustalla on tieto kun-
tien kiinteistöjen, erityisesti koulujen, suu-
resta korjausvelasta, joka liittyy sekä kou-
lujen ikääntymiseen toiminnallisesti ja tek-
nisesti että kosteus- ja homevaurio-ongel-
miin. Kyse ei olisi siis vain korjaamisesta, 
vaan koko palveluverkoston uusimises-
ta, johon eivät kuntien omat rahkeet riitä, 
Suominen sanoo.

Ennen astumistaan pari kuukautta sit-
ten valtiovarainministerinesikuntaan Suo-
minen toimi opetusministeri Kiurun eri-
tyisavustajana. Hän tuntee hyvin kuntien 
koulurakennuksien problematiikan ja ope-
tuksen uudistamistarpeen. Onhan kunti-
en kiinteistöistä lähes kaksi kolmasosaa 
kouluja ja päiväkoteja.

SUURI
KORJAUSVELKA
KOKO HANKKEEN

TAUSTALLA
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RATKAISUT
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P
rofessori Miimu Airaksinen 
VTT:ltä pitää suuntausta hy-
vänä, koska huone- ja tilakoh-
taisten ratkaisujen ansiosta 
ilmanvaihtojärjestelmiä voi-
daan korjata pieninä yksik-
köinä. Käyttäjät häiriintyvät 

vähemmän, kun koko rakennusta ei joudu-
ta peruskorjauksen yhteydessä sulkemaan. 

– Tämä on yksi motiivi, miksi hajautet-
tuja järjestelmiä on tehty. Myös säädettä-
vyys on usein helpompaa kuin isommissa 
järjestelmissä, koska hallittava kokonai-
suus on pienempi, hän toteaa.

Ylimmät kerrokset jäävät lisäksi kes-
kitetyissä ratkaisuissa helposti vähän 
ylipaineisiksi, vaikka sisätilat haluttai-
siin saada hieman alipaineisiksi kosteus-
tasapainon takia, ettei kosteus kulkeudu 
sisätiloista seinärakenteisiin. 

Airaksisen arvion mukaan huonekoh-
taista ilmanvaihtoa käytetään monista 

eduista huolimatta asuinkerrostaloissa 
kuitenkin vielä melko vähän.

– Kustannusten lisäksi on mietittävä 
esimerkiksi sitä, mistä tuloilma otetaan 
ja mikä tulo- ja poistoilmalaitteiden etäi-
syys on toisistaan. Tähän löytyy kuiten-
kin teknisiä ratkaisuja; ilmavirtojen no-
peuksia säätämällä voidaan vaikuttaa 
siihen, että painesuhteet ovat sopivia ei-
vätkä tulo- ja poistoilma sekoitu toisiin-
sa, jos ne ovat lähellä toisiaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän sopivuus on 
paljolti kiinni rakennuksen tyypistä ja 
layoutista; onko esimerkiksi katolla tilaa 
ja kanavavedoille järkeviä paikkoja. Jos-
kus iso järjestelmä voi olla kustannuste-
hokkaampi, joskus taas pieni on kustan-
nustehokkaampi. 

Tärkeintä on Airaksisen mukaan miet-

tiä, miten ratkaisu sopii kokonaisuuteen. 
– Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä 

on ollut suosittu, koska on ajateltu, että 
sitä on helppo huoltaa. Näin onkin; esi-
merkiksi suodattimet voidaan vaihtaa 
yhdessä paikassa. Toisaalta ei ole kovin 
suuri kustannus vaihtaa suodattimet mo-
nesta pienestä koneesta samalla kertaa, 
hän sanoo. 

Erityisesti kannattaa kiinnittää huo-
miota siihen, että kyseinen järjestelmä 
toimii kohteessa hyvin ja huollettavuus 
on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti. 

– Melko usein tulee vastaan tilaongel-
ma; esimerkiksi pystykanavanousuja ei ai-
na saada mahtumaan vanhoihin taloihin. 
Silloin huoneisto- tai tilakohtainen rat-
kaisu voi olla helpommin toteutettavissa.

PAINESUHTEIDEN HALLINTA VA ATIVA A
Huonekohtainen ilmanvaihto on Airak-
sisen mukaan helpointa lisätä rakennuk-
seen, jossa on entuudestaan koneellinen 
poisto. Perinteisessä painovoimaisessa il-
manvaihdossa olisi mietittävä tarkemmin 
sitä, miten ilma poistuu huoneistoista ja 
miten tuloilma saadaan samantyyppisenä 
kaikkiin huoneistoihin. Miten esimerkik-
si vältetään, etteivät alakerran pizzerian 
hajut kulkeudu huoneistoihin? 

– Yleensä vessoista poistetaan ilmaa, 
etteivät pahat hajut leviäisi. Jos painesuh-
teet muuttuvat eikä painesuhteita hallita, 
pahat hajut voivat levitä huoneistoon. Pai-
nesuhteiden hallinta on sitä vaativampaa, 
mitä isommasta kokonaisuudesta on kyse.

ILMANVAIHTO-
RATKAISUT

KEHITTYVÄT

HUONE- JA TILAKOHTAISET

KESKITETTYJEN ILMANVAIHTO- 
RATKAISUJEN ONGELMAKSI  
ON KOETTU, ETTÄ NE VAATIVAT
RASKAITA KANAVOINTEJA. 
NIIDEN RINNALLE ON KEHITETTY 
KEVYEMPIÄ, HUONE- TAI TILA-
KOHTAISIA ILMANVAIHTO-
RATKAISUJA, JOTKA OVAT 
HELPOMPIA ASENTAA JA 
JOTKA TARJOAVAT PAREMPAA
VEDOTTOMUUTTA SEKÄ 
ENERGIATEHOKKUUTTA.
Te k s t i :  K a i s a  S a l m i n e n  

Ku v a t :  K a i s a  S a l m i n e n ,  S k a a l a ,

C o n s t i ,  V T T  j a  I o d r a k o n
– Huonekohtaisia ilmanvaihtoratkaisuja 
tar vitaan etenkin korjauskohteissa.Ener- 
giatehokkuus ja sisäilman laatu kiinnos-
tavat asukkaita koko ajan enemmän, 
Miimu Airaksinen VTT:ltä sanoo.
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HANKKEET
I L M A N V A I H T O R A T K A I S U T

Uusissa kerrostaloissa on tyypillisesti 
koneellinen ilmanvaihto ja peruskorjaus-
ten yhteydessä se lisätään usein myös van-
hoihin kerrostaloihin. Kiinteistöjärjestel-
mällä seurataan automaattisesti esimer-
kiksi ilmavirtojen määriä.

– Käyttäjä voi säätää huoneistokohtai-
sissa ratkaisuissa myös itse ilmavirtauk-
sia asumistilanteen ja vuodenaikojen mu-
kaan, mutta se vaatii vähän osaamista. 
Käyttöohjeet ovat onneksi tänä päivänä 
melko yksinkertaisia, jos haluaa esimer-
kiksi säätää makuuhuoneen tuloilmaa, 
Airaksinen arvioi.

Jos ilmanvaihtokone varustetaan läm-
mön talteenotolla (LTO), se siirtää poistu-
van huoneilman lämmön korvausilmaan 
vähentäen samalla energiankulutusta.

VED ON TUNNE VÄHENT Y N Y T
Huone- ja tilakohtaisia ilmanvaihtoratkai-
suja on tutkittu paljon jo 1990-luvulta as-
ti.  Airaksisen mukaan etenkin tarpeen-
mukainen ilmanvaihdon säätö ja vedotto-
muus ovat kehittyneet paljon niistä ajoista.

–  Jokainen on varmaan asunut joskus 
talossa, jossa on vedon tunnetta. Se johtaa 
helposti siihen, että vedon tunnetta kompen-
soidaan lämmittämällä, mikä kuivattaa var-
sinkin talvella entisestään kuivaa sisäilmaa. 

Markkinoilla on ollut pitkään myös tu-
loilmaikkunoita, jotka lämmittävät raitis-
ta tuloilmaa kierrättämällä sitä ikkunala-
sien välitilassa. 

– Tuloilmaikkunoita on tutkittu paljon, 
mutta niiden ongelmaksi on koettu, että il-
mavirrat eivät ehdi lämmetä riittävästi ik-
kunoiden välissä silloin, kun tuloilmamää-

rät ovat suurempia. 
Lisäksi kerrostalojen ylem-

pien kerrosten alipaineisuus 
aiheuttaa helposti ongelmia 
tuloilmaikkunan välitilassa.

Airaksisen mielestä on hyvä, että uu-
sia ratkaisuja kehitetään senkin takia, et-
tä korjausrakentaminen kasvaa. Kevyem-
mille ilmanvaihtoratkaisuille on tarvetta 
myös muutettaessa vanhoja tiloja asun-
noiksi sekä parannettaessa toimistotilan 
tehokkuutta ja viihtyisyyttä. Ilmanvaih-
tokoneiden valmistajilta on tullut esimer-
kiksi pieniä ilmanvaihtolaitteita, joita on 
kehitetty ääniteknisesti. 

– Tällainen ratkaisu voi olla järkevä, 
jos raitista ilmaa ei voida ottaa korvausil-
maventtiilin kautta. Siihen on tarkat mää-
räykset, että raitista ilmaa ei saa ottaa esi-
merkiksi paikasta, jossa on bussipysäkki 
tai autojen parkkipaikka, hän sanoo.

Kaupunkien keskustoissa suodatustar-
ve on paljon suurempi kuin syrjemmässä 
sijaitsevilla alueilla. Monilla kerrostaloalu-
eilla ilmanlaatu on toisaalta hyvä eikä suo-
datuksen tarve ole välttämättä suuri, mut-
ta tässä vaaditaan Airaksisen mukaan ai-
na tapauskohtaista harkintaa. 

– Jos suodatusteho on riittävä, vetoasiat 
saadaan kuntoon ja lämpöä talteen, niin 
huone- tai tilakohtainen järjestelmä on pai-
kallaan erityisesti korjausrakentamisessa.

INNOVA ATIOILL A UUSIA MARKKINOITA
Alalle on tulossa uusia toimijoita, jotka 
ratkovat ilmanvaihdon ongelmia korjaus-
kohteissa omaperäisellä tavalla. Ikkuna-
valmistaja Skaala esitteli Finnbuild-mes-
suilla ikkunaan integroidun ilmanvaih-
tojärjestelmän. Korjausrakentaja Consti 
kehittää lämmön talteenottoon täysin uu-
denlaista konseptia.

Ilmanvaihtoratkaisuja kehitettäessä on 

kiinnitetty huomiota erityisesti lämmön 
talteenottoon ja vedottomuuteen. Tämän 
lisäksi ratkaisun tulisi olla helposti huol-
lettavissa ja asukkaan säädettävissä, ää-
nitasoltaan hiljainen ja energiankulutuk-
seltaan vähäinen. 

Consti Yhtiöiden ilmastoinnista, huol-
losta ja nuohouksesta vastaava yksikön-
johtaja Petri Valve muistuttaa, että ilma-
virtojen riittävyys pitää aina varmistaa.

– Esimerkiksi julkisivuremonttia tehtä-
essä koko kiinteistön sisäilmanvaihto ja ta-
lon hengittävyys muuttuvat, koska vaippa 
tiivistyy. Jos korvausilmasta ei huolehdita, 
ilma liikkuu huoneistosta toiseen ja vaipan 
läpi aiheuttaen hajuhaittoja, hän sanoo.

Raitis korvausilma otetaan tavallises-
ti seinässä tai ikkunassa olevan venttiilin 
kautta, mutta kylmä ilma aiheuttaa vedon 
tunnetta ja siihen reagoidaan helposti sul-
kemalla venttiili. Korvausilman tulo siir-
tyy epäterveisiin reitteihin ja ilmaa huuh-
toutuu sisätiloihin esimerkiksi porrashuo-
neista ja rakenteiden läpi.

Käytännössä huollon ja korjausraken-
tamisen raja on usein häilyvä. 

– Meille saatetaan soittaa hajuhaitoista, 
mutta paikan päällä voidaan todeta, että il-
maa kulkee painovoimaisesta hormista toi-
seen. Hajuhaitoista ei päästä eroon ilman uu-
sia putkituksia ja mahdollisesti koneellista 
ilmanvaihtoa. Työ saattaa laajeta linjasanee-
raukseen, porras- ja ullakkoremonttiin se-
kä julkisivusaneeraukseen. Yhtäkkiä puhu-
taan miljoonan euron hommasta, joka läh-
ti liikkeelle huoltokeikasta, Valve kuvailee. 

KELLONAIK A JÄRJESTELMÄ K AHLITSEE
Jos halutaan kunnollinen sisäilma, perintei-
nen tapa on ollut rakentaa keskitetty huip-
puimurijärjestelmä tai koneellinen ilman-
vaihto asuintalon katolle kanavointeineen. 
Sittemmin markkinoille on tullut myös 
lämmön talteenotolla varustettuja ilman-
vaihtokoneita. Toinen vaihtoehto on tehdä 
kevyempiä huoneistokohtaisia ratkaisuja.

– Molemmissa ratkaisuissa on hyviä 
puolia ja haasteita. Keskitetyssä ilman-
vaihtoratkaisussa on ikuisuusongelmana, 
että se ei palvele yleensä kaikkia käyttäjiä, 
koska yhden ohjauksen takana on paljon 

Constin kehittämä huonekoh-
tainen LTO-boksi on älynvä-
läys ja simppeli ratkaisu, joka 
ottaa huoneilman lämmön 
talteen ennen kuin se puhal-
letaan pois. Muuta energiaa 
ei ole tar vittu huoltomiesten 
taukotilan lämmitykseen. 
Laite ei kuluta lainkaan säh-
köä ja hyödyntää olemassa 
olevia jäteilmaputkistoja. 
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Käytännössä huollon ja korjausrakentamisen raja on häilyvä. Hyvä huolto kuitenkin vähentää korjaustarpeita.

asuntoja ja ihmisiä. Heidän elämänryt-
minsä ja muut tarpeet ovat hyvin erilaisia.

– Hajautetussa ratkaisussa jokainen voi 
säätää ilmanvaihtokoneitaan huoneisto-
kohtaisesti tarpeen mukaan. Se mahdol-
listaa paremman huoneilman ja säästöt 
energiankulutuksessa. Keskitetyssä rat-
kaisussa ollaan tyypillisesti yhtiön päättä-
män kellonaikajärjestelmän armoilla, vaik-
ka esimerkiksi lapsiperheessä tarvittaisiin 
yleensä tehokkaampaa ilmanvaihtoa kuin 
yhden hengen taloudessa, Valve vertaa. 

Huoneistokohtaisten ilmanvaihtorat-
kaisujen haasteena Valve pitää lainsää-
däntöä, joka ei ole sallinut Suomessa tois-
taiseksi sekä korvausilman ottamista että 
puhaltamista julkisivusta.

– Jos ilmanvaihtoratkaisuja voisi raken-
taa kuten Keski-Euroopassa ja Britannias-
sa, huoneistokohtaisten ratkaisujen teke-
minen olisi todella helppoa. Suomen lain-
säädännöllä jäteilmakanavisto pitää raken-
taa katolle, mikä on huoneistokohtaisissa 
ratkaisuissa paitsi kallista myös tilaa vie-
vää, Valve pohtii.

– Lämpö voidaan ottaa tulevaisuudessa 
huoneilmasta talteen jo ennen kuin se pu-
halletaan huoneistosta pois katolle. Huo-
neilman lämpö palautetaan sen jälkeen sa-
maan huoneistoon, jolloin lämmitystarve 
laskee. Jäteilma johdetaan suomalaisten ra-
kennusmääräysten mukaan katolle, mutta 
sitä varten ei tarvitse rakentaa uusia reit-
tejä vaan hyödynnetään vanhaa yhteiska-
navajärjestelmää. 

KULURAKENNE OHJA A SUUNNIT TELUA
Tuotepäällikkö Antti Salakka Fläkt 
Woodsista arvioi, että Suomen rakennus-
määräyksiä kehitettäessä on painetta ottaa 
huomioon myös uudet innovaatiot.

– Erityisesti rakenteiden parantumi-
nen ajaa ilmanvaihtoratkaisujen kehitys-
tä eteenpäin. Myös huonekohtaiset säädöt 
ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan oi-
keat painesuhteet entistä tiiviimmissä ker-
rostalorakenteissa, hän painottaa.

Fläkt Woods suunnittelee huoneistokoh-
taiset laitteet tapauskohtaisesti asunnon 
koon mukaan. Lähtökohtana on, että huol-
lettavuus säilyy eli lämpöä talteen ottavat 

LTO-kennot pitää pystyä puhdistamaan ja 
suodattimet vaihtamaan. Tuloilma otetaan 
yleensä ulkoseinästä tai yhteisestä tuloilma-
hormista, joka palvelee useampaa konetta.

– Asuntokohtainen ilmanvaihto voidaan 
toteuttaa kahdella tavalla; joko hajautetusti 
asuntokohtaisella ilmanvaihtokoneella tai 
keskitetysti kaikkia huoneistoja palvele-
valla koneella. Tällöin jokaiseen huoneis-
toon lisätään ilmavirtojen säätölaitteisto, 
jolla asunnon ilmavirtoja säädetään tar-
peen mukaan. Tarjoamme tällaista vaih-
toehtoa nykyisin myös korjauskohteisiin.

Keskitetyillä ilmanvaihtojärjestelmil-
lä on Salakan arvion mukaan vielä vah-
va jalansija, mutta hajautetut järjestelmät 
ovat kasvava trendi osalla toimijoista. Ky-
se on paljolti siitä, minkälaisia järjestel-
miä rakennuttajapuolella halutaan käyt-
tää ja suunnitella. 

– Molemmissa tavoissa on etuja ja haas-
teita. Suunnitelmia ohjaavat usein tiukasti 
kustannukset. Toteutettavan järjestelmän 
tulee olla järkevä sekä investointikustan-
nuksiltaan että elinkaarikustannuksiltaan. 

IKKUNA AN INTEGROITU ILMANVAIH TO
Skaala on integroinut uudessa ratkaisus-
saan sekä ilmanvaihdon että lämmön tal-
teenoton ikkunaan. Ilmavirtoja hallitaan 
näyttöpaneelista ja tabletin kautta voi hal-

lita yhtä laitetta tai koko huoneistoa. Jär-
jestelmä reagoi automaattisesti hiilidiok-
sidipitoisuuden tai kosteuden muutoksiin.

Yhtiön kehitysjohtajan Jyrki Jaska-
rin mukaan sekä energiatehokkuuden et-
tä huoneilman osalta parannus on ollut 
merkittävä. 

