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ominaisuudet sekä kuvattiin tyypilliset rakenteelliset ja talotekniset peruskorjaukset huomioiden
uuden asunto-osakeyhtiölakin vaikutukset korjaushankkeisiin. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta
asentaa kiinteistöön huoneistokohtainen vedenmittaus, henkilöturvallisuutta parantava valvontajärjestelmä sekä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä. Kohteen korjauskustannusten lisäksi laskettiin kunnossapitokustannukset sekä vertailtiin eritasoisten korjausmenetelmien
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The majority of Finnish building stock is old and suburban apartment buildings are mainly from the
1960's and 70's. In the near future, these buildings will need extensive renovations, including
especially the facades and service technology. New energy regulations will be revised and are
expected to enter into effect in 2012. Households consume a significant amount of energy, therefore
renovation should be done with energy efficiency in mind. Energy saving regulations will also have
an effect on building renovation in the future. Furthermore, the support of independent living at
home for as long as possible is important for elderly people.
This study is a part of the project called “Ketterä korjausrakentamismalli”. The purpose of this
project is to create a renovation model where residents' needs and realistic financing options are
taken into account. The subject of this project is the suburb of Siltamäki, which is located in
Helsinki, and has altogether 44 similar apartment buildings.
The typical apartment building in Siltamäki was determined in this thesis. For this apartment
building, we calculated the renovation costs and then compared the profitability with the life cycle
cost calculations. Profitability was assessed with sensitivity analysis in order to evaluate the effect
of energy price and interest level to the costs.
The source material for this research was acquired from guides, studies, data cards, manufacturers'
web sites and expert interviews.
Apartment house company’s renovation process and the most common renovations were described
in this thesis. Replacement of windows and facade renovation were viable at the current energy
efficiency requirements. However, greater extra insulation was not a profitable operation. Some of
the hot water heating can be produced with renewable energy by adding solar energy and heat
recovery system. Costs of new pipeline renovation are equal to the coating and insertion of new
pipes inside old pipes when bathrooms were renewed. The effect of a single renovation on energy
consumption was minor.
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Johdanto
1.1

Tutkimuksen tausta

Suomessa on yli 300 lähiöiksi luokiteltua asuma-aluetta, joista noin puolet on rakennettu
1970-luvulla. Lähiöt ovat edustaneet aikanaan korkeatasoisia asuinalueita, joissa on kauppa, sosiaalipalveluja ja hyvät kulkuyhteydet. Niiden tarkoituksena on ollut yhdistää elämiseen kaupungin ja maaseudun parhaat puolet. (Karjalainen 2004)
Lähiöiden valmistumisen jälkeen niihin muutti enimmäkseen lapsiperheitä, kun taas tällä
hetkellä asukkaista suurin osa on ikääntyvää väestöä ja alueiden kehittämisen pääpaino on
fyysisessä ympäristön kehittämisessä ja korjausrakentamisessa (Kokkonen et al. 2009).
1970-luvun asuinkerrostalot ovat usein hissittömiä ja saunattomia (Juntto 2009), ja niiden
rakenteet ja talotekniset järjestelmät tulevat vaatimaan korjausta lähitulevaisuudessa. Saneerauksissa korjaustoimenpiteisiin voivat sisältyä mm. julkisivu, ikkunat, putkisto, sähköja telejärjestelmät, sekä esteettömyyden parantaminen.
Asuinkerrostalojen korjaushankkeita koskevat kiristyvät energiamääräykset, joissa uudisrakentamistasoa vastaavissa korjaushankkeissa vaaditaan sähkön, lämpöenergian, lämpimän käyttöveden, ilmanvaihtokoneen ominaissähkön ja jäähdytysjärjestelmän sähkönkulutuksen mittausta (Laitinen et al. 2009). Sen vuoksi peruskorjausten yhteydessä olisi järkevää toteuttaa laajempiakin energiatehokkuuskorjauksia, joissa myös huomioitaisiin ympäristöystävällisen energiankäytön osuuden lisääminen. Teknisten korjausten ohella tulee
huomioida alueellinen kehittäminen ja asumisviihtyvyys, mihin tarvitaan asukkaiden osallistumista (Salastie et al. 2009).
Suomessa asuinkerrostaloja hallinnoivat yleensä asunto-osakeyhtiöt (As Oy), joissa päätäntävalta on hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä. Uusi As Oy -laki tuli voimaan
1.7.2010, mikä ohjaa hallitusta tavoitteelliseen korjaussuunnitteluun sekä selventää asukkaan ja yhtiön välisiä kunnossapitovastuita. Asunto-osakeyhtiön tehtävänä korjaushankkeissa on toimia rakennuttajana.
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1.2

Tutkimuksen tavoite

Tämä tutkimustyö on osa ”Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmallia” (Ketteräprojekti), jonka päämääränä on parantaa As Oy:iden tietoisuutta erilaisten korjausten sisällöstä, kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä. Projektin kohdealueena on Siltamäen
kaupunginosa Helsingissä. Hankkeen päärahoittajina ovat Talonrakennusteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Helsingin Energia ja TEKES.
Tässä diplomityössä määritettiin Siltamäen alueen tyyppitalo, jonka ominaisuudet, tilat,
kunto ja energiankulutus kartoitettiin. Tutkimuksessa selvitettiin As Oy:n korjaushankkeen
prosessi sekä kuvattiin 1970-luvun asuinkerrostalon tyypilliset talotekniset ja rakenteelliset
peruskorjaukset sekä uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutukset korjaushankkeisiin Lisäksi
selvitettiin madollisuutta asentaa kiinteistöön uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä ja henkilöturvallisuutta parantavan valvontajärjestelmä.
Kohteen korjauskustannusten lisäksi laskettiin kunnossapitokustannukset ja korjausten
vaikutukset energiankulutukseen sekä vertailtiin eritasoisten korjausmenetelmien kannattavuutta keskenään. Lisäksi selvitettiin yksityiskohtaisesti, mistä korjauskustannukset muodostuvat. Kannattavuuslaskelmien herkkyyttä tutkittiin korkotason ja energianhintojen
muutoksille.
Siltamäen lähiössä on noudatettu 1970-luvulle tyypillistä yhtenäistä rakennustapaa ja alueen yhtenäinen ilme on vaarassa kadota harkitsemattomien korjausten yhteydessä. Suomessa on useita samankaltaisia betonilähiöitä, joten samojen peruskorjausten edessä on
useita As Oy:itä. Asunto-osakeyhtiöiden osakkailla ei yleensä ole riittävää tietämystä rakennusalan korjausten vaihtoehdoista ja kustannuksista. Tutkimustyön tarkoituksena on
antaa kattavaa tietoa 1970-luvun betonielementtikerrostalon peruskorjausten vaihtoehdoista, toteutuksesta ja kustannuksista, joita asukkaat, isännöitsijä ja muut korjausrakentamiseen osallistuvat henkilöt voivat hyödyntää suurten remonttien suunnittelussa.
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1.3

Tutkimuksen rajaukset

Tässä työssä korjaushankkeen prosessi kuvattiin As Oy:n näkökulmasta. Korjausmenetelmät valittiin erityisesti 1970-luvun asuinkerrostaloon sopiviksi. Laskennallisessa osiossa
taloudelliset laskelmat suoritettiin yhdelle asuinkerrostalolle, johon on tehty kuntotutkimuksia, ja joka on hyvin samankaltainen kuin alueen muut rakennukset. Korjaushankkeiden rahoitusta ei käsitelty tässä tutkimuksessa, koska sitä tutkitaan Ketterä–projektiin liittyvässä toisessa diplomityössä (Luoma-Halkola 2010).
Energiankulutustiedot laskettiin Suomen rakentamismääräyskokoelman D5:n avulla. Taloudellisissa laskelmissa keskityttiin korjauskustannusten laskemiseen. Rakennusten energiansäästötoimenpiteiden kannattavuutta on tutkittu aikaisemmissa diplomitöissä (Meszka
2010, Lötjönen 2010), joten korjausten kannattavuuslaskelmat olivat toissijaisia. Korjausten vaikutuksia viihtyisyyteen tai sisäilmaston paranemiseen ei tässä työssä mitattu.
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2 Asunto-osakeyhtiön korjaushankeen prosessi
2.1

Korjaushankkeen vaiheet asunto-osakeyhtiössä

2.1.1 Korjaushankkeen valmistelu
Isännöitsijän ja hallituksen tehtävä on käynnistää vuosittaiset sekä huoltokirjan edellyttämät korjaushankkeet. Yhtiökokouksessa päätetään suuremmista perusparannushankkeista.
Kiinteistön korjaukset voidaan jakaa neljään ryhmään. Kiinteistön arvoa ylläpidetään vian
tai puutteen yllättäessä teknisillä korjauksilla. Asumisviihtyvyyttä voidaan lisätä pihojen ja
yhteisien tilojen kunnostamisella sekä osakkaiden omien asuntojen kunnostamisella. Vuosittaisten korjausten tarkoituksena on rakenteiden ja järjestelmien kunnossapito sekä mahdollisesti niiden uusiminen energiataloudellisemmaksi. Peruskorjauksilla voidaan kiinteistöä nykyaikaistaa ja nostaa laatutaso lähelle uudistuotantoa. (Kankainen & Junnonen 2002)
Suurien korjaus- ja perusparannushankkeiden hyväksyminen yhtiökokouksessa edellyttää
valmistelua ja suunnittelua, joita organisoivat hallitus, isännöitsijä ja tarvittaessa asiantuntija. (Kankainen & Junnonen 2002) Korjaushankkeen vaiheet on esitelty
Kuva 1. Asunto-osakeyhtiö toimii rakennuttajana ja isännöitsijä rakennuttajan edustajana.
Isännöitsijän tehtäväksi voidaan sopia projektinjohtajan hankkiminen. Isännöitsijä voi
myös tehdä tilauksia, seurata korjaushankkeen edistymistä ja puuttua välittömästi hanketta

Hankesuunnittelu

Hankeselvitys
Hankeohjelma

Suunnittelu

Rakennusluvat

Rakentamisen valmistelu

Rakentaminen

Vastaanotto ja takuu

hidastaviin epäkohtiin. (Virta 2007)
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Kuva 1. Korjaushankkeen vaiheet asunto-osakeyhtiössä (KH 90-00466 2010) (tekijän
muokkaama).
2.1.2 Hankesuunnitteluvaihe
Hankeselvitys
Hankesuunnitteluvaiheen ensimmäinen tehtävä on hankeselvitys. Hankeselvityksen alussa
projektinjohtajan kannattaa valita asukkaiden joukosta As Oy:tä edustava ryhmä vaikuttamaan eri korjausvaihtoehtojen valitsemiseen. Korjaushankkeen läpivienti edellyttää ammattitaitoista projektinjohtajaa, koska hän tekee yleensä esitykset suunnittelijoista, valvojista ja urakoitsijoista. (Virta 2007)
Asuinrakennuksen kunnon selvitys
Hankeselvityksessä tutkitaan kiinteistön kunto ja eri korjausvaihtoehdot, sekä tehdään
mahdollinen koekorjaus. Kiinteistön kuntoa voidaan selvittää kuntoarvioilla tai sitä kattavammalla kuntotutkimuksella. Kuntoarvion tai kuntotutkimuksen suorittavat asiantuntijat.
Kuntoarvion ja tutkimuksen pohjalta on suositeltavaa laatia pitkän aikavälin korjausohjelma (PTS). Kunnossapitosuunnitelma laaditaan PTS:n avulla. Kunnossapitosuunnitelman
avulla järjestellään vuosittaiset korjaukset ja laajat peruskorjaukset siten, että vältytään turhilta työvaiheilta. Kunnossapitosuunnitelma kertoo asuntojen ostajille sekä omistajille tietoa kiinteistön kunnosta, korjauksien ajankohdista ja kustannuksista. (Kankainen & Junnonen 2002) Kuntotutkimuksella tarkoitetaan ”rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön
kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkinta elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi.” (Virta 2008).
Kuntoarviossa tarkastetaan valitut kiinteistöt, ja siksi on tärkeää kertoa asukkaille tarkastusajankohdista. Kuntoarvion suorittajalle annetaan etukäteen kiinteistön työselostukset ja
piirustukset, luovutusasiakirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet, ellei täydellistä talon huoltokirjaa
ole saatavilla. Kuntoarviosta asiantuntija laatii kuntoarvioraportin. Kuntoarvioraportissa
kerrotaan kohteiden kunto, mahdollinen korjaustarve, korjausten kustannusarvio ja ajankohta, energiansäästötoimenpiteet ja mahdollisten kuntotutkimusten tarve. Kuntoarvion
korjaustarpeet liitetään PTS-ehdotukseen kiireellisyysjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiön
10