– Testikohteissamme on ollut tiloja, joissa 
henkilökuorma on ollut jatkuvaa. Sitä kautta 
laitekohtainen ilmantarve on ollut suurem-
pi kuin säädöksissä edellytetään. Siitä huo-
limatta laitteisto on toiminut odotetulla ta-
valla ja huoneilman kosteus sekä hiilidiok-
siditaso ovat pysyneet tavoitetasolla. Käyt-
täjien tuntemukset ilmanalan muutoksesta 
ovat olleet erittäin positiivisia, hän sanoo.

Laitetta julkistettaessa ei vielä ollut tie-
dossa, miten paikallinen rakennusvalvon-
ta suhtautuu tällaiseen ratkaisuun, jossa 
ilmanvaihto tapahtuu julkisivun kautta. 

Skaala on kehittänyt ikkunaan integroita-
van ilmanvaihtolaitteen, joka asennetaan 
ikkunaremontin yhteydessä eikä vaadi yhti-
ön mukaan erillistä ilmanvaihtoremonttia.
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Te k s t i :  Ta r u  N i k u l a i n e n

Maantiesiltojen ylläpidon korjausvelka on kasvanut vuosi 
vuodelta. Siltakantamme vanhenee koko ajan, mikä 
tarkoittaa myös sen rahoitustarpeen jatkuvaa nousua.

A
lan uusilla ja rohkeil-
lakin ratkaisuilla sil-
lan korjauskohdat 
voidaan jatkossa tun-
nistaa nopeasti, mikä 
säästää suoraan sillan 
ylläpitokustannuksia.

Liikenneviraston antama maantiensil-
tojen laskennallinen jälleenhankinta-arvo 
on noin 6 miljardia euroa ja rautatiesilto-
jen noin 1,4 miljardia euroa.

On arvioitu, että siltojen ylläpidon vuo-
sittainen rahoitustarve on noin 1 prosent-
ti eli yli 70 miljoonaa jälleenhankinta-ar-
vosta. Suomessa tähän ei ole aivan päästy 
ja korjausvelka on kasvanut.

UUDELLA TEKNOLOGIALLA 
SILTOJEN KORJAUSVELAN
KIMPPUUN

Simo Kettunen on raskaan 
sarjan silta-ammattilainen. 
Hän on muun muassa viet-
tänyt vuoden New Yorkissa 
WSP:n toimistossa, jossa 
hän tarkasti Manhattanin 
kuuluisia riippusiltoja. 
Yhtenä muistona on tarkis-
tuskäynti Bronx-Whitestone 
Bridgen köysistössä New 
Yorkissa. Tämän lisäksi 
Kettunen on nuorempana 
tehnyt useita sukellustar-
kastuksia ja luotaamista 
kotimaan siltoihin.

K A U P U N K I S I L T O J E N  H U O L T O

TEKNI IKKA
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TIE TOMALLINNUK SELL A APU SILTO -
JEN KORJAUSSUUNNIT TELUUN
Tietomallinnus on pikku hiljaa juurtumas-
sa siltojen uudisrakentamiseen. Esimer-
kiksi melko tuore maamerkki Crusellin 
silta Helsingissä on rakennettu tietomal-
linnusta hyödyntäen. Myös tuleva Kruu-
nusilta toteutetaan täysin mallintamalla. 
Sen sijaan tietomallinnuksen hyödyntä-
minen siltojen korjausrakentamisessa on 
vielä uutta.

– Tietomallinnuksen etu korjauskoh-
teissa on kiistaton. Kun muunnat vanhat 
suunnitelmapiirustukset ja 2D-suunni-
telmat tietomalliksi, saat lisättyä tuohon 
samaan malliin sillan vauriotiedot valo-
kuvineen, korjaustyöohjeet ja laatuvaati-
mukset, sanoo korjaussuunnittelun asi-
akkuusjohtaja Simo Kettunen WSP:ltä.

– Mallin tarkat rakenteiden mitat ja 
määrätiedot saadaan myös suoraan työ-
maalle, mikä helpottaa työn suorittamis-
ta ja vaiheistamista. Mikäli sillasta ei ole 
vanhoja suunnitelmia käytettävissä tai 
halutaan tarkkaa mittatietoa nykyisistä 
tai vaikkapa vedenalaisista rakenteista, 
voidaan tietomalliin tuoda laserkeilaus- 
ja vedenalaisten rakenteiden luotausdata.

Mallinnusta tukee hyvin laserkeilaus ja 
vedenalainen luotaus. Molemmat ovat ver-
rattomia menetelmiä datan keräämiseen: 
järvivesi on Suomessa varsin humuspi-
toista ja sameaa, minkä vuoksi pinnan alla 
näkee vain käsivarren mitan päähän. Joen 
ylittävän sillan haasteena taas on yleensä 
melko voimakas virtaus, mikä tekee sukel-
luksesta vaikeaa. Ja jokisiltojahan maas-
samme riittää. 

Luotain on riippumaton virtauksen 
suunnasta tai voimakkuudesta saatikka 
veden laadusta.

Ja mikä parasta, niin jatkossa tietomal-
lia voi täydentää ja se säilyy muuttumat-
tomana tuleville sukupolville. Tieto sillan 
kunnosta ja korjaushistoriasta ovat aina 
yhdessä ja samassa tiedostossa.

SUOL A SILL AN PAHIN VIH OLLINEN
Maantiesuolasta on vaikea keksiä mitään 
muuta hyvää kuin sen teho jäätyneen tien-
pinnan sulattamisessa. On siis helppo ar-

vata, että suola on julmaa myrkkyä myös 
sillan rakenteille.

WSP:n Kettusen mukaan suolaus on 
suurin varjo minkä tahansa sillan kestä-
vyydelle. Suola imeytyy betoniin ja saa-
vuttaa vääjäämättä raudoitusteräkset. Ja 
korroosio käynnistyy.

– Teiden suolaus rapauttaa teräsbetoni-
siltoja ja lisää terässiltojen korroosiovauri-
oita.  Sillan kannelta valuva vesi, ajoneuvo-
jen aiheuttamat roiskeet sekä suolasumu 
pääsevät tunkeutumaan betoniin, jolloin 
raudoituksen korroosio alkaa. Myös meri-
veden sisältämä suola aiheuttaa korroosi-
ota rannikkoseudulla. Ikävintä on se, että 
kukaan ei pysty suoraan näkemään kan-

nen alle. Tällöin vauriot pääsevät etene-
mään pitkälle huomaamatta. Kun vauriot 
sitten tulevat näkyviin, ovat eteen tulevat 
korjaustavat vääjäämättä kalliita.

Kuinka pitkälle sitten silmähavainto 
riittää? Betonisillan rapautuminen on help-
po nähdä, sillä siitä irtoaa palasia. Sama 
koskee korroosion syömää terästä. Myös 
halkeilun pystyy näkemään, mutta labora-
toriotutkimuksilla täydennetään näköha-
vaintoja halkeilun syiden selvittämiseksi. 

Maamme silloista 80 % rakennetaan be-
tonista ja loput teräksestä. Terässillat ovat 
isojen vesistöjen ylittäviä kokonaisuuksia, 
joiden kilpailukyky tulee esiin edullisem-
pana rakennuskustannuksena. Teräksen 
avulla päästään myös pidempiin jännevä-
leihin. Puusiltoja näkee alempiarvoisilla 
teillä ja paikoissa, joissa riittää lyhyt jän-
neväli ja liikennemäärät ovat vähäisempiä.

SILL AN L A SKENNALLINEN 
IK Ä 100 VUOT TA
Jättirekkojen tulo Suomen teille on mie-
tityttänyt monia infra-alan asiantuntijoi-
ta. Näiden ajoneuvojen sallittu maksimi-
korkeus on 4,4 cm, toisin kuin se on tähän 
mennessä ollut 4,2 cm. Sallittu maksimi-
paino nousee niin ikään, jopa 60 tonnis-
ta 76 tonniin. Haasteet ilmenevät etenkin 
tukkirekkojen käyttämillä alempiarvoi-
silla teillä. 

Suurin osa maamme silloista on mitoi-
tettu kestämään 60 tonnin kuormia. 

Sillan laskennallinen elinikä on 100 
vuotta. Peruskorjausta tulisi tehdä 30–40 
vuoden välein, joten kunkin sillan päällä 
tehdään ainakin teoriassa 2–3 remonttia 
sen eliniän aikana. Mitä kaikkea perus-
korjauksessa tapahtuu?

Ensinnäkin yleistarkastus pyritään te-
kemään aina viiden vuoden jaksoissa. 

– Kyseessä on silmämääräinen tarkas-
tus, jossa käydään läpi kaikki sillan kriit-
tiset paikat, Simo Kettunen sanoo.

– Kuitenkaan aivan kaikkia vaurioita 
kuten halkeilua ei aina pysty näkemään. 
Sen sijaan erikoistarkastuksessa käydään 
kaikki rakenteet läpi käsietäisyydeltä. Sii-
nä otetaan näytteitä laboratoriotutkimuk-
sia varten. 

"Tietomallinnuksen etu 
korjauskohteissa on kiistaton. 

Kun muunnat vanhat suunnitelma-
piirustukset ja 2D-suunnitelmat 
tietomalliksi, saat lisättyä tuo-
hon samaan malliin sillan vau-

riotiedot valokuvineen, korjaus-
työohjeet ja laatuvaatimukset."

Teiden suolaus rapauttaa siltoja ja lisää vaurioita. On suolasta toki hyötyäkin.
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KULTTUURI-
MUUTOSTA

 KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA PERÄÄNKUULUTTAA 
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sein ajatellaan, että lähiöiden 
kehittäminen on vain kau-
punkisuunnittelun asia, mut-
ta kaupunkisuunnittelu ei 
yksin ratkaise olemassa ole-
vien asuinalueiden haasteita.

– Jos ajatellaan keskusto-
jen ja alueiden kehittämistä, 
se koostuu monista asioista 
ja toimijoista käsittäen laa-
ja-alaisia ja monimutkaisia-
kin prosesseja, Jaana Neva-
lainen huomauttaa.

Kaupunkimaantieteestä 
ja keskustojen kehittämises-

tä väitellyt Nevalainen on toiminut nykyisessä työs-
sään ympäristöministeriön erityisasiantuntijana vajaa 
kymmenen vuotta lähiökehittämisen parissa. Hän toi-

mii esimerkiksi ympäristöministeri-
ön asettaman lähiöneuvottelukunnan 
pääsihteerinä sekä monissa lähiöke-
hittämiseen liittyvissä yhteistyöryh-
missä kuten ryhmäkorjausryhmässä.

– Suomen lähiöissä asuu noin 1,5 
miljoonaa ihmistä ja tavoitteena on, 
että niissä viihdytään paremmin. Esi-
merkiksi lähiöneuvottelukunnassa 
tiivistämme eri ministeriöiden välis-
tä yhteistyötä, koska lähiöiden kehit-
täminen vaatii laaja-alaista yhteistyö-
tä, hän toteaa.

YH TEIST YÖ KOROSTUU
Puhekielessä lähiöillä tarkoitetaan 
usein 1960–1970-luvun asuinalueita, 
mutta yksiselitteistä määritelmää lähi-
öille ei ole. Kaikki keskustan ulkopuo-
lelle toisen maailmansodan jälkeen ra-
kentuneet kerrostalovaltaiset asuina-
lueet sopivat Nevalaisen mielestä kui-
tenkin hyvin lähiön määritelmään.

Ensimmäiset lähiöhankkeet olivat 
valtaosin korjaamiseen keskittyneitä. 

– Nopean rakentamistahdin tai käy-

tettyjen tekniikoiden ongelmat näkyivät melko pian val-
mistumisen jälkeen. Myöhemmin lähiöistä alettiin puhua 
ongelmalähtöisesti. Viime vuosina kaupungeille on pai-
notettu strategista lähiöiden kehittämistä ja sitä, että pi-
tää kuunnella toimijoita ja tekijöitä lähiöissä, hän toteaa.

HUONO MAINE TIUK A SSA
Lähiöiden haasteet ovat Nevalaisen mukaan pysyneet 
samoina, vaikka painotukset ovat muuttuneet. Pahim-
millaan kaupungilla on käsissään huonomaineinen 
kerrostalolähiö keskellä metsää, kaukana palveluista 
ja ilman toimivia joukkoliikenteen yhteyksiä.

Jos lähiö on saanut huonon maineen, siitä on vaikea 
päästä eroon, vaikka huonolla maineella ei olisi mitään 
tekemistä todellisuuden kanssa. 

– Tämä on ehkä keskeisin lähiöiden ongelmista. Mo-
net tutkimukset osoittavat, että ongelmat kasautuvat, 
jos suhteellinen etäisyys kaupunkikeskustaan on iso 
ja palvelut vaikeasti saavutettavissa. Toinen huonoon 
maineeseen vaikuttava asia on lähiön vuokratalovaltai-
suus etenkin, jos talot alkavat olla huonossa kunnossa 
ja pihat ajasta jälkeen jääneitä, hän toteaa.

– Hyvät julkisen liikenteen yhteydet kuuluvat pe-
rusedellytyksiin, mutta lähiö on aina monesta asiasta 
koostuvaa kokonaisuus, eikä ongelmien ratkaisuun ole 
yksiselitteistä automatiikkaa.

KORJAUK SIA LY K ÄTÄ ÄN
Jos lähiöiden ongelmille pitäisi hakea yhteistä nimittäjää, 
niin korjausvaje on Nevalaisen mukaan asia, joka kos-
kettaa kaikkia lähiöitä ja myös muuta rakennuskantaa. 

– Kaikissa rakennuksissa on ennen pitkää korjatta-
va esimerkiksi julkisivu, katto, ikkunat, putket ja säh-
köt. Jossain vaiheessa meiltä on kuitenkin päässyt lop-
pumaan ymmärrys siitä, että rakennuksia on pidettävä 
kunnossa ja ne on päästetty rapistumaan. Omakotitalos-
sa tunnistetaan ehkä helpommin oma vastuu korjauk-
sista, mutta kerrostalossa tämä näyttää hämärtyvän.

Lähiötalojen korjaamisen suurimpana ongelmana 
hän pitää korjausvajeen ja pienituloisuuden yhdistel-
mää. Korjauksia lykätään usein niin pitkälle eteenpäin 
kuin mahdollista ja silloin on ehkä jo maksettu vesiva-
hingosta, jolloin remontille tulee enemmän hintaa kuin 
reagoimalla ajoissa korjaustarpeisiin. Median kauhuju-

KULTTUURI-
MUUTOSTA

 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASIANTUNTIJALLA, JAANA NEVALAISELLA, ON INTOA 
 UUDISTAA LÄHIÖKEHITTÄMISEN NYKYKÄYTÄNTÖJÄ. RAKENNUSTEN KORJAAMISESTA
 SIIRRYTÄÄN KOKO AJAN ENEMMÄN KOKONAISTEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN JA 
 TÄHÄN TYÖHÖN TARVITAAN KAUPUNKIEN LISÄKSI MUITAKIN SIDOSRYHMIÄ 
 KUTEN TALOYHTIÖITÄ, ISÄNNÖITSIJÖITÄ JA YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA. 

Te k s t i  j a  k u v a t :  K a i s a  S a l m i n e n
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 FAKTA:  
LAKI ASUNTO-
OSAKEYHTIÖIDEN 
PERUSPARANNUS-
LAINOJEN VALTION-
TAKAUKSESTA

• valtio voi myöntää 
täytetakauksen luot-
tolaitoksen antamalle 
lainalle, joka käytetään 
asunto-osakeyhtiötalo-
jen perusparannukseen

• tarkoitus parantaa 
erityisesti lähiöissä 
sijaitsevien asunto-
osakeyhtiötalojen 
perusparannusten 
rahoitusedellytyksiä 
sekä edistää pitkäjän-
teistä, suunnitelmal-
lista kiinteistönpitoa

• laki astui voimaan 
vuoden 2015 alussa
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tut siitä, miten hankalaa korjaaminen on, 
eivät helpota päätöksen tekoa.

– Pienituloisuus ja se, että korjaaminen 
on meillä kallista, näyttää välillä kohtuut-
toman vaikealta yhtälöltä, vaikka ihmisillä 
olisi haluakin korjata. Moni ajattelee, että 
remontti ei kannata, koska se ei välttämät-
tä nosta asunnon arvoa aina kasvukeskuk-
sissakaan, hän toteaa. 

Y MMÄRRYSTÄ LISÄT TÄVÄ
Korjauskulttuurin muuttaminen on Ne-
valaisen mukaan ison luokan kysymys, 
joka vaatii tiedotusta niin valtiovallan ta-
holta kuin kaikilta muiltakin osapuolilta. 

– Suurin haaste on lisätä ymmärrystä 
siitä, että pitää korjata. Jo uutta asuntoa 
ostettaessa pitäisi ymmärtää, että jossain 
vaiheessa tietyt korjaukset tulevat vastaan. 
Voisivatko esimerkiksi pankit asuntolainaa 
myöntäessään muistuttaa tulevista korja-
ustarpeista, hän pohtii.

Ongelmalliseksi hän kokee myös Suo-
messa vallitsevan keskittämisen kult-
tuurin, joka korostuu, kun kyky huoleh-
tia omista asioista heikkenee. Esimerkiksi 
työttömyyden pitkittyessä kaukana oleva 
palvelu on vaikeasti saatavilla. 

– On lähiöitä joihin tuntuu kasautuneen 
työttömyyttä, pienituloisuutta ja alhaista 
koulutustasoa. Toisaalta on lähiöitä, joissa 
ei juurikaan näitä ongelmia ole. Asukkai-
den mielestä lähiöt ovat toisaalta mukavia 
paikkoja. Ihmiset auttavat toisiaan eri taval-
la kuin kaupunkikeskustoissa. Vihreyttä ja 
hyviä ulkoilumahdollisuuksia arvostetaan.

TARPEE T K ARTOITE T TAVA
Lähiöiden kehittämisessä kannattaa Neva-
laisen mukaan lähteä liikkeelle tarpeiden 
kokonaisvaltaisesta kartoituksesta. Tarpei-
den pohjalta laaditaan lähiöstrategia ja sen 
jälkeen voidaan miettiä toimenpiteitä, joilla 
tarpeisiin pystytään parhaiten vastaamaan.

– Toisissa lähiöissä tarvitaan monia eri 
toimenpiteitä ja toisissa riittää, että tehoste-
taan julkisen liikenteen toimivuutta. Läh-
tökohtana pitää tietysti olla, että kehittä-
minen on pitkäjänteistä. On tärkeää, että 
lähiöt näyttävät kivalta ja rakennukset se-
kä ympäristö pidetään kunnossa; on penk-
kejä, istutuksia, kohtaamispaikkoja ja va-
laistusta, hän painottaa.