päätettäväksi jää noudatetaanko kuntoarvion suosituksia, korjausten ajankohtia ja suoritusjärjestystä. Hankeselvitykseen liitetään myös kustannuslaskelmat eri korjausvaihtoehtojen
elinkaaren ajalta, mistä on asukkaille erityisesti apua silloin, kun korjausvaihtoehtojen kustannukset ovat suuria ja niiden vaikutusta on muuten vastikkeeseen vaikea arvioida. (Kankainen & Junnonen 2002)
Hankeohjelma
Hankeselvityksen päätökset kirjataan hankeohjelmaan, joka toimii rakennesuunnittelun
apuna. Päätökset käsittävät korjauksen tason, aikataulut, kustannukset, toteutuksen tavan
sekä rahoitussuunnitelman. Suunnittelijat käyttävät hankeohjelmaa suunnitelmien ja luonnosten lähtötietoina. Luonnosten pohjalta laaditaan lupa-asiakirjat ja suunnitelmat. (Kankainen & Junnonen 2002)
2.1.3 Suunnittelun kilpailuttaminen
Asunto-osakeyhtiön hallitus tekee päätöksen suunnittelun rahoittamisesta, ja joko järjestää
suunnittelijavallinnan tarjouskilpailun perusteella tai tekee suoran sopimuksen tunnetun
suunnittelijan kanssa. Asunto-osakeyhtiö voi siirtää tarjouksen tilaamisen myös urakoitsijalle tai rakennuttajakonsultille. (Kankainen & Junnonen 2002)
Tarjouspyynnön ja suunnittelusopimuksen laatiminen
Ensimmäinen tarjouspyyntö laaditaan suunnittelutyön toimeksiannosta. Suunnittelutyön
tehtävät voidaan määrittää myös yhdessä suunnittelijan kanssa. Hankkeessa voi olla useita
erityissuunnittelijoita, joita ovat esimerkiksi rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Pääsuunnittelijana on useimmiten arkkitehti, mutta vastaavaksi suunnittelijaksi voidaan valita
myös jonkun toisen rakennusalan asiantuntija. Pääsuunnittelijan merkittävä tehtävä on tarkastaa, ettei LVIS-suunnitelmissa ole ristiriitoja keskenään. Tarjouspyynnön tulee olla riittävän yksityiskohtainen ja täsmällinen, jotta myöhemmin suunnittelijoilta saatujen tarjousten vertailu on mahdollista. Tarjoukseen liitetään myös kulu- ja erilliskorvaukset, joita
ovat mm. mallisuunnitelmat, kopiointi-, tutkimus- ja majoituskulut. Kun suunnittelijavalinta on tehty, allekirjoitetaan kirjallinen suunnittelusopimus, jossa täytyy ainakin olla tehtä-
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vän määritys, suoritusaika, hinta ja sovellettavat yleiset sopimusehdot (KSE 1995). (Kankainen & Junnonen 2002).
Suunnittelupalkkio
Suunnittelupalkkio voidaan maksaa kokonaispalkkiona, prosenttipalkkiona kohteen arvioidusta kustannuksista, yksikköpalkkiona, aikapalkkiona ja tavoitepalkkiona. Yleisimpinä
palkkiomuotoina ovat kokonais- ja aikapalkkio. Yksikköpalkkio tarkoittaa esimerkiksi yhden asuntotyypin suunnittelua. Käytettäessä tavoitepalkkiota As Oy asettaa tavoitehinnan,
ja mikäli suunnittelukustannukset jäävät sitä pienemmäksi, suunnittelija saa korvauksen
sovituissa suhteessa ja toisinpäin. (Kankainen & Junnonen 2002)
Asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijän vastuulla on perusteellisten lähtötietojen kerääminen
suunnittelijalle. Muutoksiin varaudutaan liittämällä suunnittelusopimukseen ohjeet suunnitelmamuutoksista ja työmaakäynneistä. Suunnittelukustannukset ovat perinteisesti 2-5 %
korjaushankkeen kokonaiskustannuksista.(Virta 2008)
Ensimmäiseen suunnittelukokoukseen osallistuvat As Oy:n edustajat, suunnittelija ja projektinjohtaja. Suunnittelukokouksessa käydään läpi hankeohjelma, laaditaan hakkeen toteutus- ja suunnitteluaikataulu sekä tehdään päätös mahdollisista kuntotutkimuksista. (Virta 2008)
2.1.4 Rakennusluvat korjausrakentamisessa
Rakennuslupa ja toimenpidelupa
Asunto-osakeyhtiötä koskevissa korjaushankkeissa tarvitaan yleensä rakennus- ja toimenpidelupa. Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 125§:n mukaan ”rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen tai sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Lisäksi rakennuslupa tarvitaan, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.” (Kankainen &
Junnonen 2002)
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Toimenpidelupa vaaditaan MRL 126§:n mukaan rakennuksen ulkoasua tai huoneistojärjestelyjä muuttavaan korjaushankkeisiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen MRA 62 §:n
kohta 7 edellyttää toimenpidelupaa esimerkiksi rakennuksen julkisivujen, kattomuotojen
tai värityksen muuttamiseen sekä ikkunajaon muuttamiseen.” (Kankainen & Junnonen
2002)
Asunto-osakeyhtiön korjausremontteja koskevat myös maisematyölupa ja rakennuksen
purkamislupa. Maisematyölupaa vaaditaan maanrakennustöistä ja puiden kaatamisesta.
(Kankainen & Junnonen 2002)
2.1.5 Rakenteiden purkaminen ja purkujätteen käsittely
Rakennustyömaalle tulee laatia työturvallisuutta koskeva turvallisuussuunnittelu. Rakennustyömaan työturvallisuutta koskee valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
205/2009. Tämän asetuksen 10 §:n mukaan työturvallisuussuunnitelmissa esitetään, kuinka rakennustyöt voidaan suunnitella siten, että työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään
mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja
muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan eli yleensä pääurakoitsijan tehtävä on
selvittää ja tunnistaa työmaan olosuhteista aiheutuvat rakennustyön vaara- ja haittatekijät,
jotka on poistettava asianmukaisesti. Jos niitä ei voida poistaa, on arvioitava haittavaikutukset työmaan vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarallisten aineiden näytteenotto on ensisijaisesti As Oy:n vastuulla, mutta se voidaan siirtää myös pääurakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 2002).
Vaarallisten ja haitallisen aineiden hallinta
Korjausrakentamisen työmailla vaarallisia ja haitallisia aineita ovat esimerkiksi PCB ja asbesti. PCB:tä on käytetty muovin pehmentämiseen ja betonin tartuntakyvyn lisäämiseen.
PCB-yhdisteitä on käytetty ennen 1970-luvun puoliväliä rakennetuissa elementtitalojen
saumausmassoissa. PCB-yhdisteiden käyttö kiellettiin vasta 1990-luvun alussa. PCByhdisteitä on joutunut vuosien myötä myös julkisivun lähettyvillä sijaitsevaan maaperään
saumojen kunnon huonontuessa ja saumasaneerausten yhteydessä. PCB-yhdisteitä sisältä-