– Asukkaiden keski-ikä lähiöissä on 
melko korkea ja väestö ikääntyy, mutta 
meillä on aika paljon rakennuskantaa, jos-
sa ei ole lainkaan hissiä. Yleinen esteettö-
myys helpottaa ja tekee elämän mukavak-
si muillekin kuin lapsille ja ikääntyneille, 
hän muistuttaa.

RAKENTEELLISIIN ONGELMIIN KIINNI
Lähiöiden ongelmia ei ratkaista yhdellä 
projektilla, vaan siihen tarvitaan isompia 
rakenteellisten ja perimmäisten ongelmien 
ratkaisemista. 

– Jokaiselle lähiölle on omat ratkaisun-
sa ja on tehtävä monia asioita yhtä aikaa; 
on kunnostettava sekä ympäristöä, raken-
nuksia, asuntoja että etsittävä ratkaisua 
työttömyyteen ja muihin vastaaviin on-
gelmiin. Yhteiskunnan murrokset ja ra-
kenteelliset ongelmat kiteytyvät lähiöissä. 
Työttömyys tai pienituloisuus eivät synny 
lähiöissä eivätkä myöskään ongelmalähi-
öissä, vaan ne ovat isommista rakenteelli-

sista asioista kiinni, hän toteaa.
Lähiöiden kunnostaminen on pitkä ja 

laaja-alainen kehitysprosessi. 
– Jo pelkkä suunnittelu ja liikkeelleläh-

tö vievät oman aikansa; kolmen vuoden 
projektissa ei välttämättä päästä kuin liik-
keelle. Jos tavoitteena on maineen muutta-
minen, puhutaan ehkä 20 vuoden proses-
sista. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja pitkäai-
kaisia toimenpiteitä.

SUUNNITELMALLISUUTTA KEHITETTÄVÄ
Nevalaisen mukaan lähiöille pitäisi tehdä 
sekä pitkän että lyhyen tähtäimen kehi-
tyssuunnitelmia samalla tavalla kuin ra-
kennuksillekin on tehtävä sekä pitkän et-
tä lyhyen tähtäimen korjaussuunnitelmia. 

– Tässä on vielä paljon kehitettävää; mo-
nesti esimerkiksi putkiremontti tuntuu tu-
levan taloyhtiölle yllätyksenä. Lähiökehit-
tämiseen pitää saada suunnitelmallisuut-
ta ja pitkäjänteisyyttä samalla tavalla kuin 
yksittäisen talon korjaamiseenkin. Eihän 

 ”KAUPUNGEISSA PITÄÄ USKALTAA TEHDÄ 
 STRATEGISIA RATKAISUJA SIITÄ, MITEN 
 JA MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ LÄHIÖITÄ 
 LÄHDETÄÄN KEHITTÄMÄÄN.”
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 LÄHIÖIDEN KEHITTÄMINEN

kukaan ajattele, että moottoritielle ei pidä 
tehdä 30 vuoteen mitään, mutta jostain 
syystä asuintaloista näin ajatellaan. Kor-
jaamisesta on syntynyt peikko, hän pohtii.

Koska lähiöissä on usein samanlaista ja 
saman ikäistä rakennuskantaa, tietyt kor-
jaustarpeet kuten putkiremontit ajoittuvat 
samaan aikaan. 

– Olisi hyvä, jos useampi taloyhtiö läh-
tisi kilpailuttamaan ja toteuttamaan put-
kiremonttia ryhmäkorjauksena saman-
aikaisesti. Yleensäkin kehittämistä kan-
nattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä eri toi-
mijoiden kesken.

K AIKKI H Y VÄ EI VA ADI RAH A A
Ympäristöministeriön asuinalueiden ke-
hittämisohjelmassa mukana olleissa kau-
pungeissa on Nevalaisen mukaan tehty 
valtavasti hyviä asioita lähiöiden hyväksi. 
Kaikki hyvät asiat eivät ole rahasta kiinni.

– Asukastilat on koettu lähiöissä tär-
keiksi; esimerkiksi vanha koulu on voitu 
ottaa asukkaiden käyttöön iltaisin ja vii-
konloppuisin. Myös kirjastot ovat olleet ak-
tiivisia miettimään lähiöiden palveluita ja 
kirjastokin voi olla asukastila. 

– Hyviä kokemuksia on saatu myös tuo-
malla työllisyys- ja sosiaalipalvelut lähel-
le ihmisiä. Esimerkiksi asumisneuvonta-
hankkeissa on voitu osoittaa, että jokai-
sen häädön estäminen tuo selvää säästöä. 

Asumisneuvojan palkka on tähän nähden 
pieni kustannus.

MONISTE T TAVIA MALLEJA E TSITÄ ÄN
Aluekehitystä on tehty myös korjausvetoi-
sesti. Turussa Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkä-
länpolku on edennyt lähiön korjaushank-
keesta strategiseen yhteistyöhön Turun 
kaupungin ja muiden sidosryhmien kans-
sa. Hanke toteutetaan yhteistyötä korosta-
valla allianssimallilla. 

– Lähiöissä on paljon samantyyppisiä 
taloja ja tarvitsemme malleja korjaustavois-
ta, jotka ovat asukkaille tehokkaimpia ja 
edullisia tehdä. Odotan, että Jyrkkälänpo-
lusta löytyisi avauksia, jotka toisivat vas-
tauksia tähän korjausrakentamisen haas-
teeseen, Nevalainen sanoo.

– Miten korjaukset toteutetaan kustan-
nustehokkaasti ja millaisella yhteistyömal-
lilla lähiöiden talot saadaan kuntoon? Löy-
detäänkö kustannustehokas tapa korjata 
lähiötaloja ja löytyykö sitä kautta reittejä 
purkaa lähiöiden korjausvajetta?

K AIKKI SID OSRYHMÄT MUK A AN
Lähiöissä Nevalaisen mielestä vielä pal-
jon kehitettävää ja varsinkin asennepuo-
lella tarvitaan muutosta. 

– Kaupungeissa pitää uskaltaa tehdä 
strategisia ratkaisuja siitä, miten lähiöitä 
lähdetään kehittämään. Kaikki sidosryh-

mät kuten taloyhtiöt, isännöitsijät, kauppa 
ja yksityiset palvelut pitää saada mukaan. 
Tämä on onnistunut keskustojen kehittä-
misessä, mutta jostain syystä lähiöiden 
kehittäminen yhteistyössä on ollut han-
kalampaa, hän pohtii.

– Tärkeintä olisi miettiä organisointi-
tapoja, joilla koko lähiö saadaan kehitty-
mään. Ei riitä, että vain kaupungit kehittä-
vät lähiöitä vaan muutkin tahot pitää saa-
da mukaan. Sitähän lähiöiden kehittämi-
nen on; yhdessä tekemistä asukkaiden ja 
muiden toimijoiden kanssa, hän painottaa.

– Kuntien pitäisi miettiä myös kehitys-
työn organisoimista keskushallinnosta kä-
sin, jotta tietotaito hyviksi havaituista käy-
tännöistä ei katoa kehitystyön päätyttyä. 
Ylipäätään kehitystyön pitäisi olla pitkä-
jänteisempää.

KOULUTUSTA TARVITA AN LISÄ Ä
Monessa taloyhtiössä mietitään, miten pal-
jon remontti maksaa tai kuinka paljon pitää 
ottaa velkaa tai nostaa yhtiövastiketta. Kes-
ki-Euroopassa ajatellaan toisinpäin ja Ne-
valainen kehottaa hakemaan sieltä oppia.

– Esimerkiksi Berliinissä vuokrat laski-
vat, kun talot korjattiin energiatehokkaas-
ti. Itävallassa on kerrostaloja, jotka tuotta-
vat aurinkopaneeleilla energiaa myös alue-
verkkoon ja tienaavat rahaa, hän vertaa. 

Ajattelutapojen ja käytäntöjen muutos-
ta tarvitaan monella sektorilla, jotta lähi-
öiden kehittämisen yhtälö saadaan toimi-
maan kokonaisuudessa. 

– Isännöitsijöiltä loppuvat nyt keinot 
markkinoida korjaushankkeet asukkaille 
ja asukkaat ovat sitä mieltä, että taloille ei 
tarvitse tehdä mitään.  Tiedotuksen ohel-
la tarvitaan osaamista ja nykyistä katta-
vampaa korjausrakentamisen koulutus-
ta, hän painottaa.  

Valtiovaltakin voi tehdä paljon lähiöi-
den hyväksi. Konkreettisina esimerkkeinä 
ympäristöministeriön toimenpiteistä ovat 
meneillään oleva asuinalueiden kehittä-
misohjelma ja valtion täytetakaus taloyh-
tiöiden perusparannuslainoille, joka astui 
voimaan vuoden 2015 alussa.

Nevalainen kannustaa tutustumaan 
myös Remonttiryhmän keväällä 2014 jul-
kaisemiin mietintöihin. Ne tarjoavat eh-
dotuksia lähiökorjauksiin. 

– Suurin korjaami-
sen haaste on lisätä 
ymmärr ystä siitä, 
että pitää korjata. 
On reagoitava ajoissa 
korjausvajeeseen eikä 
korjauksia ja yleistä 
kunnossapitoa saa 
lykätä, Jaana Neva-
lainen painottaa.
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Voittajat ja raatilaisia.

        Tarjoamme kaikille rakennusalan 
ammattilaisille Eurohostel-luokan huoneet edullisempien 

Reilaaja-huoneiden hinnalla – ja kaupan päälle vielä 
ilmaisen iltasaunan ja WiFin sekä ilmaisia leffoja!

Kolmen hengen huoneessa yövytte meillä alk. 19,80 €/hlö/yö. 
Etu on voimassa kaikille Valtti-henkilötunniste-kortin haltijoille.

VALTTI-KORTTIA VILAUTTAMALLA

SAAT MEILTÄ

Puh. 09 622 0470  www.eurohostel.fi 

Kysy myös edullisia 
työviikkopaketteja!

Helsinki

        Tarjoamme kaikille rakennusalan 

VALTTI-KORTTIA VILAUTTAMALLA

SAAT MEILTÄ PAREMMAN HUONEEN

JA ILMAISEN ILTASAUNAN!

Puh. 09 622 0470  www.eurohostel.fi 

Reilaaja-huoneiden hinnalla – ja kaupan päälle vielä 
ilmaisen iltasaunan ja WiFin sekä ilmaisia leffoja!

Kolmen hengen huoneessa yövytte meillä alk. 19,80 €/hlö/yö. 
Etu on voimassa kaikille Valtti-henkilötunniste-kortin haltijoille.

työviikkopaketteja!

K
ilpailun järjestävät Kiinteistöalan hallitusammat-
tilaiset AKHA ry, Suomen Kiinteistöliitto ja Suo-
men Kiinteistölehti.

Palkittavaa valittaessa on kiinnitetty erityisesti 
huomiota seuraaviin seikkoihin: päätöksenteko-

prosessin sujuvuuteen taloyhtiössä, kustannusten hallintaan, 
aikataulussa pysymiseen, saavutettuun energian säästöön ja 
tiedon kulun onnistumiseen. Erityisesti huomiota kiinnitet-
tiin remontin yhteydessä toteutettuun sisustuksellisilla rat-
kaisuilla saavutettuun viihtyisään ilmeeseen.

Vuoden 2014 kilpailutoimikunnan puheenjohtajana toimi 
hallitusammattilainen Juhani Siikala (AKHA ry:stä) ja jäse-
ninä rakennusneuvos Ben Grass, AKHA ry:stä viestintäpääl-
likkö Marjukka Vainio Kiinteistöliitosta, kehityspäällikkö 
TkT Jari Virta Kiinteistöliitosta, neuvontainsinööri Jaakko 
Laksola Kiinteistöliitto Uusimaasta sekä päätoimittaja Asko 
Sirkiä Suomen Kiinteistölehdestä.

Vuoden 2014 kilpailun voittaja oli As Oy Risto Rytin tie 28 
Bostads Ab, joka muodostuu kahdesta vuonna 1960 rakenne-
tusta punatiilisestä asuintalosta, joissa on yhteensä kuusi rap-
pukäytävää ja 54 huoneistoa käsittävä taloyhtiö.  Taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana on Sami Montonen ja isännöit-
sijänä Juhani Aalto Isännöitsijäunionista. 

Hankesuunnittelun jälkeen mietittiin tilataanko toteutus-
suunnittelu vai toteutetaanko hanke KVR- toteutuksena, jossa 
suunnittelu on toteutuksen osana ja näiden vuorovaikutuk-
sen ansiosta voidaan nopeuttaa hankkeen läpivientiä ja vä-
hentää riskejä ja lisätöitä. 

Hankkeen päätoteuttajana oli Consti Talotekniikka yhteis-
työkumppaninaan taloteknisessä suunnittelussa Insinööritoi-
misto Olof Granlundin toimisto. Tämä KVR- urakkana tehty 
toteutus oli mahdollista uudentyyppistä toteutusmallia vie-
rastamattoman hallituksen ja sen kanssa toimivan projekti-
ryhmän ansiosta.

Projektiryhmän vetäjänä toimi talon osakas Veikko Majava, 
jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus rakennuttamisessa. 

Vuoden 2014 putkiremontti julkistettiin seitsemännen 
kerran. Putkiremonttikilpailun tarkoituksena on edistää 
putkistojen korjaamisen hyvien käytänteiden viemistä 
niille, jotka tarvitsevat putkistojen korjaamista, tekevät 
niitä koskevia päätöksiä, suunnittelevat tai toteuttavat 
onnistuneita putkistojen korjauksia. 

PUTKIREMPPAKISAN 
VOITTO OSUI HELSINKIIN

Vuoden 2014 kilpailun voittaja oli As Oy Risto Rytin tie 28 Bostads Ab.
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Viime aikoina on 
useissa yhteyksis-
sä moniin raken-
nusalan ongelmiin 
tarjottu ratkaisuksi 
integrointia. Kuu-

lostaa käytännönläheisellä alallamme 
vaikealta konseptilta ja tuo mieleen lu-
kioajan tuskaiset matemaattiset problee-
mat. Silläkö meidän todella pitäisi laittaa 
prosessimme kuntoon?

Mistä tämä integrointihuuma ylipää-
tään juontaa? Integrointihan tarkoittaa 
jotain yhdistämiseen liittyvää, eikä sil-
le löydy edes kunnollista suomenkielis-
tä vastinetta. Siksi varmaan käytetään-
kin vaikeaselkoista alkuperäistä sanaa 
tarkoittamaan… niin mitä?

Integrointi–sanaan törmää esimerkik-
si puhuttaessa integroiduista hankemuo-
doista, joilla tarkoitetaan suosiotaan nos-
tavia allianssi- ja yhteistoimintamalleja. 
Niissä valitaan suunnittelu- ja toteutustii-
mi jo hankkeen alussa ja tehdään useam-
man osapuolen välisiä sopimuksia yhtei-
sin tavoittein, millä vältetään kotiinpäin 
veto ja osaoptimointi. Mutta pelkästä so-
pimustekniikastako tässä on kyse?

Ei, kyllä integroinnilla on syvällisem-
pi merkitys.

RAKENNUK SE T OVAT 
MONIMUTK AISTUNEE T
Perusajatus lähtee rakentamisen nykyi-
sestä luonteesta ja rakennusten teknisestä 
kehittymisestä. Rakennus ei nykyään ole 
vain rakennus entisen rintamamiestalon 
tapaan, jossa talotekniikasta vastasivat 
savuhormi ja ulkohuussi. Rakennus on 
monimutkainen erilaisten järjestelmien 
kokonaisuus, jossa sisäilma- ja energianä-
kökulmien korostuessa ja monenlaisten 
käytön tarpeiden lisääntyessä kokonai-
suus tulee yhä vaikeammin hallittavaksi.

Yksi konkreettinen syy miksi inte-
grointia tarvitaan, on siis itse rakennus-
tuote, sen monimutkaisuus ja suoritusky-

ky, jota ei enää hallita sektorisuunnittelul-
la. Eri järjestelmät on saatava toimimaan 
yhtenä kokonaisuutena, joka tuottaa mini-
mikulutuksilla tavoiteltuja kulutus- ja olo-
suhdeominaisuuksia ja tukee myös tila- ja 
sisustusratkaisuillaan käyttäjää, jotta tä-
mä saisi mahdollisimman suuren hyödyn. 

Tällaista teknisesti integroitua koko-
naisuutta ei saada kovin helposti aikaan 
perinteisellä toteutusmallilla, jossa vai-
heet tehdään irrallaan toisistaan ja usein 
myös eriaikaisesti, koska uusia osapuolia 
tulee hankkeeseen sitä mukaa kun toisia 
lähtee. Tällainen epäjatkuvuuskohta on 
esimerkiksi suunnittelun ja toteutuksen 

välissä, mutta yhtä lailla toteutuksen ja yl-
läpidon välissä. Moni rakennus tuupataan 
käyttöön ilman, että niitä koskaan virite-
tään toimimaan suunnitellulla tavalla. 

Integroidussa toteutusprosessissa ko-
ko hankkeen elinkaari on kaiken ytimes-
sä ja eri osapuolten prosessit saadaan pal-
velemaan sitä. Mutta miten se toimii käy-
tännössä? 

M YÖS IHMISE T ON INTEGROITAVA
Sopimusmallit ja toimintakuvaukset luo-
vat toki edellytykset, mutta hankkeen on-
nistumisesta vastaavat lopulta ihmiset. 
Siksi myös heidät pyritään integroimaan 
yhdeksi tiimiksi, joka ajaa koko hankkeen 
etua. Sitä voidaan edesauttaa systemaat-
tisilla työpajoilla, joissa kootaan ajatuksia 
ja suunnitellaan yhdessä. Parhaassa ta-
pauksessa luodaan yhteinen projektitila, 

Big Room, jossa hankkeeseen osallistuvat 
työskentelevät arkisesti yhdessä ja kyn-
nys jatkuvaan vuoropuheluun on matala.

Ihmisten välisen tiedonvaihdon taus-
talla ovat myös erilaiset sähköiset tieto-
pankit ja järjestelmät. Niiden integroin-
ti on vielä oma haasteensa. Ei riitä, että 
tehdään kattava tietomalli, vaan sieltä on 
saatava tieto siirtymään tuotannon ja yl-
läpidon ohjausjärjestelmiin siinä muodos-
sa, että niitä pystytään hyödyntämään. 

Rakennusalalla on paljon opettelemis-
ta siinä, että suunnitellaan hankkeen tie-
donhallinnan prosessi käyttäjätarpeesta 
eikä yksittäisten osapuolten intresseistä 
lähtien. Tällöin tiedonhallinta suunni-
tellaan ja toteutetaan niin, että samalla 
kun tehdään projektin toimintoja, tuote-
taan käytön ja ylläpidon aikaisiin järjes-
telmiin niiden tarvitsema tieto helposti 
hyödynnettävässä muodossa.