13

vien rakennusmateriaalien purkamisessa käytetään vähän pölyäviä työmenetelmiä ja hionnassa tehokkaita kohdepoistoja. (Valli 2009)
Asbestia on käytetty lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä sekä tiivisteissä.
Asbesti kiellettiin uusissa materiaaleissa vasta vuonna 1994. Asbesti aiheuttaa hyvin vaarallisia syöpätyyppejä, kuten keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää eli mesotelioomaa.
Myös kvartsia sisältävä rakennuspöly on vaarallista, koska se aiheuttaa kivipölykeuhkoa ja
lisää keuhkosyöpäriskiä. Kvartsia sisältävää rakennuspölyä syntyy betonin purkutöissä,
hiomisessa ja siivouksessa. (Valli 2009)
2.1.6 Rakentamisen valmisteluvaihe
Urakkamuodot
Urakkamuotoihin sisältyy erilaisia suoritusvelvollisuuksia, maksuperusteita ja urakoitsijoiden välisiä urakkasuhteita. Asuinrakennusten korjaushankkeiden urakkamuodot ovat
yleensä pääurakka-, osaurakka- ja suunnittelua sisältävä urakkamuoto. Erilaiset urakkamuodot eroavat toisistaan siihen sitoutuneiden osapuolten sopimus- ja ilmoitusvelvollisuuksien osalta. (Kankainen & Junnonen 2002) Asunto-osakeyhtiön ja urakoitsijan sopimukseen kannattaa liittää maininta, että urakoitsija on velvollinen tarjoamaan myös osakkaiden esittämät muutostyöt, koska muuten urakoitsija voi kieltäytyä niiden tekemisestä.
(Siren 2007b)
Pääurakkamuoto on näistä urakkamuodoista suosituin ja siinä urakoitsija vastaa hankinnoista, työmaan johtamisesta ja rakennustyöstä. Pääurakkamuotoja on kaksi, josta käytetympi on kokonaisurakkamuoto. Se toimii ”avaimet käteen”-periaatteella eli sopimus on
kokonaisurakkasopimus. Toisessa pääurakkamuodossa eli jaetussa urakassa rakennuttaja
tekee omat urakkasopimukset jaetuista erillisurakoista. Tässä urakkamuodossa pääurakoitsija vastaa hankkeen koordinoinnista ja hankinnoista. Urakoitsijan vastuut voidaan siirtää
alistamissopimuksella pääurakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 2002)
Osaurakkamuodossa projektinjohto-organisaatio korvaa pääurakoitsijan ja rakennustyöt
teetetään osaurakoina ja toimituksina. Lopullinen päätösvalta säilyy As Oy:llä. (Kankainen
& Junnonen 2002)
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Suunnitelmia sisältävissä urakkamuodoissa rakennuttajat määrittävät hankkeen tavoitteet ja
toiminnalliset vaatimukset, joiden perusteella urakoitsijat laativat tarjouksen. Tarjous sisältää rakennesuunnitelmien laadinnan. (Kankainen & Junnonen 2002)
Maksuperuste
Urakan maksuperusteesta tehdään päätös urakkamuodon valinnan yhteydessä. Maksuperusteiden valinnalla voidaan vaikuttaa riskien jakautumiseen As Oy:n ja urakoitsijoiden
välillä. Suoriteperusteisessa urakkahinnan määrityksessä on käytettävissä yksikkö- ja kokonaishintaurakka. Yksikköhintamäärityksessä maksetaan sovittu hinta jokaisesta valmistuneesta yksiköstä. Kustannusperusteisessa hinnan määrityksessä urakoitsijalle maksetaan
työ- ja hankintakustannusten mukaisesti. Laskutustyöurakka on kustannusperusteinen ja
siinä urakoitsija maksaa syntyneitä kustannuksia urakan edetessä. Tavoitehintaurakassa
rakennuttaja maksaa urakoitsijalle korjausurakassa syntyneitä kustannuksia, mutta on samalla asettanut urakalle tavoitehinnan, jonka ylittämisestä urakoitsija maksaa rakennuttajalle sovitussa suhteessa ja alittamisesta rakennuttaja maksaa urakoitsijalle. Korjausurakoille voidaan asettaa myös kattohinta. (Kankainen & Junnonen 2002)
2.1.7 Rakentaminen
Rakentaminen on aloitettava rakennusluvan määräajan kuluessa. Rakentamisvaihe alkaa
yleensä aloituskokouksen järjestämisen jälkeen. Sitä ennen rakennuttajan on varmistettava,
että korjaustyön edellytykset täyttyvät. Korjaushankkeen valvomisen kannattaa hoitaa As
Oy:n ulkopuolinen palkattu ammattihenkilö. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Aloituskatselmus ja -kokous
Ennen suurien korjaushankkeiden aloitusta on suositeltavaa järjestää aloituskatselmus, jossa tarkistetaan työmaa-alueiden kunto ja käyttökelpoisuus. Rakennuttaja tarkistaa silloin,
että työmaalla on edellytykset korjauksen suorittamiseksi sovituissa aikarajoissa ja riittävän turvallisesti. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Aloituskokous järjestetään yleensä rakennus- tai toimenpideluvan ehtojen täyttymiseksi.
Kokouksessa ovat mukana ainakin As Oy:n edustajat, vastaava työnjohtaja, rakennusval15

vontaviranomainen ja pääsuunnittelija. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvontaviranomainen, joka kokouksen perusteella tekee myös päätöksen erillisen laadunvarmistussuunnitelman tarpeellisuudesta. Kokouspöytäkirjaan merkitään korjaushankkeeseen
osallistuvien määrätyt velvoitteet, keskeiset osapuolet, vastuuhenkilöt ja työvaihetarkastuksista vastaavat henkilöt. Jos rakennustyössä poiketaan aloituskokouksessa sovituista
menettelyistä, on vastaavalla työnjohtajalla ilmoitusvelvollisuus. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Työturvallisuus ja korjauskohteen valvonta
Vaativista työvaiheista on laadittava työturvallisuusasiakirja. Rakennushankkeeseen ryhtyvä laatii työturvallisuusasiakirjan ja nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö huolehtii turvallisuudesta sekä työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä.
Korjaushankkeisiin kannatta palkata projektinhoitaja, joka on hankkeessa alusta alkaen
mukana ja huolehtii korjaushankkeen valvomisesta rakentamisen eri vaiheessa. Valvomisen apuna käytetään tehtäväluetteloa, joka sisältää mm. urakoitsijoiden esittämien maksuerien oikeellisuuden tarkistamisen sekä korjaustyön laadun, edistymisen ja kustannusten
valvomisen urakkasopimuksen mukaisesti. Lisätöistä on aina vaadittava kirjallinen tarjous
etukäteen ja ne on kirjattava juoksevalla numeroinnilla kokouspöytäkirjaan. Valvojan tehtävänä on toimia puolueettomana asiantuntijana. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Työmaakokous ja loppukatselmus
Työmaakokouksia järjestetään yleensä kahden viikon välein. Siellä ratkotaan korjauksen
edetessä ilmenneitä ongelmia ja erimielisyyksiä, varmistetaan aikataulussa pysyminen sekä
pohditaan uusia toimintatapoja työn edistämiseksi. Asunto-osakeyhtiön hallituksen ei enää
tarvitse järjestää yhtiökokousta työmaan päätösten tekemiseen, vaan ne ratkaistaan työmaakokouksissa ja työn aikana. Erimielisyystilanteita ratkotaan työmaakokouspöytäkirjojen avulla. Vastaava mestari pitää omaa työmaapöytäkirjaa, johon merkitään työn eteneminen, saadut ohjeet ja työvaihekatselmukset. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Loppukatselmus on viranomaistarkastus, joka vaaditaan korjaustyön luonteesta ja kunnan
rakennusjärjestyksestä riippuen. Se suoritetaan korjaustöiden valmistuttua ja talonyhtiön
on pyydettävä sitä rakennusvalvontaviranomaiselta. Loppukatselmus hyväksytään kun kor-
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jaustyöt on saatu päätökseen hyväksytyn rakennusluvan ja piirustusten mukaan. (Virta &
Ojajärvi 2009.)
2.1.8 Vastaanotto ja takuu
Vastaanotto aloitetaan viimeistään 14 päivän kuluessa tilaajan tai urakoitsijan pyynnöstä.
Siinä tarkastetaan ja kirjataan tehdyn korjaustyön eroavaisuudet urakkasopimuksessa
suunniteltuun. Vastaanottotarkastuksen puheenjohtajana toimii projektipäällikkö ja siitä
laaditaan pöytäkirja, johon on merkitty havainnot ja päätökset. Urakoitsija luovuttaa samalla tärkeät asiakirjat, kuten tarkastusasiakirjan kopion sekä huolto- ja käyttöohjeet. (Virta &
Ojajärvi 2009.)
Urakkasuoritus voidaan vastaanottaa puutteellisena, jolloin puutteiden tekemiseen varataan
lisäaikaa. Vähäisien puutteiden vuoksi tilaaja ei voi kieltäytyä urakkasuorituksen vastaanottamisesta. Puutteellisen vastaanoton yhteydessä pitää tarkistaa rakennusajan vakuuden
voimassaoloaika. Viimeisen maksueräosuuden maksamista hidastetaan, kunnes urakkasuoritus on vastaanotettu kokonaan. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Urakan taloudellisessa loppuselvityksessä tarkastetaan urakoitsijan ja tilaajan välisten
maksujen tilanne. Se pidetään enintään kuukauden kuluttua urakoitsijan oman selvityksen
luovuttamisesta. Silloin myös määritetään osapuolten toisiinsa kohdistuvat vaatimukset.
Loppuselvityksen jälkeen urakkaan liittyviin asioihin ei voida enää palata. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Takuuaika alkaa rakennusalan yleisten sopimusehtojen asetuksen 74§:n mukaan siitä, kun
kohde on vastaanotettu. Takuuaika kestää kaksi vuotta, jolloin urakoitsija vastaa ilmenneistä puutteista ja virheistä. Takuuajan päätyttyä suoritetaan takuutarkastus, jossa sovitaan
vielä korjaamatta olevien vikojen korjausaikataulusta. Takuuajan vakuus palautetaan kolmen kuukauden kuluttua takuuajan umpeuduttua siinä tapauksessa, että takuuajan puutteet
on korjattu. Urakoitsijalla on kymmenen vuoden vastuu niistä virheistä ja puutteista, jotka
ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta ja laiminlyönneistä. (Virta &
Ojajärvi 2009.)
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2.1.9 Asukaslähtöinen viestintä korjaushankkeessa
Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa viestintä on tärkeää, sillä usein osakkaat asuvat
taloissa remontin aikana, jolloin se vaikuttaa päivittäiseen elämään. Viestien esitystapaan,
muotoon ja sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska osakkaat eivät ole rakennusalan ammattilaisia. (Virta & Ojajärvi 2009.)
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin kannattaa valita viestintävastaava, jonka tehtäviä
ovat viestintäsuunnitelman teko, päivittäminen ja seuranta. Viestinnässä on tärkeää, että se
tapahtuu riittävän ajoissa ja mielellään useita jakelukanavia käyttäen. Viestejä voidaan välittää asukasilloissa, yhtiökokouksissa, asukaspalautekyselyillä, ilmoitustauluilla ja huoneistokohtaisilla tiedotteilla. Nykyään voidaan käyttää myös matkapuhelimia, As Oy:n kotisivua ja sähköpostilistoja. (Virta & Ojajärvi 2009.)