Integrointi on melko laaja käsite ja pa-
kottaa ajattelemaan useita viljelemiämme 
perustotuuksia uudestaan. Tavoitteiden ja 
toimintojen integrointi koko hankkeen nä-
kökulmasta laittaa osapuolet miettimään 
myös ansaintalogiikkojaan. Mutta jos tu-
loksena on se,  että ei tapellakaan saman 
kakun pienenevistä siivuista, vaan saadaan 
koko kakku kasvamaan, se kannattaa. 

Aivan kuin IT-projekti myydään sii-
tä saatavilla hyödyillä, rakennushanket-
takaan ei saisi ajatella vain kuluna. Ra-
kennus on alusta, joka integroituine jär-
jestelmineen tuottaa merkittävää arvoa 
käyttäjilleen elinkaarensa aikana. Mitä 
paremmin hankeprosessi onnistuu, sitä 
suurempi tuo arvo on. 

Meidänkin pitäisi rakentajina alkaa 
ajatella ansaintaamme tuottamamme li-
säarvon kautta, eikä vain kulurakenteen 
osasina.

Siispä kaikki integroimaan.

J u h a  S a l m i n e n

T kT,  k e h i t y s j o h t a j a

C o n s t i  Y h t i ö t
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RA K E N N US M E D I A . F I

Integroinnin ihanuus

EI RIITÄ, 
ETTÄ TEHDÄÄN 
TIETOMALLI.

Yksi konkreettinen syy miksi 
integrointia tarvitaan, on 

siis itse rakennustuote, sen 
monimutkaisuus ja suori-

tuskyky, jota ei enää halli-
ta sektorisuunnittelulla.

PUTKIREMPPAKISAN 
VOITTO OSUI HELSINKIIN
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HANKE

SITÄ ON
LIIKKEELLÄ

 TOIMISTOJEN MUUTTAMINEN ASUNNOIKSI EI OLE VAIN 
 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMIÖ. MIKKELIN TORI ON VALITTU 
 YHDEKSI SUOMEN KAUNEIMMISTA TOREISTA. SEN LAIDALLA 
 SIJAITSEVA, ARVOKKAASTI PATINOITUNUT KUPARIJULKISIVU 
 SAA SISÄLLEEN KOKONAAN UUDET PINNAT, TALOTEKNIIKAN JA 
 ELÄMÄN, KUN VANHAT TOIMISTOTILAT MUUTETAAN MODERNEIKSI 
 ASUNNOIKSI. AIVAN LÄHISTÖLLÄ ON KÄYNNISTYMÄSSÄ 
 TOINENKIN SAMANLAINEN KORJAUSTYÖMAA. 

Mikkelissä asunnoiksi muuttuu 
torin laidalla sijaitseva, vuonna 
1966 valmistunut pankkikiinteistö. 
Kahdeksankerroksiseen rakennukseen
tulee 20 asuntoa. Katutasossa sijaitseva 
pankki on palvellut asiakkaitaan koko 
remontin ajan, ja rakennukseen 
jää myös muita liiketiloja.  

Te k s t i :  To m m i  A h l b e r g

Ku v a t :  To m m i  A h l b e r g

j a  Ve n n i  A h l b e r g
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Kaikki on suju-
nut hyvällä työnte-

kijätiimillä aikataulussa, ja viime joulu-
kuussa alkanut työmaan on tarkoitus saat-
taa ensi tammikuun loppuun mennessä 
valmiiksi uusia asukkaita varten.

KORJAUSRAKENTA JA YLL ÄT T Y Y AINA
Korjausrakentamisen työmailla koetaan 
aina yllätyksiä. Vain niiden määrässä ja 
laadussa on eroja.

– Kun vanhoilla tiloilla ei enää ole toi-
mistokäyttöä, rakennukselle pitää löytyy 
uusi käyttötarkoitus. Aina pitäisi kuiten-

VSITÄ ON
LIIKKEELLÄ

Vuonna 1966 valmistuneen arvokiinteistön 
korjauksen lähtötilanne oli vähintäänkin 
haastava. Alimman kerroksen pankki-
konttorin piti pystyä toimimaan normaa-
listi koko korjauksen ajan. Vanha talotek-
niikka oli ajettu loppuun valurautaviemä-
reitä myöden, ja matalat rakenteet toivat 
haasteita uuden talotekniikan toteutuk-
seen. Työn edetessä työmaa joutui kirjaa-
maan nipun uusia yllätyksiä. 

 – Nämä  on näitä korjausrakentajan 
normaaleita haasteita, kohteen vastaava 
työnjohtaja Timo Hämäläinen Lujatalolta 
myhäilee rauhallisena ongelmien edessä.

Ilmastointikontti 
saapui työmaalle 
täysin valmiina. 
Se tar vitsi vain 
nostaa katolle ja 
kytkeä ilmastointi-
kanaviin. Kontissa 
on pankin toiminto-
ja palveleva ilmas-
tointikone teknii-
koineen. Jäähdy-
tyskompressorit 
sijaitsevat kellari-
kerroksessa, Arto 
Turunen kertoo.
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kin tehdä tarkka perusselvitys rakennuk-
sen rungosta, kerroskorkeuksista ja raken-
teista, ennen kuin hanke viedään niin pit-
källe että paluuta ei ole, muistuttaa kohteen 
arkkitehtina toiminut Heikki Kirjalainen.

– Kannattaa tehdä hyvä käyttötarve ja 
soveltuvuusselvitys, työpäällikkö Tero 
From Lujatalolta täydentää.

Tehdyistä esiselvityksistä huolimatta 
Mikkelin Hallituskatu 1:ssäkin moni asia 

selkisi vasta työmaan edetessä. 
– Alakattoja päästiin purkamaan vas-

ta sitten, kun työntekijät pääsivät väistö-
tiloihin. Kyllä kaikki mikä sieltä löytyi tu-
li yllätyksenä, Timo Hämäläinen kertoo.

Yksi haasteellisin ja ajallisesti hankalin 
yllätys oli IV-kanavien päälle ruiskutettu 
krokidoliittiasbesti. Krokidoliittia käytet-
tiin aikanaan palo- ja lämpöeristeenä. Se 
tuli esille asbestikartoituksessa, mutta käy-

tön laajuus paljastui vasta kun ala-
kattoja päästiin purkamaan.

– Krokidoliittia jouduttiin kar-
toittamaan alakatoista lampuin ja 
periskoopein. Sen purkutyö on to-

della paljon vaativampaa kuin nor-
maalissa asbestissa, Tero From ku-

vaa työlästä purkuvaihetta.
Haasteita työmaalle toi myös sisäpihal-

le rakennettava uusi parvekelinja. Kun 
parvekkeille puhkaistiin julkisivuun ovi-
aukot, hävisi samalla ulkoseinistä kanta-
vuus. Kantavuuden parantamiseksi ala-
kertaan jouduttiin tekemään isoja raken-
teellisia muutoksia.

– Ensin valettiin pilarit, jonka jälkeen 
kaksi tuhat kiloa painavaa, yhdeksän met-
riä pitkää teräspalkkia ujutettiin ikku-
na-aukoista taljoilla pilarien päälle, esijän-
nitettiin ja valettiin juotosbetonilla paikoil-
leen, Timo Hämäläinen kuvaa työvaihetta.

SOVELLUSTA JA SOMMIT TELUA
Hallituskatu 1 rakennettiin alun perin pan-
kin kiinteistöksi, ja pankki siellä toimii edel-
leen. Ylimmässä kerroksessa oli pankin sau-
naosasto takkahuoneineen ja pankinjohta-
jan asunto. Julkisivussa on kuparia, joka 
korjauksessa säilyy ennallaan. Moni asia 
kertoo, että kyseessä on arvokiinteistö ar-
vokkaalla paikalla kaupungin keskustassa.

– Lämmönjakohuoneessa jokainen 
pumppuryhmäkin oli varustettu vara-
pumpuilla, ja kaikki oli tehty tuplasti. Ei 
tällaista enää näe missään, kertoo kohteen 
LVI-tekniikan uusimisesta vastaava Arto 
Turunen Suomen Talotekniikasta. 

Ilmanvaihto ja kaikki talotekniikka oli 
tehty toimistorakentamisen puitteissa, ja 
kaikki meni varapumppuja myöden uusiksi. 

– Kun pankki toimii koko remontin 
ajan, pitää vanhat järjestelmät pitää toi-
minnassa että ihmiset voivat käydä töissä, 
ja samalla rakentaa uudet. Siinä oli meidän 
yksi suuri haaste, Turunen kertoo.

Toinen suuri LVI-puolen haaste tuli uu-
sista rakentamismääräyksistä. Niiden edel-
lyttämät LVI-laitteet ja kanavat vaativat 
paljon vanhaa tekniikkaa enemmän tilaa. 
Tilan ahtauteen saatiin onneksi apua. Alun 

UUDET
LVI-LAITTEET

VIEVÄT ENEMMÄN
TILAA

Rakennuksen runko on hy vin moni-
ilmeinen. Siellä kulkee korkeita palk-
keja, niiden huomiointi asuntopohja-
suunnittelussa on vaativaa, arkkitehti 
Heikki Kirjalainen kuvaa haasteita.

 TEHDYISTÄ ESISELVITYKSISTÄ HUOLIMATTA 
 MIKKELIN HALLITUSKATU 1:SSÄKIN MONI ASIA 
 SELKISI VASTA TYÖMAAN EDETESSÄ. 
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HAASTAVA KORJAUSRAKENNUSTYÖMAA 

perin kiinteistössä oli kaksi hissiä, joista 
toinen jätettiin asukkaiden  käyttöön. Toi-
nen hissikuilu täyttyi uusien määräysten 
mukaisesta talotekniikasta. 

Uusi lupajärjestelmä edellytti myös sa-
vunpoistojärjestelmän ja sprinklauksen 
rakentamista alakerran autohalliin. Sa-
vunpoistokanavat ovat todella isoja ja niil-
le paikan löytäminen voi olla hankalaa.

Uuden talotekniikan saapumista kiin-
teistöön helpotettiin ilmastointikontilla.

– Ilmastointikontti rakennettiin muual-
la valmiiksi, työmaalla se nostettiin val-
miin pedin päälle ja liitettiin talon uusiin 
kanaviin, Tero From kertoo. Se nopeutti 
varsinaista rakentamista, työmaan tar-
vitsi vain tehdä teräspeti katolle konttia 
varten. Näin ilmanvaihto pankin työnte-
kijöille voitiin pitää käynnissä koko ajan.

Hallituskadun työmaan urakkamuoto-
na on  KVR-urakka.

– Ollaan suunniteltu kohde ja ollaan 
herkempiä muutoksille, voidaan tehdä pää-
töksiä suoraan työmaalla yhdessä pääu-
rakoitsijan kanssa, Arto Turunen kehuu 
joustavaa urakkamallia

KORJAUSRAKENTA JA ON 
PALVELUAMMATISSA
Kun työmaahan sisältyy toiminnassa ole-
va pankkikonttori, jonka tilat myös uusi-
taan, pitää aikataulut määritellä tarkkaan, 

että tietotekniikka ja turvajärjestelmät ja 
palvelu pelaa.

Korjausrakentaja on myös  itse palve-
luammatissa. Lujalla on Hallituskadun 
työmaalla töissä kymmenkunta omaa työn-
tekijää.

– Kun on hyvät tekijät, niin homma toi-
mii vaikka haasteita on uudisrakentamis-
ta enemmän. Korjausrakentamisessa pi-
tää ottaa muut työntekijät paremmin huo-
mioon, ei katsota vaan omaa työtä vaan ko-
konaisuutta, Timo Hämäläinen painottaa. 

– Korjausrakentamisessa tarvitaan nä-
kemystä sekä remontointiin että uudisra-
kentamiseen, kun niitä sovelletaan syntyy 
onnistunut tulos, Tero From täydentää.

Suomen Talotekniikka -konsernin lii-

kevaihdosta jo vähän yli puolet tulee jo 
korjausrakentamisesta. Myös Lujatalon 
urakkakilpailut Mikkelin alueella kohdis-
tuvat suurimmaksi osaksi korjausraken-
tamiseen. Myös arkkitehti Heikki Kirja-
laisen toimistoa työllistää enimmäkseen 
korjausrakentaminen.

– Toimistomme on 20-vuotias, ja  kor-
jausrakentamisen osuus töistämme on  
60–70 prosenttia tällä hetkellä. Toinen, 
tätä vastaava kohdekin on juuri lähdössä 
käyntiin, Heikki Kirjalainen kertoo uu-
sista tuulista.

Toimistot muuttavat nyt asunnoiksi ko-
vaa vauhtia Suomen kaupungeissa. 

Kylpyhuoneessakin huonekorkeus aset-
taa haasteita, kun lattia vielä nousee 
muuta lattiaa ylemmäksi. Tavoitteena on 
saada kuivausrumpu mahtumaan pesu-
koneen ja lämmön talteenoton väliin.

Rakennuksessa on kantavat ulkoseinät ja keskellä kulkee kaksi matalaa palkkilinjaa. Ne 
jäävät asuintiloihin ja tuovat mataluutta huonekorkeuteen.Tämä näky y muun muassa hive -
nen normaalia matalampina ovina.  Oma ongelmansa on myös saada tekniikka mahtumaan 
mataliin tiloihin. Palkin korkeutta toteamassa Tero From,  Arto Turunen ja Timo Hämäläinen.

Uusien määräysten mukainen tekniikka vie 
paljon tilaa, ahtaus on korjausrakentami-
sen suurimpia haasteita. Suuret savunpois-
tolaitteet saatiin mahtumaan kellariin.
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HAASTAVA KORJAUSRAKENNUSTYÖMAA 

 TOIMISTOISTA ASUNNOIKSI: 
 KANNATTAJAN NÄKEMYKSIÄ 

1) Mitkä seikat vaikuttavat siihen, et-
tä toimistoja muutetaan asunnoiksi?

– Toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla 
yksinkertaisesti liikaa, koska teknologian 
kehittymisen vuoksi toimistoissa tarvitaan 
neliötä työntekijää kohden vähemmän. Seu-
dun kunnat ovat myös kilpailleet työpai-
koista kaavoittamalla toimitiloja yli tarpeen. 
Kun vastaavasti asunnoista on pulaa, on 
luontevaa muuttaa toimistoja asunnoiksi.

– Paine muuntoon on sekä kysyntä- että 
tarjontalähtöistä. Keskusta-asumisen suo-
sio on kasvanut ja siksi keskustassa sijaitse-
vista neliöstä maksetaan asuntoina huomat-
tavan paljon. Ne menisivät vuokralle myös 
toimistoina, mutta jos uskomme hintame-
kanismin viisauteen, olisi järkevää muut-
taa niitä asunnoiksi. Monet niistä ovat en-
tisiä asuntoja, joten niiden muuttaminen on 
myös teknisesti yksinkertaista. Kun VM saa 
tahtonsa läpi ja valtio pitää yhteisöverotulot 
kokonaan itsellään, Helsinki alkaa muut-
taa keskustan toimistotaloja asunnoiksi.  

– Tarjontapuolen paineita aiheuttavat 
toimistot, joita ei saa vuokratuksi toimiti-
loina.  Usein ne sijaitsevat paikoissa, jois-
sa ne eivät ole kovin haluttuja myöskään 
asuntoina, mutta asuntoina niistä makset-
taisiin edes jotain. Toimistoksi alun perin 
rakennetusta talosta on kuitenkin mieles-
täni vaikea tehdä hyvää asuintaloa. 
2) Voidaanko toimistojen muuttami-
sesta asunnoiksi puhua jonkinlaises-
ta ilmiöstä Suomessa, vai onko se vie-
lä vähäistä?

– Kaupunkiin kuuluu se, että tonttien 
käyttötarkoitusta muutetaan kehityksen 
mukana. Ei tätä nyt voi vielä massailmiök-

Helsingissä ja suuremmissa kaupungeissa monia toimitiloja on ryhdytty 
muuttamaan asunnoiksi. Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja 
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja 
Osmo Soininvaara on kirjoituksissaan kannattanut tätä kehitystä.

Te k s t i :  To m m i  A h l b e r g

si sanoa. Kolmekymmentä vuotta sitten 
asuntoja muutettiin keskustassa toimis-
toiksi ja kaupunki jahtasi piilokonttoreita. 
Nyt se yrittää estää samojen talojen muut-
tamista takaisin asunnoiksi. 
3) Vanhoja toimitiloja on Helsingis-
sä, Espoossa ja Vantaalla vapaana yli 
miljoona neliötä. Onko näistä neliöis-
tä apua pääkaupunkiseudun asunto-
pulaan?

– Teoriassa tuohon mahtuisi noin 25 
000 asukasta, joten se vastaa runsaan vuo-
den väestönkasvua. Käytännössä potenti-
aalia on paljon vähemmän, koska moni toi-
misto kannattaa mieluummin purkaa. Sa-
malle tontille voi toki rakentaa asuintalon. 
4) Kun rakennuksen käyttötarkoitus 
muutetaan toimistosta asunnoiksi, on 
korjaus- ja muutostyöt usein mittavia 
ja kalliita. Suomessa valmiit kohteet 
ovatkin olleet enimmäkseen arvoasun-
toja keskeisillä paikolla. Olisiko kon-
septilla mahdollista kuitenkin tuot-
taa myös esimerkiksi kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja? Miten?

– Tässä arvostaisin suuresti markkina-
mekanismia. Se ei ole erehtymätön, mutta 
todistustaakka siirtyy sille, joka haluaa tä-
hän väliin joitain tukia. 

– Jos toimiston muuttaminen asunnoik-
si maksaa paljon ja jos lopputulos on huo-
no sekä rakennuksena että sijainnin kan-
nalta, kannattaa käyttää nekin rahat pa-
rempiin asuntoihin paremmalla paikal-
la. Pidän erittäin epätarkoituksenmukai-
sena sitä, että tähän tulisi jotain valtion 
tukea väliin, kuten hallitus on luvannut. 
Kiinteistön omistaja toki ottaa mielellään 
vastaan rahaa valtiolta, mutta jos asunto-
tuotantoa halutaan tukea, pitäisi uudistuo-

tannon voida kilpailla samoista rahoista. 
Näillä asuntojen hinnoilla mitään tuotan-
totukea ei kuitenkaan tarvita.  

On esitetty, että tyhjät toimistot voisivat 
toimia opiskelijoiden hätämajoitustiloina. 
Tämä pitäisi selvittää.
5)  Muutostyöt edellyttävät kaavamuu-
tosta, jonka saaminen voi kestää kauan  
ja olla epävarmaa. Nykyiset vaatimuk-
set autopaikoista, hisseistä ja väestön-
suojista voivat olla haastavia toteut-
taa, samoin ilmanvaihdon ja äänieris-
tyksen vaatimukset.  Myös taloyhtiöt 
voivat asiaa vastustaa. Pitäisikö vi-
ranomaisten velvoitteissa joustaa tai 
muuten pyrkiä edistämään toimisto-
jen muuttamista asunnoiksi?

– Muutoksen vaatimaa byrokratiaa pi-
täisi voida purkaa. Periaatteessa suhtau-
dun positiivisesti siihen, että toimistoja 
muutetaan asunnoiksi, jos tämä on kannat-
tavaa, koska osoittaahan se, että kiinteis-
töstä on enemmän iloa asuntona kuin toi-
mistona. Jos muut syyt eivät estä muutos-
ta, aina voi turvautua autopaikkanormiin. 
6) Kun toimistoja sijoitettiin kaupun-
kien keskustoihin, ajateltiin että työ-
matkatkin olisivat lyhyitä. Nyt näitä 
toimitiloja muutetaan asunnoiksi ja 
toimistot muuttavat kauemmaksi. Mi-
kä on mielestäsi paras ratkaisu työmat-
kojen ja työnteon kannalta, miten ko-
din ja työpaikan tulisi sijaita?

– Tämä on ikuisuuskysymys. Ennen 
päivittäinen matkustaminen oli työmat-
kapainotteista. Nyt vapaa-ajan matkoja 
on paljon enemmän kuin työmatkoja. Sik-
si asunnon on järkevää sijaita siellä, missä 
on elämää ja töihin voi matkustaa vähän 
syrjemmällekin. 

– Pendelöinti keskustasta kaupungin ul-
kopuolelle lisääntyy eikä vain Helsingissä 
vaan esimerkiksi New Yorkissa. Toiset taas 
asuvat mielellään omakotitalossa kaupun-
gin ulkopuolella. Työpaikkojen on oltava 
saavutettavissa kaikkialta. Siksi niitä kan-
nattaa keskittää Leppävaaraan, Helsingin 
keskustaan, Pasilaan ja niin edelleen, ei-
kä missään tapauksessa hajasijoittaa sin-
ne tänne pitkin peltoja. Nämä hajasijoite-
tut toimistothan ovat niitä tyhjillään ole-
via. Valitettavasti ne ovat väärässä paikas-
sa myös asumista ajatellen. 
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J
ätehuoneen sijoittamista ei ai-
na ole suunnittelussa mielletä 
aivan tärkeimmäksi asiaksi.

– Kiinteistöjen jätehuoneen 
suunnitteluun ja sijoitteluun 
kannattaa kuitenkin uhrata 
hetki aikaa, aloittaa Paperin-

keräyksen kehityspäällikkö Harri Leh-
tonen. 

– Jätteiden kierrätyksen ja hyödyntä-
misen mahdollisuudet paranevat yrityk-
sissä koko ajan, mutta kustannushyötyä 
ne tuottavat vasta, jos mahdollisuudet pys-
tytään tehokkaasti toteuttamaan. Jätehuo-
neen tulee olla jatkossa entistä toimivampi 
– toistaiseksi tämä toive ei vielä riittävästi 
näy kiinteistösaneerauksia tai uudissuun-

nittelua tekevien ammattilaisten pöydällä. 
Lehtosen mukaan kannattaa pitää mie-

lessä kiinteistön vääjäämättä ajan myötä 
muuttuvat käyttötarkoitukset: mahdolli-
simman universaaleilla ratkaisuilla sääs-
tetään tulevaisuudessa.

Liian usein kauppakeskusten ja toimis-
tokiinteistöjen jätetilat ovat sokkeloisten ja 
ahtaiden käytävien päässä kiinteistön vii-
meisimmässä kolkassa kellarissa. Käytös-
sä ei ole joko hissiä lainkaan tai sitten se 
on mitoitettu jätehuollolle liian pieneksi.

Jätelogistiikalle jo usein valmiiksi haas-
tava sisäpiha voi olla erityisen ahdas eten-
kin vanhoissa kiinteistöissä, jolloin kerä-
ysvälineiden tyhjennysmatkat kasvavat ja 
kustannukset lisääntyvät. Lisää haasteita 

tulee, kun jätetilat on sijoitettu pysäköinti-
ruutujen läheisyyteen, jolloin väärin pysä-
köidyt autot voivat estää jäteastioiden tyh-
jentämisen kokonaan.

JÄTE A SEMAN H ARKIT TU 
SIJAINTI SÄ Ä STÄ Ä JÄTEHUOLLON 
KUSTANNUK SIA
Kiinteistön käyttötarkoitus vaikuttaa suo-
raan myös jätteiden määrään ja laatuun: 
mitä jätettä tulee ja paljonko, minä vuo-
rokaudenaikoina ja missä jäte on synty-
nyt? Tällaisilla avainkysymyksillä löyde-
tään optimaaliset jätevirrat, mikä mini-
moi turhan kuljettamisen ja puolityhjien 
astioiden tyhjentämisen.

Myös kiinteistön turvallisuuteen ja jäte-
huollon kustannuksiin saadaan merkittä-
vä muutos, jos huoneen sijoittelua on tar-
kisteltu asianmukaisesti.

Harri Lehtosen mukaan olennainen ky-
symys myös on, paljonko jätehuoltoon osal-
listuvilta henkilöiltä menee aikaa jätteiden 
siirtoihin kiinteistön sisällä. Entä jos kiin-
teistössä on paljon keikkaluontoisia työn-
tekijöitä, joille lajittelu on vieraampaa ja 
kiinteistö tuiki tuntematon?

– Henkilökunnan motivaatio korreloi 
suoraan lajittelun onnistumisen kanssa. 
Hyvät lajitteluohjeet, jätehuoneen sopiva 
fyysinen sijainti ja etäisyys syntypaikalta, 
jätetilaan johtavien väylien siisteys ja va-
laistus sekä itse jätehuoneen välineet ovat 
avainasioita henkilöstön kiinnostumisen 
vahvistamisessa, uskoo kehityspäällik-
kö Lehtonen.

T YÖTAPATURMAT KURIIN 
H Y VÄLL Ä SIJOIT TELULL A
Harri Lehtonen korostaa myös työtapatur-
mien minimointia: esimerkiksi jätepuristi-
mille ja kaatolaitteille sekä niiden käyttä-
jille tulisi varata riittävästi tilaa. Tuolloin 
voidaan käyttää standardilaitteita, jotka 
tulevat tavallisesti edullisemmaksi kuin 
erikseen toteutetut yksittäisratkaisut. Pu-
humattakaan työtasoista, joiden lisäämi-
nen jälkikäteen saattaa olla vaikeaa.

Niin ikään jätehuollon vaatimat vesi-, 
viemäröinti- ja sähköliitännät kannattaa 
pohtia jo ennalta. 

KEHITTÄMINEN
K I I N T E I S T Ö S U U N N I T T E L U

JÄTEHUONE ON USEIN 
KIINTEISTÖSUUNNITTELUN
UNOHDETUIN KOLKKA
Liian usein kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen 
jätetilat ovat sokkeloisten ja ahtaiden käytävien päässä 
kiinteistön viimeisimmässä kolkassa kellarissa.
Te k s t i :  Ta r u  N i k u l a i n e n
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KEHITTÄMINEN
T A L O T E K N I I K K A

K
iinteistön 5-vuotissuunnitelmaan 
kirjataan lähivuosien merkittävät 
kunnossapitotyöt. Etukäteen tiedos-
sa olevat hankkeet voidaan käynnistää ja lä-
pi viedä hallitusti, myös kustannusten osalta. 
Esimerkiksi putkiremontin hankesuunnittelu 
ja toteutus kannattaa käynnistää hyvissä ajoin 

eikä vasta usean vuotovahingon jälkeen.

Suunnitelmallisen rakennusten ylläpidon ja ennakoivan huol-
lon laiminlyöminen johtaa rakennuksen elinkaaren myöhemmis-
sä vaiheissa kasvaviin kustannuksiin ja ongelmiin. Taloteknii-
kan toimimattomuus heikentää ensi vaiheessa tiloissa asuvien, 
asioivien ja työskentelevien viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 

– Tämä alkaa näkyä asiakkaiden käyttäytymisen muuttumi-
sena, pahimmillaan rakennuksessa asiointia vähennetään. Seu-
raavassa vaiheessa huomataan korkeat ja yhä kasvavat energia-
kustannukset. Sitten lisääntyvät sisäilma-, kosteus- ja homeongel-
mat. Niiden aiheuttavat välittömät korjauskustannukset lisään-

tyvät ennakoimattomasti, asiantuntija Juha-Ville Mäkinen 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä muistuttaa.

PIKKUKORJAUK SE T LISÄ ÄVÄT 
KORJAUSVELK A A
Juha-Ville Mäkisen mukaan pikkukorjaukset 
kasvattavat rakennuksen korjausvelkaa enti-
sestään. Korjausvelalla tarkoitetaan sitä korja-

ustarvetta ja menoerää, joka syntyy järjestelmi-
en ja rakenteiden vanhenemisesta. 
– Ironista kyllä, korjaamalla voidaan lisätä kor-

jausvelkaa. Kaikki tekniset laitteet ja järjestelmät kulu-
vat ja vanhenevat myös teknisesti, sanoo Mäkinen.

– Pakolliset pika- ja pikkukorjaukset vain siirtävät asioiden oi-
keaa korjaamista, eivätkä vähennä korjausvelkaa. Niillä on usein 
jopa kustannuksia lisäävä vaikutus, kun varsinaiseen korjaus-
työhön aikanaan ryhdytään.

TALOTEKNIIKASTA
TUOTTAVA INVESTOINTI

Rakennuskanta edustaa lähes puolta Suomen 
kansallisvarallisuudesta. Siitä huolimatta raken-
nusten ylläpito on löyhää ja amatöörimäis-
tä. Vain välttämättömimmät korjaukset 
tehdään. Kiinteistöjen omistajat eivät 
halua tai osaa toimia todellisen 
asiakasomistajan tai sijoituksestaan 
huolehtivan ammattilaisen tavoin. 

Talotekniikan toimimattomuus                             heikentää suuresti asukkaiden viihtyvyyttä.

Te k s t i :  K i m m o  K a u p p i n e n   Ku v a t :  1 2 3 R F
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valikoimasta löydät sopivan kuivaimen niin  
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tilaan kuin tilaan

Sentakia Oy 
Tähtitorninkatu 26 
15830 Lahti 
Puh. 03 734 6810 
myynti@sentakia.com

www.sentakia.com

•  Vesikiertoiset käyttöveteen tai  
 lämpöjohtoverkkoon liitettävinä

•  Sähkötoimiset pistotulppaliitännällä tai 
 kiinteällä asennuksella

•  Tilauksesta myös erikoiskoot ja  
 RAL-väreissä maalattuna

Sentakia-pyyhekuivaimet

Sentakia-tuotteet löydät  
MagiCAD-, CADS- ja  
Winner Design -ohjelmista.

TEKNIIK AN RO OLI KOROSTUU
Rakennukset ovat teknistyneet ja vaativat jatkossa aina vain ak-
tiivisempaa huolenpitoa.

Myös kiinteistöjen omistajat ja heidän asiakkaansa haluavat yhä 
laadukkaampia olosuhteita. Tämä koskee erityisesti rakennuk-
sia, jotka houkuttavat asunnon ostajia tai toimitilan vuokraajia. 

– Mielikuva kiinteistön arvosta ja sen säilymisestä on merkit-
tävä tekijä päätöksenteossa. Tulevaisuudessa houkutteleva raken-
nus pitää sisällään yhä enemmän tekniikkaa, jonka on toimitta-
va luvatulla tavalla. Sen on myös taivuttava asiakkaiden vaati-
muksissa tapahtuviin muutoksiin, toimitusjohtaja Jari Syrjälä 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

ENERGIATEH OKKUUS NÄK Y Y KUSTANNUK SISSA
Syrjälä toteaa, että helpotuksia ei ole tulossa; jo nyt käyttöönotet-
tavia rakennuksia koskevat aikaisempaa tiukemmat energiate-
hokkuusvaatimukset.

Määräysten tiukkeneminen jatkuu, ja muutaman vuoden ku-
luttua valmistuvat rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiaraken-

Talotekniikan toimimattomuus                             heikentää suuresti asukkaiden viihtyvyyttä.

"Ironista kyllä, korjaamalla voidaan lisätä 
korjausvelkaa. Kaikki tekniset laitteet ja järjes-

telmät kuluvat ja vanhenevat myös teknisestI."
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nuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmitys-, jäähdytys-, ilman-
vaihto- ja niitä ohjaavat säätöjärjestelmät muuttuvat entistäkin 
monimukaisemmiksi. 

Energiatehokkuus pienentää rakennusten energialaskuja, ai-
nakin teoriassa. Järjestelmien ylläpito ja siihen liittyvä ennakoi-
va huolto ovatkin avainasemassa.

Jos uusia järjestelmiä ei käytetä oikein, energiakus-
tannukset eivät jää lasketulle tasolle, vaan tilanne 
pahenee. Järjestelmät, jotka mahdollistavat pienen 
energiakulutuksen, kuluttavat energiaa aikaisem-
paa enemmän toimiessaan väärällä hyötysuhteella.

K ÄY T TÖKUSTANNUK SE T H ALTUUN
Rakennusten ylläpito ja huolto vaativat aiempaa 
enemmän resursseja ja kokonaisvaltaista näkemys-
tä. Rakennus ei ole pelkkä ulkokuori ja siihen liitettyjä 
teknisiä laitteita vaan toimiva, asiakkaiden tarpeisiin vastaava 
kokonaisuus, josta on pidettävä huoli.

Yksittäiset panostukset sisäilman laatuun, mukaviin käyttöolo-
suhteisiin, energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tekniik-
kaan valuvat hukkaan, jos järjestelmiä ei pidetä käyttökunnossa. 

– Tästä seuraa suoria taloudellisia haittoja. Rakennus ei ole 
enää houkutteleva kohde, myynti- ja vuokrausajat pitenevät, 
reklamaatioiden käsittelyaika kasvaa ja välttämättömiin kor-
jauksiin kuluvat menot kasvavat. Rakennuksen käyttötalouden 
suunnittelu hämärtyy ja vuotuisen budjetin laadinta on arpape-
liä, koska tulot ja varsinkaan menot eivät ole kenenkään enna-
koitavissa, Jari Syrjälä sanoo.

AMMAT TITAITOINEN HUOLTO TUO SÄ Ä STÖÄ
Kiinteistön omistaja pystyy vaikuttamaan itse omistamansa ra-
kennuksen ylläpitokustannuksiin ja sen arvon pysymiseen.

– Tulevaisuutta ei kannata jäädä odottelemaan, vaan se on järke-
vää ottaa itse haltuun. Järjestelmien säännöllisillä tarkastuksilla ja 
ennakoivalla huollolla voidaan säästää jo 10 prosenttia rakennuksen 
nykyisestä energiankulutuksen tasosta, Juha-Ville Mäkinen sanoo.

Asukkaat ja tilojen käyttäjät voivat vaikuttaa itse energian 
kulutukseen ja energiakustannuksiin käyttötottumuksia ja jär-
jestelmien käyttöaikoja muuttamalla.

– Varsinaiset toiminnan tarkastukset ja järjestelmien oikean 
laatuisesta toiminnasta huolehtiminen ovat ammattilaisten teh-
täviä. Monimutkaisten järjestelmien toiminnan tuntemus ja nii-
den huolto vaativat rautaista ammattitaitoa ja asioiden hyvään 
hoitoon aidosti sitoutunutta yhteistyökumppania.

HUOLTOSOPIMUK SISTA ELINK A ARISOPIMUK SIIN
Kiinteistönhoitosopimuksissa, joissa korostuvat halvin hinta ja 
niukasti riman ylittävät tekniset palvelut, asiakas ei voi odottaa 
huipputuloksia.

Valistunut kiinteistön omistaja osaakin erottaa toisistaan kiin-
teistön puhtaanapitoon ja kiinteistön tekniseen toimivuuteen liit-

KEHITTÄMINEN
T A L O T E K N I I K K A

Energiatehokkuus pienentää energialaskuja.                              Ja pienemmät laskuthan kelpaavat kaikille!

1
LVI-JÄRJESTELMIEN VIISI HUOLTOPISTETTÄ

Automatiikka on rakennuksen ”aivot”. Oikeat asetusarvot ja toi-
minnan tarkastus varmistavat halutut olosuhteet, ja estävät 
energian tuhlauksen. 

Ilmanvaihtokone tarvitsee vuosihuollon. Siihen kuuluu suodat-
timen vaihto, lämmön talteenottoyksikön puhdistus ja muiden 
koneen osien tarkastus. Lisäksi venttiilit ja korvausilmasäleiköt 

puhdistetaan säännöllisesti ja kanavistot määräajoin. Vuosihuolto yllä-
pitää hyvät sisäolosuhteet ja asiallisen energian kulutuksen.

Vuotavat vesijohtokalusteet kasvattavat vesilaskua; ne on hyvä 
kunnostaa välittömästi. Lisäksi vettä törsäävät hanat kan-
nattaa vaihtaa uusiin vesipiheihin malleihin. Lattiakaivojen ja 

vesilukkojen säännöllinen puhdistus pitää hajut poissa ja viemärin 
toiminnan kunnossa.

Lämmitysjärjestelmän laitteet ja komponentit tarkastetaan en-
nen lämmityskauden alkua ja rikkoutuneet korjataan tai vaihde-
taan uusiin; näin lämmityskustannukset pysyvät aisoissa. Myös 

lämmitysjärjestelmää ohjaavan automatiikan toiminta tarkastetaan.

Lämmitys- että ilmanvaihtojärjestelmä on perussäädettävä aina, 
kun rakennuksessa tehdään energiatehokkuutta parantavia toi-
menpiteitä, esimerkiksi vaihdetaan ikkunat tai laitetaan ilman-

vaihtoon lämmön talteenotto. Perussäätö on tarpeen myös silloin, kun 
huoneistojen lämpötilat poikkeavat toisistaan merkittävästi.

2

3

4
5
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Energiatehokkuus pienentää energialaskuja.                              Ja pienemmät laskuthan kelpaavat kaikille!

tyvät palvelut. Niihin liittyvät sopimus- ja palvelusisällöt ratkaise-
vat pääosin kiinteistön käytettävyyden ja kustannusten hallinnan. 