2.2

Rakennuksen vaippaan kohdistuvat korjaukset

Rakennuksen vaipalla tarkoitetaan niitä rakennusosia, jotka erottavat lämpimän tai jäähdytettävän tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta. Rakennuksen sisäisiä
tiloja toisistaan erottavat rakennusosat eivät kuulu vaippaan. (Ahokas 2008) Rakennuksen
vaippaan kuuluvat mm. julkisivun betonielementit, eristeet, ikkunat, parvekkeet ja yläpohjarakenteet.
2.2.1 Julkisivukorjaus
Lähiöiden julkisivukorjauksilla on suuri vaikutus alueen rakennusten yhtenäiseen ilmeeseen. Sitä valvovat kuntien rakennusvalvonta- ja kaavoitusviranomaiset. (Mattila 2006).
Julkisivujen korjauspäätöksen tulee pohjautua riittäviin esiselvityksiin. Esiselvityksissä on
suositeltavaa käyttää apuna rakennustekniikan ja arkkitehtuurin ammattilaisia. (Neuvonen
2009) Julkisivua korjattaessa on otettava huomioon sen vaikutukset rakennuksen ulkoasuun ja tunnusomaisiin yksityiskohtiin. (Neuvonen 2009) Korjaustavan valinnassa tarkastellaan teknisiä ominaisuuksia, kuten käyttöikää. Lisäksi huomioidaan taloudelliset tekijät,
kuten hankkeiden edullisuus ja alhaiset kunnossapitokustannukset, sekä arvotekijät, joita
ovat esim. rakennuksen ulkonäkötekijät ja alueen yhtenäisyys. Kunnostamattomaan ja kor18

jaamattomaan julkisivurakenteeseen liittyy riskejä, joita ovat vaurioiden etenemisnopeus,
kosteustekninen toimivuus, paloturvallisuus ja haitallisten aineiden esiintyminen rakenteissa. (Haukijärvi 2005)
Julkisivujen lämmöneristystä parantamalla vähennetään rakennuksen energiankulutusta
erityisesti poistoilmanvaihtojärjestelmillä varustetuissa rakennuksissa. Lisälämmöneristys
parantaa yleensä myös ulkovaipan tiiviyttä. (Neuvonen 2009) Lisälämmöneristämisellä
saavutetaan vain noin viiden prosentin säästö rakennuksen energialaskussa, mikä vuoksi
julkisivuremontteja ei pitäisi mainostaa energiansäästökorjauksina, vaan esille pitäisi tuoda
ennemmin asumisviihtyvyyden lisääntyminen ja rakenteiden kosteusteknisen kunnon parantuminen. (Mattila 2006)
Julkisivuremontin ympäristövaikutuksia pienennetään esimerkiksi jätteiden uusiokäytöllä,
käyttämällä tehokasta ja vähän energiaa kuluttavaa korjaustapaa sekä pienentämällä purkujätteen määrää. (Haukijärvi 2005)
Vuosien 1960–1975 betonielementtijulkisivujen tyypillisiä rakenteita ovat betonisandwichelementit (Kuva 2). Julkisivut ovat yleensä teräsbetonia. Eristeenä on käytetty kevytbetonia
tai vuorivillaa. Pintamateriaalina on käytetty sileää tai harjattua betonia ja harmaata pesubetonipintaa. Tyypillisiä vaurioita ovat betoninen pakkasrapautuminen, raudoitteiden korroosio ja kosteusvauriot. Elementit saattavat halkeilla ja muuttaa muotoaan. (Neuvonen
2009)
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Kuva 2. Yleisimmät ulkoseinärakenteet 1960- ja 1970-luvun alun ruutuelementtijulkisivuilla (Neuvonen 2009).
Betonielementtisten julkisivujen korjausmenetelmiä on useita. Menetelmän valintaan vaikuttaa betonielementtien laatu, joka on vaihdellut betonielementtituotannon alkuvuosikymmeninä (Neuvonen 2009). Korjaushankkeen alussa As Oy:ssä päätetään, toteutetaanko
korjaushanke säilyttävällä vai uudelleenmuokkaavalla menetelmällä vai näiden menetelmien yhdistelmällä. Rakennuksen julkisivun alkuperäinen väri, pinta-materiaali ja elementtijako ovat tärkeitä rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Uudelleenmuokkaavalla
menetelmällä parannetaan alkuperäistä, useimmiten karua ja virikkeetöntä, lähiympäristöä.
(Neuvonen 2009)
Julkisivuja korjataan pääasiassa neljällä erilaisella menetelmällä, joita ovat ulkokuoren
paikkaus ja pinnoitus, ulkokuoren verhoaminen uudella pintarakenteella sekä nykyisen ulkokuoren purkaminen ja uusiminen. Näitä korjaustapoja voidaan myös yhdistää. Paikkausja pinnoitusmenetelmät ovat kustannuksiltaan alhaisia, mutta käyttöikä on muita korjaustapoja lyhyempi. Nykyiset julkisivuelementit voidaan verhoilla uudella materiaalilla, mikä
hidastaa julkisivun vaurioitumista ja mahdollisesti parantaa sen ulkonäköä. Verhousmateriaalina tulee välttää raskaita seinäelementtejä, jotka voivat aiheuttaa liian suurta rasitusta
nykyisille julkisivurakenteille. (Neuvonen 2009) Julkisivun pintamateriaalin uusimisessa
voidaan käyttää esimerkiksi tiilimuurausta tai levyverhousta. Tiilimuuraus on yleensä kallis, mutta erittäin pitkäikäinen ratkaisu. Levyverhouksessa käytetään esimerkiksi kui20