– Kokemusten mukaan esimerkiksi elinkaarisopimuksissa kun-
nossapito tulee hoidettua selvästi perinteisiä sopimusmalleja pa-
remmin. Elinkaarisopimuksissa taloteknisten järjestelmien huolto-
palvelujen tuottaja vastaa rakennusten teknisten järjestelmien yllä-
pidosta pitkän ajan, esimerkiksi 15 tai 25 vuotta, Jari Syrjälä toteaa.

INVE STOINTI KOKONAISVALTAISEEN PALVELUUN
Syrjälän mukaan elinkaarisopimuksiin kirjataan selkeät laatutason 
kuvaukset muun muassa sisäilman laatuun, rakennuksen energi-
an kulutukseen ja jopa vikatilojen poistamisen nopeuteen liittyen. 
Näin kiinteistön omistaja voi saada kokonaisvaltaisia palveluja so-
vittuun hintaan, eikä tilaa vain yksittäisiä teknisiä toimenpiteitä. 

– Lisäarvoa saadaan etukäteen määritellyillä rakennuksen 
olosuhteilla ja toimintavarmuudella sekä kustannusten enna-
koimisella ja suunnitelmallisuudella. Käyttökustannukset jäävät 
todennäköisesti aikaisempaa pienemmiksi, koska elinkaarisopi-
muksissa toimenpiteet suunnittelee ja toteuttaa asiaan erityisesti 
paneutunut ammattilainen, Syrjälä sanoo.

– Kun talotekniikasta huolehditaan suunnitelmallisesti, kiin-
teistön omistaja voi odottaa vastinetta investoinnilleen. Ihan kuin 
mille tahansa sijoitukselle. 
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HANKEAteneumia
REMONTOIDAAN sisäolosuhteiden ehdoilla

 ATENEUMIN TAIDEMUSEO SAA REMONTISSA PÄÄLLEEN RAKENTEELTAAN TOIMIVAMMAN 
 VESIKATON, LISÄTEHOA ILMASTOINTIIN JA JÄÄHDYTYKSEEN SEKÄ UUDENTYYPPISIÄ 
 VALAISTUSRATKAISUJA. OLOSUHTEITA ON HALLITTAVA TARKASTI, KOSKA 
 NÄYTTELYTOIMINTA JATKUU REMONTIN AIKANA. 

Te k s t i  j a  k u v a t : 

K a i s a  S a l m i n e n
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ATENEUMIN 
VESIKATTOREMONTTI

• Kohteen kesto: 
kevät 2014 – syksy 2015

• Korjattavan katon
 pinta-ala n. 3500 m2

• Budjetti: 
n. 6 miljoonaa euroa 
(sis. alv 24 %)

• Tilaaja: 
Senaatti-kiinteistöt 
Etelä-Suomen alue

• Rakennuttajakonsultti: 
Taltec Oy 
Rakennuttamispalvelut

• Pääurakoitsija: 
Rakennus Oy 
Paanurakenne

• Sähkö- ja 
valaistussuunnittelu: 
Stacon Oy 

• Konservaattori & 
dokumentointi: 
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V
Vesikattotyömaalla on jouduttu kor-
jaamaan osin vaurioituneita kantavia ra-
kenteita, mutta muilta osin työt ovat eden-
neet Rakennus Oy Paanurakenteen Petri 
Parikan mukaan suunnitelmien mukai-
sesti. 

– Suurin osa valoullakon ikkunoista 
poistetaan ja jäljelle jääviin ikkunoihin 
vaihdetaan energiatehokkaat eristyslasit 
sekä uudet teräsrakenteet. Siinä on omat 
haasteensa, kun ikkunat kunnostetaan 
kittaamalla, hän toteaa.

Työmaa on jaettu kuuteen lohkoon ja 
esimerkiksi ensimmäisen lohkon vesikatos-
ta on poistettu kaikki valoullakon ikkunat.

– Ateneumin vesikatto palautuu taval-
laan vanhaan tilaansa, koska se oli alun 
perinkin melko umpinainen. Energiate-
hokkuus paranee ja kosteusriskit vähene-
vät, kun katossa on vähemmän vuotokoh-
tia ja rakenteesta tehdään tuulettuvampi, 
projektipäällikkö Harri Toivonen Kan-
sallisgalleriasta täydentää.

Kansallisgalleria on Senaatti-kiinteis-
töjen pitkäaikainen vuokralainen ja kor-
jaushankkeita viedään yhteistyössä eteen-
päin. Samanaikaisesti on käynnissä useita 
investointi-, korjaus- ja ylläpitohankkeita. 

Ateneumin kohde on siitä erikoinen, 
että Senaatti-kiinteistöt on palkannut työ-
maalle oman rakennuskonservaattorin. 
Lisäksi työmaalla on toistakymmentä val-
vojaa. Museoviraston kanssa neuvotellaan 
yhteistyössä kaikista muutoksista. 

– Ateneum on rakennushistoriallises-
ti ja käyttötarkoituksensa puolesta niin 
arvokas kiinteistö, että se vaatii erityistä 
huolenpitoa. Korjauksia tehdään jatkuvas-
ti pitkän tähtäimen suunnitelman mukai-

sesti, Kansallisgallerian viestintäpäällik-
kö Vivikka Richt toteaa.

Lisäksi suunnitteluun käytetään taval-
lista enemmän aikaa ja suunnittelijoiden 
valintaan kiinnitetään erityishuomiota.

– Suunnittelijoiden kilpailutuk-
sessa ja hankinnassa on arvo-
kohteissa perusvaatimukse-
na, että heillä pitää olla re-
ferenssejä arvokiinteistöjen 
suunnittelusta, rakennut-
tajapäällikkö Lena Iskala 
Senaatti-kiinteistöistä täy-
dentää.

TIUK AT OLOSUHDE VA ATIMUK SE T
Näyttelytoiminta jatkuu remontin aikana, 
mikä asettaa lisävaatimuksia vilkkaasti lii-
kennöidyllä paikalla sijaitsevan museon työ-
maan turvallisuudelle. Itse museon kannal-

ta yhtä lailla tärkeää on huolehtia siitä, 
että sisäolosuhteet pysyvät muut-

tumattomina remontin aikana. 
– Lämpötilan on pysyttävä 

kahden asteen sisällä ja suh-
teelliselle kosteudelle on ase-
tettu tiukat vaatimukset. Jos 

emme pysty osoittamaan, et-
tä sisäolosuhteet pysyvät vaa-

dituissa lukemissa, on turha miet-
tiä, mitä näyttelyitä saadaan maailmalta 
lainaksi suomalaisen yleisön nähtäväksi, 
LVI-asiantuntija Teppo Malm Senaat-
ti-kiinteistöistä toteaa.

– Ateneumissa on hyödynnetty paljon 
kiertoilmaa, koska kosteuden ja lämpötilan 
vaihtelut pysyvät sen ansiosta vähäisinä. 
Lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja ulkoil-
mamäärään vaikuttavaa hiilidioksidipitoi-
suutta on tarkkailtava kuitenkin jatkuvas-
ti, ettei happi pääse loppumaan talosta.

Remontissa on kiinnitetty erityishuo-
miota näyttelyvalaistuksen suunnitteluun. 
Aikaisemmin valaistus perustui pitkälti 
päivänvaloon, mutta jatkossa se toteute-
taan led-valoilla päivänvalosimulaationa 
ja johdetaan sisällä olevien kattoikkunoi-
den kautta näyttelytiloihin. 

– Tämä on museon kannalta merkittävä 
asia, koska keinovalaistuksella voidaan pa-
rantaa teosten säilyvyyttä ja museon käy-
tettävyyttä, Harri Toivonen sanoo.

– Pystymme säätämään valon aallon-
pituutta ja värilämpötilaa ensimmäistä 
kertaa hyvin tarkasti. Sen ansiosta olem-
me voineet minimoida valon taideteoksia 
haurastuttavan vaikutuksen, taloteknii-
kan asiantuntija Pasi Hyyppä Senaat-
ti-Kiinteistöistä täydentää. 

Remontin suunnitteluvaiheessa on tut-
kittu esimerkiksi erilaisia mallivalaisimia. 
Pasi Hyyppä kertoo, että sitä kautta on py-
ritty mahdollisimman luonnolliseen va-
laistustasoon niin valaistuksen kuin vä-
rilämpötilan osalta.

– Projektissa on tehty matemaattisia 
3D-laskentamalleja ja 3D-simulointeja eri 
valaisin-, lasi- ja kalvoyhdistelmillä. Li-
säksi on tutkittu, minkälaista lasilevyä ja 
kalvoja tarvitaan, jotta valoalakatto tuot-

Ensimmäisen lohkon vesikatto on 
palautettu entiseen tilaansa ja 
kaikki valoaukot on suljettu.

Kuvassa näky vät valoaukot kun- 
nostetaan vaihtamalla tilalle 
SG-lasirakenteet.

Ateneumin taidekokoelman helmiin 
pääsee kurkistamaan työmaa-aitoihin 
tehdyistä luukuista.

UUSI
VALAISTUS
TOIMII LED-
VALOILLA
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HAASTAVA KORJAUSRAKENNUSTYÖMAA taisi mahdollisimman tasaisen valaistuk-
sen, hän toteaa. 

Kohdetta hän pitää siitä poikkeuksel-
lisena, että käyttäjällä on hyvä tietämys 
ja tarkat vaatimukset olosuhteiden ja va-
laistuksen suhteen. Led-valojen ja antu-
ritekniikan kehittyminen on mahdollis-
tanut myös paremmat säätöominaisuudet.

L ÄHE S K AIKKI K AT TORAKENTEE T 
PURE TA AN
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Paa-
nurakenne, joka vastaa vesikattotyömaasta 
käsittäen vesikaton korjaamisen, talotek-
niset työt ja tilaajan erillishankintoja liit-
tyen esimerkiksi konservointiin.

Noin puolet kattorakenteista oli jou-
lukuussa 2014 vielä avaamatta, mutta 
aluepäällikkö Petri Parikka yhtiöstä ar-
vioi remontin valmistuvan ajallaan syk-
syllä 2015, koska yllätyksiin on varaudut-
tu. Lisäksi pitkässä projektissa voidaan 
ajoittaa toimenpiteitä helpommin kuin ly-
hyessä projektissa vuodenaikojen mukaan. 
Esimerkiksi jäähdytys voidaan katkaista 
talvella kaukokylmään liittymistä varten. 

– Kaikki kattorakenteet puretaan kan-
tavia rakenteita ja ruoteita lukuun otta-
matta ja vesikatto uusitaan, hän kiteyttää.

H ÖY RYSULUT KIINNITE TÄ ÄN 
ERIKOISAINEILL A
Museokohde vaatii tavallista suurempaa 
huolellisuutta, koska esimerkiksi kaik-
ki työvaiheet on dokumentoitava tarkasti 
tulevia sukupolvia ja remontteja varten. 
Vanhoista rakenteista otettuja valokuvia 
on toisaalta voitu käyttää Ateneuminkin 
työmaalla teknisten piirustusten tukena, 
minkä lisäksi hankalimmista paikoista on 
tehty 3D-havainnekuvat. 

Petri Parikka kertoo, että erityishuomio 
on ollut höyrysulun kiinnityksissä, koska 
niiden onnistuminen vaikuttaa rakentei-
den kestävyyteen.

– Höyrysulun kiinnitys vanhoihin ra-
kenteisiin on haastavaa ja olemme käyt-
täneet uudentyyppisiä erikoisaineita, mi-
kä on edellyttänyt testauksia ja asentajien 
koulutusta, hän kertoo. 

Työn laadun varmistamiseksi tilaaja on 
lisäksi vaatinut, että pääurakoitsija vastaa 
kaikista kattokiinnityksistä itse. 

– Talotekniikkaurakoitsijalle on mää-
rätty tarkasti paikat, mihin voidaan teh-

dä läpivetoja; esimerkiksi höyrysulkuihin 
ei ole lupa koskea, toimitusjohtaja Tapani 
Muttonen Taltecista toteaa.

Remontin yhteydessä uusitaan myös 
valoullakolla sijaitseva konehuone, koska 
Ateneumin vierailijamäärät ovat kasvaneet 
ja edellisestä, 1980-luvulla tehdystä ilman-
vaihtoremontista on vierähtänyt jo aikaa.

Museon ilmanvaihtojärjestelmät on 
suunniteltu noin 70 000 kävijälle, mutta 
vierailijoiden määrä on nykyisin 300 000 
vuodessa. Ilmamäärät ovat olleet riittämät-
tömiä etenkin pääportaikossa, jotka toimi-
vat usein avajaisten näyttämönä. 

– Ilmanvaihtoa uusitaan vaiheittain, 
koska sisäolosuhteet on pidettävä vakiolli-
sina, Harri Toivonen kertoo. 

LVI-asiantuntija Hannu Salo Kansallis-
galleriasta kertoo, että Senaatti-kiinteistöt 
kiinnittää strategiansa mukaisesti huomiota 
energiatehokkuuteen, mutta se on Ateneu-
min kaltaisessa erikoiskohteessa haastavaa, 
koska Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa 
kostutus ja kuivaus vievät paljon energiaa.

Kiinteistöjärjestelmän perussäädöt on 
Salon mukaan viritetty jo niin hyvin koh-
dalleen, että siltä osin ei ole odotettavis-
sa lisäsäästöjä, vaikka järjestelmä päivi-
tetäänkin. Jatkuvaa ylläpitoa kuitenkin 
tarvitaan, etteivät takavuosina saavutetut 
kymmenien prosenttien säästöt kiinteis-
tön energiankulutuksessa valu hukkaan.

K AUKOK YLMÄLL Ä LISÄ JÄ ÄHDY T YSTÄ
Remontin yhteydessä liitytään myös kau-
kokylmään, mikä tuo lisätehoa jäähdytyk-
seen. Lisäjäähdytystä on kaivattu varsin-
kin neljännen kerroksen toimistotiloihin, 
missä olosuhteet ovat käyneet kesähelteillä 
tukaliksi. Näihin tiloihin tulee huonekoh-
tainen jäähdytys, mitä uusitun vesikaton 
lämmöneristys osaltaan tukee.

Vesikaton lämmöneristämisellä on Han-
nu Salon laskelmien mukaan vain vähäi-
nen vaikutus kiinteistön kokonaisenergi-
ankulutukseen. – Kaukokylmä on halpaa 
energiaa, mutta tarvitsemme vedenjäähdy-
tyskoneita jatkossakin kuivatuksen takia. 
Kun jäähdytysteho kasvaa ja vedenjäähdy-
tyskoneet kuluttavat ilmanvaihtokoneiden 
sekä pumppujen ohella kiinteistössä pal-
jon energiaa, kiinteistön kokonaisenergi-
ankulutus kasvaa, hän arvioi. 

– Pyrimme siihen, että näyttelyt toimi-
vat remontin aikana niin normaalisti kuin 
mahdollista, Tapani Muttonen Taltecista, 
Lena Iskala Senaatti-kiinteistöistä, Rami 
Levonen Paanurakenteelta ja Harri Toi-
vonen Kansallisgalleriasta kertovat.

 KIASMAN LASIKATTO 
 KORJATAAN 
 TURVALLISEMMAKSI 
KANSALLISGALLERIAAN KUULUVAN 
KIASMAN LASIKATTO UUSITAAN 
TURVALLISEMMAKSI JA NÄYTTÄVÄM-
MÄKSI, MINKÄ LISÄKSI SE ON 
ENTISTÄ HELPOMPI ASENTAA.

Te k s t i  j a  k u v a t :  K a i s a  S a l m i n e n

Nykytaiteen museon vanha alalasi joudut-
tiin purkamaan, koska se liikkui samassa 
rytmissä ylälasin kanssa sen taipuessa lu-
mikuorman alla.  Uusi alalasi asennetaan 
erikoisvalmisteisten profiilien varaan, jot-
ka pitävät lasin paremmin paikallaan. Nä-
mä taitteella varustetut T-kirjaimen muo-
toiset profiilit parantavat turvallisuutta ja 
helpottavat asennustyötä. 

– Vanhassa lasikatossa kiinnitykset 
jouduttiin ruuvaamaan alakautta ja vie-
rekkäisiä laseja oli pidettävä yläilmassa 
asennustapahtuman ajan. Uusi lasilevy 
sujautetaan paikoilleen viemällä se ylä-
reuna edellä asennuspaikkaansa, minkä 
jälkeen se käännetään oikeaan kulmaan 
ja lasketaan alemman T-teräksen varaan, 
arkkitehti Timo Kiukkola Arkkitehtuu-
ritoimisto B&M:stä sanoo.

Uudistustöiden tavoitteena on parantaa 
paitsi turvallisuutta myös sisääntuloau-
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HAASTAVA KORJAUSRAKENNUSTYÖMAA 

lassa näyttävällä 
paikalla sijaitse-
van lasikaton ul-
konäköä.

– T-palkkien 
jalkaosien yläpäät 
ovat luotisuoras-
sa ja laippaosat 
lasien suuntaisia. 
Näin toteutuu la-
sin asennushet-
ken vaatiman geo-
metrian vaatimus, 
rakenteellisia etu-
ja ja luonnonvalon 

aiheuttama varjostus alalasille vähenee.
Kiukkola on ollut alkuperäisenä projek-

tiarkkitehtina tekemisissä Kiasman kans-
sa yli 20 vuotta. Kiasman lasikatto-ongel-
ma ei ole ainutlaatuinen, vaan hän arvelee 
tämän ikäisiä lasikattoja tulevan korjausi-
kään joka puolella maapalloa Kumitiivis-
teet yksinkertaisesti kulahtavat, kun ne 
ovat lasitaakan alla vuodesta toiseen vai-
keissa olosuhteissa. 

Kiasman lasielementtien neliöpaino on 
yli 60 kilogrammaa. Lasien päällä ja välissä 
olevat tiivisteet altistuvat ankarille olosuh-
teille, kun lämpötila vaihtelee sata astetta 
vuoden mittaan ja uv-säteily on huimaa.

Lasikaton ylälasi toteutetaan ilman lis-
toja kitin avulla eli SG-lasituksena.

– Tällaista järjestelmää pidetään luotet-
tavampana kuin vanhassa ylälasissa käy-

tettyä järjestelmää kumitiivisteineen, listoi-
neen ja ruuveineen, jotka puristivat listoja 
kumeja vasten. Kittituotteet ovat myös ke-
hittyneet vuosien varrella ja niihin luote-
taan enemmän. Edellytyksenä on, että ne 
kiinnitetään täysin rasvattomaan alustaan 
sopivissa olosuhteissa, minkä vuoksi työ-
maalla kaikki kattolasityökohteet on suojat-
tu lämmitetyillä teltoilla, Kiukkola toteaa.

Arkkitehtuurisuunnittelussa ei ole käy-
tetty tietomallinnusta, mutta suuri osa 
suunnitelmista on laadittu yksityiskoh-
taisesti 3D-suunnitteluna tarkkuuden lä-
hentyessä ruuvin kierteitä. Sama koskee 
valaistussuunnittelua ja metalliurakoit-
sijan pajapiirustuksia.

Varsinainen lasipaketti käsittää kar-
kaistut ja laminoidut lasit auringonsuoja- 
ja energiansäästöpinnoitteineen. Remontin 
yhteydessä ylälasi muutetaan 2-kerroslasis-
ta parempaa lämmöneristystä tarjoavaksi 
3-kerroslasiksi. Sen hintana tosin on, että 
lumi sulaa vähän hitaammin katolta pois. 

Ylälasin alapinnassa on Kiasman eri-
koisuus, hienon hiekkapuhalluksen kal-
tainen mattapinta, joka sirottaa sisään tu-
levan luonnonvalon tasaisesti joka suun-
taan. Samalla ripustus- sekä muiden osien 
varjonmuodostus alalasille vähenee. Uu-
tuutena aulan lasikatto kätkee sisäänsä 
mahdollisuuden taideteosten ripustukseen.

– Ledit ovat mullistaneet valaisinoptii-
kan, koska pienen pisteen kokoinen valon-
lähde voidaan heijastaa tuhansia kertoja 
kohteeseensa. Näin saadaan suuri valote-
ho minimaalisella energiamäärällä. Valais-

tuksen parempi hyötysuhde ja päivänva-
loseuranta parantavat osaltaan energiate-
hokkuutta, Kiukkola sanoo.

KIRE Ä AIK ATAULU H A A STEENA
Lasikaton uudistustöiden ohella tehdään 
paljon muitakin korjauksia; osa sisäkatois-
ta uudistetaan, rakennus liitetään kauko-
kylmäverkkoon, sisävalaistusta ja raken-
nusautomaatiota päivitetään, Kiasma-teat-
terissa tehdään ylläpitokorjauksia ja lasi-
lankkurakenteita korjataan. Yleisötilat on 
suljettu remontin takia puoleksi vuodeksi. 

– Eniten haasteita tuottaa aikataulu, 
koska teemme kertarysäyksellä paljon kor-
jauksia. Lasikattotyöt, kaukokylmään liit-
tyminen ja gallerian alakattotyöt neljän-
nessä kerroksessa ovat suurimpia yksit-
täisiä remontteja. Lisäksi Kiasman taide-
museota on pitänyt käsitellä varjellen, ra-
kennuttajapäällikkö Jonni Laitto Senaat-
ti-kiinteistöistä täydentää.

Kaukokylmän ansiosta päästään eroon 
vanhan jäähdytysjärjestelmän meluhaitois-
ta, joskin samalla kiinteistön kokonaisener-
giankulutus kasvaa. Galleriassa alakatto-
töissä on kyse pikemminkin näyttelytekni-
sestä järjestelmästä, joka kätkeytyy alkupe-
räiseen arkkitehtuuriin sitä muuttamatta. 

– Suuren kuorman ripustuspisteet gal-
lerian katossa eivät ole täyttäneet viimeai-
kaisten näyttelyiden vaatimuksia; esimer-
kiksi videoteosten määrä on lisääntynyt 
koko ajan. Uudistyön yhteydessä paran-
netaan myös oleellisesti salien akustiik-
kaa, Kiukkola kertoo. 

– Lasikaton välitilaan saadaan jatkossa loisteputkien tilalle led-valaisimet, joilla on yksilölliset erikois-valmistei-
set heijastimet. Ne mahdollistavat tasaisen valopesun alalasin pinnalle, Timo Kiukkola ja Jonni Laitto kertovat. 

KIASMAN 
UUDISTUSTYÖT

• Tilaaja: 
Senaatti-kiinteistöt 

• Kohteen kesto: 
9/2014–2/2015

• Projektinjohto- 
urakoitsija: 
Kenno-Rakenne Oy

• Arkkitehti- ja 
pääsuunnittelu: 
Arkkitehtitoimisto 
B&M Oy

• Arkkitehti-
suunnittelu 
(Kiasma-teatteri, 
lasilankkurakenteet): 
Arkkitehtitoimisto 
Erat Oy

• Rakenne-
suunnittelu: 
Insinööritoimisto 
Lauri Mehto Oy

• Lasirakenne- 
suunnittelu: 
Lasifakta Oy

• Valaistus-
suunnittelu: 
Arkkitehtuuritoimisto 
Cadvance Oy

 FAKTA:  
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VAUHTIA HOMEJAHTIIN
Ihmisiä ja rakennuksia piinaavan homeongelman kesyttämi-
seen haetaan nyt vauhtia uudenlaisesta koulutuksesta.  Se on 
suunnattu rakentamisen nykyisille ja tuleville ammattilaisille.

d

KOULUTUS
H O M E E N T O R J U N T A

Te k s t i  j a  k u v a t :  To m m i  A h l b e r g

S
isäilman huono laatu on yksi 
maamme suurimmista ympä-
ristöterveysongelmista. Kos-
teus- ja homevauriot ovat sen 
suurin aiheuttaja.

Lähivuosina tarvitaan tuhansia päteviä 
rakennusterveysasiantuntijoita, kuntotut-
kijoita, korjaussuunnittelijoita, työnjohta-
jia, valvojia ja korjaajia, jotta ongelma saa-
daan kuriin. Heitä saadaan vain oikealla 
koulutuksella.

Rakennusterveyteen liittyvää koulu-
tusta tarvitaan maassamme lisää. Näin to-
detaan muun muassa Kosteus ja hometal-
koissa, seitsemän vuoden pituisessa suo-
malaisen rakennuskannan tervehdyttä-
misen toimintaohjelmassa.  

– RATEKOn ja ammattikorkeakoulujen 
täydennyskoulutusohjelmien tulee olla am-
mattikorkeakouluopetukseen suunniteltu,  
jotta ne voidaan hyväksyä perustutkinto- 
ja jatko-opintojen osaksi, kertoo hankkeen 
projektipäällikkö Helmi Kokotti Suomen 
Sisäilmakeskuksesta

Tarkoitus ei siis ole synnyttää uut-
ta kosteus- ja homevaurioiden koulutus-
alaa, vaan tarkentaa ja täydentää nykyi-

siä koulutuksia.
– Perataan paljonko rakennus-

terveyttä löytyy jo tällä hetkel-
lä tutkintokoulutuksista. Ja alus-
tavien selvitysten perusteella sitä 
kyllä löytyy. Kyse on siitä, millais-
ta ja miten paljon lisäopetusta tar-
vitaan, ja kenelle se suunnataan, 
Kokotti jatkaa.

Rakennusterveyskoulutusta ha-
lutaan kohdentaa rakentajille aikai-
sempaa enemmän, yhtä lailla korja-
us- kuin uudisrakentamiseenkin.

– Nykymuotoisessa systeemis-
sä periaatteessa kuka tahansa voi 
toimia kosteusvaurioiden kuntotutkijana, 
valottaa tilannetta koulutuspäällikkö Ju-
ha Krankka RATEKO:sta.

RATEKO keskittyy uudessa hankkees-
sa erityisesti pätevöintijärjestelmien luo-
miseen.

Krankan mukaan kosteus- ja homevau-
rioiden tunnistaminen edellyttää asian-
tuntemusta sekä rakennustekniikasta että 
sisäilmaympäristöstä. Hänen mielestään 
rakentajat ovat jääneet vähän syrjään ho-
meongelmien ratkomisesta.

- Kysehän on  päätelmien tekemises-
tä  rakenteiden toiminnasta. Kuka siihen 
kykenisi rakennusalan ammattilaista pa-
remmin, Krankka kysyy.

YH TEINEN A SIA
STM:n uudistettava asumisterveysasetus 
luo terveyshaittojen tutkimisessa toimivil-
le asiantuntijoille tarvetta täydennyskou-
lutukseen. Samoin painetta uudenlaiseen 
osaamiseen on lisännyt tuorein maankäyt-
tö- ja rakennuslain muutos.

Koulutuspäällikkö Juha Krankan (vas.), 
johtava asiantuntija Helmi Kokotin ja kou-
lutuspäällikkö Jouko Lähteenmäen tehtä-
vänä on viedä kosteus- ja homevaurioalan 
koulutuksen ja pätevöitymisen uudistuk-
set mukaan käytännön koulutukseen. 

Hometalo on rakennus, jossa on kosteus- ja 

mikrobivaurioita ja niihin liittyviä sisäilmaon-

gelmia. Hometaloissa oleskelevilla voi esiintyä 

terveyshaittoja, jotka ilmenevät muun muassa 

hengitystieoireina ja -tulehduksina sekä astmaoi-

reiden pahenemisena.

Kosteusvauriolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa 

normaalisti kuiva rakennusmateriaali kostuu 

vähintään päivien pituisena aikajaksona. Useim-

missa rakennuksissa tapahtuu pitkän elinkaaren 

aikana jonkinasteisia kosteusvaurioita.

Homeongelma voi syntyä rakennusmateri-

aalin kostuessa, erityisesti toistuvan tai pitkän 

kosteusaltistuksen seurauksena. Tällöin missä 

tahansa materiaalissa voi kasvaa mikrobeja eli 

homeita, hiivoja ja bakteereja. Mikrobikasvulla 

tarkoitetaan sitä, että mikrobit alkavat kasvaa ja 

lisääntyä rakennusmateriaalissa tai sen pinnalla. 

(Lähde: THL)
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Juha Krankan mukaan rakentajat ovat jääneet hiukan syrjään homeongelman ratkaisemisessa.

Tampereen ammattikorkeakoulun raken-
nustekniikan ja -arkkitehtuurin koulutus-
päällikkö Jouko Lähteenmäki. Opetus-
suunnitelmien tuntemus on Lähteenmäen 
vahva puoli, minkä vuoksi hän on muka-
na hankkeessa.

Tulevat kosteus- ja homevaurioiden 
korjausalan ammattilaiset jaetaan nel-
jään ammattikuntaan: rakennusterveys-
asiantuntijat, kosteusvauriokuntotutkijat, 
korjaussuunnittelijat sekä työnjohtajat tai 
valvojat. Pätevöitymisessä huomioidaan 

• Tarkoitus on uudistaa kosteus- ja 

homevaurioalan koulutus Suomessa

• Suositukset alan koulutuksen ja pätevöity-

misen järjestämisestä valmistuivat keväällä 

2013 Kosteus- ja hometalkoissa yli sadan 

asiantuntijan voimin.

• Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohankkeen 

tehtävänä on viedä suunnitelmat käytäntöön.

• Tavoitteena on yhtenäinen, valtakunnalli-

nen lisäkoulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä 

kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille.

• Hanketta toteuttaa Kosteus- ja hometal-

koot yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön 

kanssa 

• RATEKO toimii hankkeen vetäjänä ja vastaa 

käytännön toteutuksesta yhdessä Suomen 

Sisäilmakeskuksen kanssa.

• Tavoitteena on rakentaa yhteistyöver-

kosto oppilaitosten ja muiden kouluttajien 

välille ja varmistaa, että rakennusterveyteen 

liittyvä osaaminen on keskeinen osa koko 

rakennusalan tutkintokoulutusrakennetta. 

Korkeakoulujen nykyisiä opintorakenteita 

auditoidaan ja niitä kehitetään vastaamaan 

Terveiden talojen erikoisjoukkojen osaamis-

vaatimuksia.   

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUKSEEN LISÄÄ RAKENNUSTERVEYTTÄ 

Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyssä 

hyvään lopputulokseen päästään 

huolellisella suunnittelulla ja raken-

tamisella sekä rakennusten huolelli-

sella kunnossapidolla. Niin uudis- kuin 

korjausrakentamisessa valitaan oikeat 

materiaalit oikeisiin paikkoihin ja käy-

tetään toimiviksi tunnettuja ratkaisuja. 

Rakennusmateriaalit on suojattava kas-

tumiselta myös rakentamisen aikana.

Rakennusta ja sen riskialttiita osia 

tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllises-

ti. Kosteuden hallitsemiseksi kannattaa 

kiinnittää huomiota erityisesti

• ilmanvaihtoon

• lämmitys, vesi- ja viemärijärjestelmiin

• lämmöneristyksiin

• kosteus- ja vedeneristyksiin

• sadevesi- ja salaojajärjestelmiin 

• maanpinnan muotoiluun rakennuksen 

ympärillä. (Lähde: THL)

Rakennusterveyttä sisältävää koulu-
tusta tullaan lisäpätevöitymiskoulutuk-
sen ohella  antamaan eri asteen tutkintoon 
valmistavissa oppilaitoksissa. Asia koskee 
yhtä lailla suorittavaa työtä tekeviä, tutki-
joita, työnjohtoa, suunnittelijoita kuin pro-
jektijohtoakin.

– Toisen asteen koulutuksessa sekä am-
matti-  ja tiedekorkeakouluissa pitää kai-
kissa varmistaa, että rakennusterveys on 
riittävän vahvasti läsnä opetuksessa. Var-
mistetaan, että yhteinen juttu toimii, sanoo 

aiemmat opintosuoritukset sekä 
työkokemus.

Alkuvaiheessa edessä on myös 
uudenmuotoisesta opetuksesta 
vastaavien opettajien kartoitus ja 
koulutus.

PISIMMILLÄÄN PARIN 
VUODEN OPISKELU
Rakennusterveyteen liittyvä lisä-
pätevöitymiskoulutus kestää puo-
lesta vuodesta kahteen riippuen 
mihin pätevyyteen tähdätään. Pä-
tevyyden voi hankkia myös vai-
heittain. Näin taataan, että kynnys 
aloittaa rakennusterveyden opis-
kelu lisätutkintona olisi mahdol-
lisimman matala.  Lyhyemmillä 
opinnoilla voi saada pätevyyden 
tavanomaisten kosteusvaurioiden 
korjaustehtäviin. Vaativammat 
tehtävät edellyttävät lisäopintoja 
ja lisää kokemusta.

Savonia ammattikorkeakoulun 
viime vuonna toteuttamassa kos-
teusvaurioiden korjausasiantunti-

joiden pilot-koulutus tähtäsi kosteusvauri-
okorjaustyön työnjohtajan ja -valvojan pä-
tevyyteen, mutta käy myös osasuoritukse-
na muihin pätevyyksiin.

Siitä ja muista piloteista on saatu erin-
omaisia kokemuksia, innostus ja motivaa-
tio on ollut opiskelijoilla kohdallaan. Toi-
veet siitä, että maassamme on pian riittä-
västi osaavia rakennusterveyden asian-
tuntijoita, ovat korkealla. 

KATSO VERKOSSA: www.hometalkoot.fi

KOSTEUSVAURIOIDEN ENNALTAEHKÄISY
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KASVUYRITYS
A L A N  T O I M I J A

K
ävimme tutustumas-
sa kylpyhuoneremont-
teihin erikoistuneeseen 
Blosius kylpyhuonere-
monttien toimintaan.

Blosius on tehnyt 
kylpyhuoneremontteja 

kokonaistoimituksena jo vuodesta 1995. 
Yritys toimii pääkaupunkiseudulla lähes 
35 henkilön voimin. Liikevaihto oli viime 

vuonna vajaat neljä miljoonaa euroa. Blo-
siuksella on myös kiinteät myyntinäyttelyt 
Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Kysyimme toimitusjohtaja Jaakko Ros-
tilta, millaisia asiakkaita yhtiöllä ja miten 
tyypillinen kylpyhuoneremontti etenee.

– Perustoimintaamme ovat nimen-
omaan yksittäisien kylpyhuoneiden re-
montointi. Pääasiassa ne ovat yksityisien 
ihmisien omia kylpyhuoneita, mutta teem-

me kylpyhuoneremontteja myös pienille 
taloyhtiöille. Niissä puhutaan silloin 1-10 
kylpyhuoneesta, Rosti kertoo.

– Asiakkaidemme ei palvelussamme 
tarvitse erikseen tilata suunnittelijaa, vaan 
teemme koko projektin suunnittelusta val-
miiseen kylpyhuoneeseen. Olemme toimi-
neet tällä ajatuksella jo 20 vuotta. Tuona ai-
kana on tullut paljon oppia siitä, miten tällai-
set projektit viedään onnistuneesti maaliin.

TALOUSTAANTUMA EI VAIVAA 
KYLPYHUONEMARKKINOILLA
Kylpyhuoneremontti on vähän samantyyppinen projekti kuin 
keittiöremontti. Siihen ollaan valmiita panostamaan vaikeassakin 
taloustilanteessa. Kuluttajien vaatimustaso on myös kasvanut. 
Enää ei riitä pelkkä uusi laatoitus, vaan kylpyhuoneeseen halu-
taan nyt myös modernia tekniikkaa ja trendikkäitä kalusteita.

Te k s t i  j a  k u v a t :  A n t t i  To l o n e n   3 D - m a l l i n n u s :  B l o s i u s  k y l p y h u o n e r e m o n t i t 
Blosius tekee koko projektin suunnittelusta 
valmiiseen kylpyhuoneeseen.
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ENSIN KUUNNELL A AN A SIAK A STA
 Blosiuksen prosessit lähtevät aina siitä 
liikkeelle, että yritys kuuntelee ensin asi-
akkaan toiveet remontoitavassa tilassa.

– Näin saamme selville konkreettisesti 
vaatimukset siitä, millaisen sen kylpyhuo-
neen tulee olla ja miten se parhaiten pal-
velee käyttäjän tarpeita. Myyntinäyttelys-
sä käymme asiakkaan kanssa läpi kaikki 
tarvittavat materiaalit, koneet ja kalusteet. 
Tämän pohjalta teemme toteutussuunni-
telman, josta selviää mitä siinä tilassa pi-
tää tehdä esimerkiksi rakennusteknisesti 
ja pintamateriaalien sekä putki- ja sähkö-
töiden osalta.

Tämä kaikki dokumentoidaan ja Blo-
sius laatii kustakin kylpyhuoneesta asi-
akkaille 3D-havainnekuvat. 

– Tässä yhteydessä me laskemme re-
montille kiinteä hinnan ja kiinteän aika-
taulun. Toteutuksemme sisältää tyyty-
väisyystakuun. Tämä tarkoittaa sitä, että 
teemme töitä niin pitkään, että molemmat 
ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Projek-
tien kesto on tyypillisesti noin kaksi tai 
kolme viikkoa. Saunan kanssa siihen me-
nee vielä viikko lisäaikaa. Hintahaarukka 
remontille vaihtelee 15 000 euron molem-
min puolin ja sauna tekee siihen pyöreäs-
ti 5000 euroa lisää.