tusementtilevyjä, joiden käytölle luvataan jopa 25 vuoden takuu. Levyverhouksen asennuksessa on huomioitava eristeen riittävä tuulettuvuus. Sen asennus on mahdollista tehdä
myös talvella. Jos verhous tehdään vanhan julkisivun päälle, ei vanhassa julkisivussa saa
olla pitkälle edennyttä pakkasrapautumaa. (Laihanen 2006)
Purkavilla korjaustavoilla toteutetaan hyvin alkuperäistä vastaava julkisivu ulkonäöllisesti
ja alkuperäisiä materiaaleja käyttäen. Tässä kustannukset tosin ovat suuremmat kuin vanhan julkisivun verhoamisessa. Vanha julkisivu voidaan myös purkaa siten, että uusitun
lämmöneristeen päälle ruiskutetaan eristerappaus. Eristerappaus on yksi halvimmista purkavien korjausmenetelmien vaihtoehdoista, mutta sen avulla on vaikea jäljitellä esimerkiksi alkuperäistä pesubetonielementin pintaa. Eristerappaus ei kestä kovaa kulutusta, eikä sitä
suositella esimerkiksi meren läheisyyteen. Eristeen päälle voidaan myös ruiskuttaa ohutrappaus, mutta sen heikkoutena on huono iskujen kestävyys. (Neuvonen 2006)
Parvekekorjaus
Parvekkeet kuuluvat olennaisesti erityisesti 1960-luvun lopulla rakennettujen kerrostalojen
ominaispiirteisiin, joissa julkisivua hallitsevat rakennusrungon ulkopuolelle sijoitetut parveketornit kantavine pieliseinineen (Kuva 3) (Neuvonen 2009). Parvekkeiden korjaus kannattaa sisällyttää julkisivuremontin yhteyteen silloin, kun ne ovat kunnostuksen tarpeessa.
Samalla on mahdollista lisätä jokaiseen asuntoon parvekelasitus, joka yhtenäistää kerrostalon ulkonäköä, pidentää merkittävästi parvekkeiden ikää ja parantaa parvekkeiden käytettävyyttä. (Mattila 2006) Parvekkeiden kokoa on mahdollista suurentaa parvekekorjauksen
yhteydessä. Parvekekorjaus on ajankohtainen erityisesti 1970- ja 1980-luvun ulokeparvekkeille ja parveketorneille, joiden kantavuus on heikentynyt pakkasrapautumisen johdosta
(Mattila 2006).
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Kuva 3. Rakennusrungon ulkopuolelle sijoitetut parvekkeet ja niiden kantavat pieliseinät
(Salastie et al. 2009).
Vanhoissa parvekkeissa ei välttämättä ole ohjattua vedenpoistoa, jolloin vesi poistuu parvekkeelta vääristä paikoista. Hilseilevä pintamaali lattiassa tai katossa on yleensä viite kosteuseristeen pettämisestä. Asukkaiden seiniin tai lattioihin tekemät reiät voivat lisätä rapautumista, minkä vuoksi olisi suositeltavampaa käyttää valmiita kiinnityspisteitä. (Hännikkäinen & Hartikka 2007)
Parvekekorjaukset ovat useimmiten paikkakorjauksia, joissa lohkeamat paikataan ja näkyvät raudoitukset suojataan betonilla. Vanhojen paikkakorjausten laatu voi olla riittämätön,
koska aikaisemmin käytetty korjausbetoni ei ole ollut sopivaa tähän tarkoitukseen. Jos parvekelaatta on korjauskelvoton, vanha laatta puretaan ja tilalle asennetaan uusi. Uusissa betonilaatoissa käytetään ruostumattomia raudoitteita ja säänkestävää betonia. (Hännikkäinen
& Hartikka 2007)
Yläpohjan korjaus
Asuinkerrostalojen yläpohjat on rakennettu 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla muodoltaan
tasakattoisiksi. Lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa, kevytsoraa ja solumuovia.
Kattohuopa on yleinen katemateriaali ja se on suojattu singelillä. (Neuvonen 2006) Yläpohjarakenne muodostuu kantavasta rakenteesta, höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, veden eristyksestä ja tuuletuksesta. Höyrynsulkua tarvitaan, jos rakennuksen sisältä aiheutuu
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kosteusrasitusta yläpohjarakenteisiin. Tuuletuksella poistetaan yläpohjarakenteisiin tiivistynyttä kosteutta. (Huttunen & Pentti 1997)
Yläpohjan korjaus voi tulla kyseeseen silloin, kun yläpohjarakenteisiin on vaarana muodostua tai sinne on jo tapahtunut kosteusvaurioita. Korjaus kannattaa yhdistää esimerkiksi
julkisivuremonttiin, jonka yhteydessä seiniin on mahdollista lisätään lämmöneristettä ja
seinämäpaksuus suurenee. Tällöin joudutaan uusimaan vesikattorakenteita joka tapauksessa. Vanhat lämmöneristeet on suositeltavaa poistaa korjauksen yhteydessä, jos ne ovat kastuneet. Vanhoissa katoissa tuuletusta parannetaan usein muuttamalla esimerkiksi umpirakenteinen katto tuulettuvaksi tai räystäsrakenteita korjaamalla. (Huttunen & Pentti 1997)
Lisäeristäminen on mahdollista tehdä yläpohjan korjauksen yhteydessä. Lisäeristeen paino
voi aiheuttaa sen, että rakenteiden kestävyyttä joudutaan parantamaan. (Huttunen & Pentti
1997) Vanhojen yläpohjien rakenne, piilevät viat ja puutteet selviävät vain rakenteita
avaamalla. Veden kondensoituminen rakenteiden pinnalle tulkitaan usein väärin vesikaton
vuodoiksi. (Hoikkala 2010)
2.2.2 Ikkunakorjaus
Ikkunoilla on rakennuksissa tärkeä tehtävä luoda yhteys luontoon ja valaista luonnonvalolla. Ikkunat ovat olennainen osa julkisivua, mihin vaikuttavat ikkunoiden puitejako ja väritys. (Hemmilä & Saarni 2002) Tyypillisiä ikkunoita 1970-luvulla ovat olleet sisäänpäin
aukeavat kaksilasiset puuikkunat (Neuvonen 2006), jotka ovat pinta-alaltaan suuria ja ikkunapuitteiltaan heiveröisiä (Hemmilä & Saarni 2002). Ruutuelementtitaloissa ikkunoiden
asennusta on nopeutettu asentamalla ne jo valmiiksi tehtaalla elementteihin. (Neuvonen
2006) Ikkunoiden käyttöikä on Suomessa noin 30–40 vuotta, joten ikkunoita joudutaan
remontoimaan perusteellisesti ainakin kerran kerrostalon käyttöiän aikana (Hemmilä &
Saarni 2002).
Ikkunoiden lämmöneristävyys tarkoittaa sitä, kuinka paljon rakennuksen sisältä siirtyy
lämpöä ulkoilmaan ikkunan kautta konvektiolla, lämpösäteilyllä, johtumisella ja ilmavuodoilla. (Hemmilä & Saarni 2002) Ikkunoiden lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys on
paljon huonompi kuin sitä ympäröivän julkisivun. Ikkunoiden osuus koko rakennuksen
lämmitysenergiankulutuksesta on noin 15-20 %. Ikkunat on tiivistetty yleensä vaahto23