MITEN L A ATU VARMISTE TA AN?
Kylpyhuoneremontti on kuluttajalle suuri 

investointi. Tämä nostaa myös asiakkaan 
vaatimuksia työlle ja investoinnille halu-
taan parasta laatua. Miten laatu varmiste-
taan Blosiuksen kylpyhuoneremonteissa?

– Keskeinen asia laadunvarmistuksessa 
on se, että meillä ei jatkuvasti kilpailuteta 
alihankintoja, vaan käytämme jo vuosia hy-
väksi todettuja yhteistyökumppaneita. Jos 
ongelmia ilmenee, niin kehitämme kehitys-
kelpoisia kumppaneita parempaan laatuun. 
Ei-kehityskelpoisia kumppaneita emme pi-
dä ”remmissä” mukana, Rosti korostaa.

Remonttikohteessa Blosiuksella on ai-
na yksi vastuullinen asentaja, joka on koh-
teessa paikalla koko projektin ajan. Hän 
myös huolehtii yhteydenpidosta muiden 
työntekijöiden kanssa. 

– Työn laadussa lähdemme siitä, että 
sen pitää olla sellaista, jonka hyväksyisi 
itsekin omaan kylpyhuoneeseensa. Tek-
nisessä laadussa annamme sertifioidulle 
työllemme takuun, joka on voimassa myös 
varsinaisen takuuajan jälkeen. Vesieris-
tyksissä olemme nyt lisänneet valvontaa 
kiristyneiden säädöksien takia. Taloyh-
tiöt kiinnittävät tähän erityisesti huomio-
ta. Laadunkehittämisessä en silti lähtisi 
nostamaan kovin korkealle sertifiointeja 
tai valvontaa. Kyllä sen yrityskulttuurin 
ja päivittäisen työn pitää olla sellaista, jo-
ka kannustaa meitä tekemään asiat par-
haalla laadulla.

Taloustaantuma ravistelee rakennusalaa 

kovalla kädellä ja Rakennusteollisuus RT:s-
sä heikkojen suhdanteiden odotetaan jatku-
van myös ensi vuonna. Blosiuksella talous-
tilanteen ei ole todettu juurikaan vaikutta-
neet yrityksen myyntiin ja markkinoihin.

– Nykyinen taloustilanne ei ole laajem-
min näkynyt tällä alalla. Kokonaisuutena 
töitä saattaa olla nyt hieman tavallista vä-
hemmän, mutta meillä on ollut tasaisesti töi-
tä taantumasta huolimatta. Merkittävä asia 
on myös se, että me emme osallistu mihin-
kään urakkakilpailuihin.  Eli kaikki kohteet 
mitä teemme ovat meidän suunnittelemia.

Rosti kertoo kilpailutilanteen olevan var-
masti aivan erilainen, jos yritys olisi urakka-
kilpailuissa myymässä vain työn suoritusta.

– Kilpailutilanne on tasainen ja asiak-
kailla on toki useita vaihtoehtoja mistä va-
lita. Näissä hankkeissa asiakkaat tekevät 
pitkälle kantavia päätöksiä ja niitä tehdään 
taloustilanteesta huolimatta.

VALKE A L A AT TA ON EDELLEEN 
H Y VIN SUOSIT TU
Suomalaisien kuluttajien tyylimaku kyl-
pyhuoneiden suhteen on kehittynyt, mutta 
myös perinteitä vaalitaan. Mitkä ovat kyl-
pyhuoneiden tämän hetken trendit suoma-
laisien kuluttajien keskuudessa?

– Suomalaiset ovat vielä kylpyhuonei-
den värimaailmassa aika perinteisiä. Val-
kea laatta on hyvin suosittu edelleen, Jaak-
ko Rosti sanoo.

– Vaatimustaso kylpyhuoneissa on silti 
selvästi kasvanut. Tyypillinen kylpyhuo-
ne projekteissamme on sellainen, jossa on 
lattialämmitys, led-valaistus katossa, lasi-
nen suihkuseinä, peilikaappi ja altaanalus-
laatikot. Jos kylpyhuoneessa on sauna, niin 
sinnekin usein tulee led-valaistus. Lauteis-
sa on väliritilät ja kiuas on upotettu sinne 
alalauteeseen.

Lattialämmitys tehdään yksittäisissä 
kylpyhuoneissa käytännössä aina sähköl-
lä toimivaksi.

– Kerrostaloissa halutaan usein jopa 
poistaa kiertovedellä toimivat vanhat lat-
tialämmitysjärjestelmät, Rosti kertoo.

– Sähköinen lattialämmitys on osoittau-
tunut kokonaistaloudellisuudessa ja muka-
vuudessa parhaimmaksi vaihtoehdoksi. 

Vaatimustaso k ylpyhuoneissa on kasvanut. Tosin osa pärjää karummallakin vessavälineistöllä.

Sähköinen lattialämmitys on osoittautunut parhaaksi lämmitystavaksi.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Piharakentaminen
Salaojaremontit
Sadevesijärjestelmät
Viher- ja kivityöt

VRJ Etelä-Suomi Oy
puh. 050 367 5185
inari.jansson@vrj.fi

www.vrj.fi

TAKUU

3 VUOTTA

Mestarillista

palvelua

L
VI-alana vetovoiman uskotaan jatkuvan korkeana ke-
vään yhteishaussa. Suosiota mittaa vetovoimaluku, 
joka kertoo ensisijaisten hakijoiden määrän suhtees-
sa tarjolla olleisiin aloituspaikkoihin. Yhteishaku uu-
distui vuosi sitten. Nyt koulutuspaikkaa voivat hakea 

vain ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat henkilöt.
Vetovoimaluvut arvioitiin uudestaan, koska aikaisempien vu-

osien luvut eivät ole vertailukelpoisia. Paras vertailukohta ovat 
lähialojen tutkinnot; verrattuna esimerkiksi rakennus-, metalli- 
sekä sähköalojen valtakunnalliseen keskiarvoon talotekniikan 
perustutkinnon vetovoima oli yli 30 % parempi. Kevään 2014 ha-
kutilastojen mukaan talotekniikka on yhtä suosittu kuin autoa-
la, joka on nuorten miesten ikisuosikki.

– Suosiota selittää kiinnostavan ammatin lisäksi työllisyys-
tilanne. Korjausrakentaminen ja huoltotoiminta ylläpitävät 
LVI-asennusalan työllisyyttä. Näillä sektoreilla LVI-palvelujen 
tarve pysyykin korkeana talouden ongelmista huolimatta, asian-
tuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU 
ry:stä kertoo.

Mäkisen mukaan suosion taustalla on myös se, että nuorilla 
on todenmukainen kuva LVI-alan työtehtävistä.

Työympäristöt ja -välineet ovat kehittyneet huimasti; työhön li-
ittyykin paljon tiedonhankkimiseen, töiden suunnitteluun ja laa-
dunhallintaan liittyviä tehtäviä. Ammatti on itsenäinen, vuorovai-
kutustaidot ja palveluosaaminen kuuluvat jo perusvaatimuksiin. 
Lisäksi energiatehokkuusvaatimukset ovat muuttaneet LVI-alankin 
töitä suuntaan, jossa LVI-asentajien asiantuntijuus korostuu. 

Syksyllä 2015 talotekniikan perustutkintoon johtava koulutus 
alkaa 44 opetuspisteessä ympäri Suomea. 

NUORISON SUOSIOSSA!
LVI-ala tuntuu pysyvän opiskelupaikkaa 
hakevien nuorten suosikkina.
Te k s t i :  K i m m o  K a u p p i n e n   Ku v a :  1 2 3 R F
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P
residentinlinnan äskettäin val-
mistunut korjaus kohdistui 
rakennuksen perustuksiin, 
talotekniikan uudistamiseen 
ja sisäisten kuluyhteyksien 

parantamiseen. Paljon elämää ja monia 
muutoksia kokenut rakennus sai samalla 
takaisin piilossa ollutta loistokkuuttaan.

Linnan rakennushistoria juontaa juu-
rensa 1810-luvulle, kun kauppias Johan 
Henrik Heidenstrauch rakennutti Hel-
sinkiin aikansa edustavan yksityispalatsin. 
Piirustukset rakennukseen teki Viaporin 
linnoitusupseerinakin toiminut arkkiteh-
ti Pehr Granstedt.

Piirustukset tarkastettiin Pietarissa. 
Sen seurauksena Kauppatorille avautuvan 
pääfasadin hallitsevaksi piirteeksi tuli joo-
nialaista järjestelmää edustava päätykol-
mio. Sivurakennuksineen kolmikerroksi-
nen päärakennus noudattaa muodoltaan 
pariisilaista aateliskartanoa. Tontin maa-
perän pehmeydestä johtuen päärakennuk-
sen eteen oli jätettävä etupiha. 

Lopullisen tarkastuksen ja hyväksyn-
nän piirustukset saivat Carl Ludvig En-
geliltä, minkä ansioksi rakennuksen har-
moninen kokonaishahmo luetaan.

Suomen suurruhtinaskuntaan suunni-
tellun keisarillisen palatsin rakentaminen 
oli viivästynyt. Lopulta vuonna 1837 pää-
tettiin lunastaa Heidenstrauchin palatsi 
keisarilliseen käyttöön. 

Muutostyöt aloitettiin Engelin johdolla. 
Kun Engel vuonna 1840 kuoli, jatkoi muu-
tostöitä hänen poikansa C. A. Engel. Mut-
ta tämäkin ehti kuolla ennen muutostöiden 
valmistumista vuonna  1843. Palatsia laa-
jennettiin ja sinne rakennettiin tanssisali, 
nykyinen peilisali, goottilainen ruokasali 
ja ortodoksinen kirkko. 

VALTAISTUIN TANSSISALISSA
Tuolta ajalta on säilynyt C. A. Engelin te-

kemiä goottilaisen salin akvarelliluon-
noksia. Nyt salissa tehdyissä väritystut-
kimuksissa ei kuitenkaan löytynyt luon-
noksia vastaavia maalauksia. Sen sijaan 
useiden uudempien maalauskerrosten alta 
paljastui rikas gotiikan kuvioihin perus-
tuva koristelu.

Palatsissa tehtiin suuria muutostöitä 
vuonna 1863, kun Aleksanteri Suuri tuli 
avaamaan valtiopäiviä. Uusia kalusteita 
hankittiin Pietarista ja Berliinistä. Tans-
sisali muutettiin valtaistuinsaliksi, jonne 
tuotiin senaatista keisarillinen valtaistuin. 
Varuskunnan tykit jylisivät, kun Keisari 
Aleksanteri II ratsasti kaartin pataljoo-
nan muodostamaa kunniakujaa kirkolle, 
josta seurueineen siirtyi palatsin valtiosa-
liin pitämään puheensa. 

Keisarien vierailut Suomen suuriruh-
tinaskunnassa olivat harvinaisia ja pa-
latsi sai rapistua. Vuonna 1885 elokuus-
sa Keisari Aleksanteri III ja keisarinna 
Feodorovna tulivat junalla Helsinkiin. 
Heidät vietiin hevosvaunuissa Uspenskin 
katedraaliin ja kunniakujassa keisarilli-
seen palatsiin.   

Palatsissa tehtiin muutostöitä 1906-
07, jolloin rakennettiin pohjoinen lisäsii-
pi uusine valtiosaleineen ja eteistiloineen. 
Suunnittelijoina olivat arkkitehdit Jacob 
Ahrenberg ja Theodor Granstedt. Uu-
si suuri valtiosali sijoitettiin peilisalin vie-
reen. Se valmistui valtiopäivien avajaisiin 
toukokuussa 1907. Salissa ei koskaan pi-
detty keisarillista vastaanottoa.

Ennen presidentinlinnaksi tuloaan 
vuonna 1919 rakennuksessa toimi väliai-
kainen sotilassairaala ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana. Linnan ylimpään ker-
rokseen saneerattiin tasavallan presiden-
tin asunto. 1930-luvulla linna sai lisätilaa 
naapurikiinteistöstä. Silloin rakennettiin 
myös Mariankadun puoleinen sisäänkäyn-
ti. Linnaa on korjattu myös 1970-luvulla. 
Vuonna 2005 oli putkiremontti.  

RAKENNUSHISTORIALLISESTI MERKIT TÄVÄ Ä

Te k s t i :  T i i n a  O t t e l a

PRESIDENTINLINNAN 
MONTA ELÄMÄÄ
Presidentinlinna on valmistunut viimeisimmästä 
korjaus- ja restaurointiurakastaan. Museoviraston 
valvonnassa suoritetut väri- ja tapettitutkimukset 
toivat uutta tietoa rakennuksen eri vaiheista.

Tontin maaperän 
pehmeydestä johtuen 

päärakennuksen eteen 
oli jätettävä etupiha.

Goottilaisen salin 
katonrajassa ole-
via maakuntien ja 
kaupunkien vanhoja 
vaakunoita restau-
roitiin keväällä 2014. 
Kuva: Tasavallan 
presidentin kanslia.

Linnan etupihan 
rauta-aita edustaa 
uusklassismia kul-
lattuine yksityis-
kohtineen. Kuva: 
Tommi Ahlberg.
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Korjausrakenta-
minen ja hintojen 
nousun katkaise-
minen edellyttää 

paradigman muutosta. Rakentamisen 
tuottavuus ei ole noussut viimeiseen 35 
vuoteen (Rakennustyön tuottavuus 1975-
2010).

Korjausrakentamisen hinnat ovat jat-
kaneet nousuaan, vaikka jotkut tutki-
mukset muuta osoittavat. 

Hinnat nousevat useammasta syystä. 
Rakennusmääräykset, palkankorotukset 
ja raaka-ainehintojen nousu vaikuttavat 
kustannuksiin, mutta samaan aikaan ra-
kentamisessa on hukkaa jopa kaksi kol-
masosaa kokonaiskustannuksista. Hukka 
syntyy materiaalihävikistä mutta ennen 
kaikkea työn tehottomuudesta ja huonos-
ta työn organisoinnista. 

Rakentamisen kustannuksia nostavat 
myös kalliit suunnitteluratkaisut tai rat-
kaisumallit, joissa osa-optimoidaan kus-
tannuksia ottamatta huomioon rakennut-
tajan kokonaiskustannuksia.

Hyvällä suunnittelulla ja kilpailutuk-
sella saadaan parempaa hinta-laatusuh-
detta, mutta suuri muutos edellyttää täy-
sin uudenlaista lähestymistä rakentami-
seen kaikilta osapuolilta.

KORJAUSRAKENTAMISESSA H AE T TU 
UUSIA URAKK AMUOTOJA
Viime vuosina myös korjausrakentami-
sessa on lähdetty tutkimaan ja toteutta-
maan erilaisia hankemuotoja, joissa palk-
kiot on sidottu asiakkaan tavoitteiden saa-
vuttamiseen. 

Tavoitehintaiset urakkamuodot täh-
täävät säästöihin: tavoitehinnan alittu-
essa syntyneet säästöt jaetaan osapuolten 
välillä. Tavoitehintaisuus ohjaa rakenta-
jaa kustannustehokkaampaan toimin-
taan ja ratkaisuihin työmaalla jo suun-
nitteluaikana. 

Tavoitehintaisessa yhteistoimintamal-
lilla toteutetussa hankkeessa ongelmat 
käsitellään kitkattomasti, kun kaikki osa-
puolet hakevat kustannustehokkainta ja 
parasta ratkaisua. 

Laajennus urakan alkuperäiseen si-
sältöön nostaa tavoitehintaa, mutta peri-
aate säilyy samana. Lisäksi suunnittelun 
ja toteutuksen samanaikaisuus lyhen-
tää toteutusaikaa ja tuo toisaalta enem-
män arvokasta näkemystä suunnittelu-
pöytään myös suoraan varsinaisen työn 
tekijöiltä. 

Tällaista allianssi- tai yhteistoiminta-
mallia on koeponnistettu meidänkin yri-
tyksessämme muutamissa hankkeissa ja 
tulokset ovat olleet kannustavia.

Omista hankkeistamme esimerkkinä 
on käynnissä oleva 32 asunnon rivitalo-
yhtiön putkiremontti, joka toteutetaan 
yhteistoimintamallilla Fira Palvelujen 
kanssa. Yhteistoimintamalli soveltuu 
hankkeeseen erityisen hyvin siksi, et-

tä kohteeseen on sisältynyt paljon epä-
varmuustekijöitä. Suunnitteluratkai-
suihin ja korjaustarpeen laajuuteen esi-
merkiksi alapohjien osalta ei olisi voi-
tu antaa vastauksia ennen rakenteiden 
avaamista. 

PÄ ÄTÖK SIIN JA AIK ATAULUIHIN 
ON TÄRKE Ä Ä SITOUTUA
Yhteistoimintamallin onnistuminen riip-
puu hankkeeseen valituista oikeista yh-
teistyökumppaneista ja oikeista henki-
löistä, jotka sitoutuvat malliin ja sen ta-
voitteisiin. 

Erittäin tärkeää on sitoutuminen pää-
töksiin ja aikatauluihin. 

Hyödyt osakkaille syntyvät ensinnä-
kin siitä, että hankkeen asuntokohtainen 
aikataulu voidaan laatia aikaisemmassa 
vaiheessa, jolloin asumisen haitat voi en-
nakoida paremmin. 

Toisekseen laatu paranee, kun ura-
koitsija on mukana jo suunnitteluaika-
na. Tämä parantaa tiedonkulkua ja vä-
hentää rakennusaikaisia muutoksia ja 
virheitä. Hyvin toteutettuna myös kus-
tannukset laskevat. 

Yhteistoimintamallilla toteutetussa ta-
voitehintaurakassa kaikki osapuolet ja-
kavat saman tavoitteen: teknisen ja toi-
minnallisen laadun nostaminen ja kus-
tannusten pienentyminen. 

Tavoite edellyttää urakoitsijoilta ja 
konsulteilta kykyä johtaa erilaisia hank-
keita ja kehittää kustannustehokkaita toi-
mintatapoja. Rakennuttajalta toivotaan 
ennakkoluulotonta asennetta mutta myös 
riman asettamista korkeammalle.

K i m  K a r v e s

K i r j o i t t a j a  o n 

K a r v e s  Y h t i ö i d e n

t o i m i t u s j o h t a j a .
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Yhteinen tavoite – 
onnistuneen hankkeen perusta

HYVÄSSÄ
TOTEUTUKSESSA 
KUSTANNUKSET 

LASKEVAT

Tavoitehintaisuus 
ohjaa rakentajaa kustannus-

tehokkaampaan toimintaan 
ja ratkaisuihin työmaalla jo
 suunnitteluaikana. Tavoite-
hintaisessa yhteistoiminta-

mallilla toteutetussa 
hankkeessa ongelmat 

käsitellään kitkattomasti,
kun kaikki osapuolet hake-

vat kustannustehokkain-
ta ja parasta ratkaisua.
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