muovitiivisteillä, joiden tiivistysominaisuudet eivät ole erityisen hyviä. Ikkunoiden kuntoa
rasittavat kosteus, lämpötilanvaihtelut, auringonsäteily ja mekaaniset rasitukset. Sade ja
tiivistyvä kosteus aiheuttavat puuosien lahoamista ja muodonmuutoksia. Ikkunan epätasainen jäähtyminen ja lämpeneminen aiheuttavat paineen vaihteluita, jotka voivat jopa rikkoa
lasin. Auringon UV-säteily vanhentaa materiaaleja ja haalistaa värejä. Mekaaniset rasitukset johtuvat tuulesta, ikkunan omasta painosta sekä ikkunan sulkemisesta ja avaamisesta.
Ikkunoiden peruskorjaus sisältää yleensä perusteellisen maalauksen, tiivistysten uusimisen
ja rakenteellisten vikojen korjauksen. (Hemmilä & Saarni 2002)
Ikkunoiden lämmöneristävyyttä on parannettu uudisrakentamisessa vuodesta 1978, jolloin
Suomen rakentamismääräyskokoelma on määritellyt lämpimien tilojen ikkunan lämmönläpäisykertoimeksi enintään 2,1 W/m2K (Mononen 1975). Määräyksen johdosta ryhdyttiin
valmistamaan kolmilasia ikkunoita.
Ikkunoiden lämmöneristävyyden parantaminen on kannattavaa vain suuremman peruskorjauksen yhteydessä. Lämmöneristävyyttä parannetaan mm. käyttämällä selektiivilaseja,
täytekaasua ikkunoiden väleissä tai vähemmän lämpöä johtavia materiaaleja esimerkiksi
ikkunalistoissa. Lasien etäisyys toisistaan voidaan myös suunnitella lämpötaloudellisesti
optimaaliseksi. Selektiivilasi on pinnoitettu esimerkiksi ohuella metallioksidikerroksella,
jonka tarkoituksena on vähentää lasien välistä lämpösäteilyä. Täytekaasuna käytetään
yleensä argonia, jolla korvataan lasien välissä käytettyä ilmaa, koska sillä on ilmaa huonompi lämmönjohtavuus. Ikkunoiden ääneneristävyys on myös tärkeä ominaisuus, mutta
sitä ei voida laskennallisesti arvioida. (Hemmilä & Saarni 2002) Superlasit (Kuva 4) ovat
selektiivilaseja kehittyneempiä ikkunalaseja, joilla on mm. vielä pienempi lämmönjohtavuus.
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Kuva 4. Fenestra Oy:n tuotemerkin superlasin ominaisuudet. (RT 37847 2009)

2.3

Talotekniset korjaukset

2.3.1 Putkistosaneeraus
Putkistosaneerauksen tarpeen havaitseminen
Asunto-osakeyhtiöiden merkittävä päätös on se, millainen riski otetaan putkisaneerauksen
ajoittamisessa ja millaisilla menetelmillä korjaushanke toteutetaan. Jos putkistosaneeraus
tehdään etukäteen ilman välitöntä tarvetta, vältytään väliaikaisten ja äkillisten korjausten
kustannuksilta. Asunto-osakeyhtiöissä putkistosaneerauksen ajankohdan lähestymisen on
havaittavissa käyttöveden laadun muutoksissa, joita ovat esimerkiksi veden outo maku,
haju tai väri. Kylmän veden tulisi jäähtyä haluttuun lämpötilaan riittävän nopeasti hanan
avaamisen jälkeen. Käyttövesi- ja lämmitysverkostossa esiintyvät kolinat ja kohinat kertovat myös vesijärjestelmien käyttöiän loppumisesta. (Laksola & Siren 2009)

Kupariputkien vuodot
Kuparisten putkien yleinen vuoto syntyy useimmiten lämpölaajenemisen seurauksena, jolloin putken lämpölaajenemisliike kovettaa kuparia ja putki murtuu mutkan kohdalta. Kuparisten putkien kosketus eri metallien tai betonin kanssa aiheuttaa todennäköisesti kosketus-

25

korroosiota. Liian suuret virtausnopeudet verkostossa aiheuttavat sen, että putkea suojaava
oksidikerros hioutuu pois ja syntyy pistekorroosiota. Kupariputkea syövyttävät veden väärä
pH- tai CO2-pitoisuus. (Myyryläinen 1976) Mahdollisten putkistovuotojen kustannukset
pelkän veden kulutuksen perusteella ovat merkittäviä. Esimerkiksi suihkusekoitinta vastaavalla vuodon kustannukset kuukaudessa ovat noin 700e. Normaalia suurempi kulutus
havaitaan seuraamalla vesimittarin lukemaa öisin, jolloin tavallinen vedenkulutus on vähäistä. (Myyryläinen 2008)
Lämmitysverkoston vuodot
Lämmitysverkoston vuodot ovat todennäköisiä, jos verkostoon joudutaan lisäämään vettä
jatkuvasti. Vuoto on paikallistettava ja korjattava. Vuotoa kannattaa etsiä koeponnistuksen
avulla. Vesiputket syöpyvät jatkuvasta veden lisäämisestä verkostoon, koska uusi vesi on
happirikasta vesijohtovettä. Lämmitysjärjestelmässä kylmästä vedestä erottuu lämmittäessä
kalkkia ja suolaa. Jos asuinrakennuksessa ei ole huolehdittu lämmönvaihtimien puhdistamisesta, kalkki ja suola kerrostuvat vähitellen lämmönvaihtimen pinnoille ja virtausvastus
kasvaa. (Myyryläinen 1976)
Viemärilaitteiden vuodot
Viemärilaitteiden tarkastusten ja huollon määrä riippuu järjestelmän laajuudesta. Järjestelmä on laaja, jos se koostuu hajotuskaivosta, rasvanerotuskaivosta, pumppaamosta tai puhdistamosta. Viemärilaitteita joudutaan huoltamaan usein, jos viemärijärjestelmä on sellainen, että viemärit tukkeutuvat nopeasti. (Myyryläinen 1976) Tukkeutuneet viemärit avataan useimmiten puhdistusvaijerilla eli viemärirassilla. Jos tukokset uusiutuvat nopeasti, on
syytä suorittaa viemäriverkoston painepesu. Painepesu kannattaa uusia 10–15 vuoden välein. Alueverkostossa vuodot ovat määrältään yleensä vähäisiä, jolloin vuotoja on vaikea
paikallistaa. Suuret vuodot, kuten putkistovauriot, on helppo tunnistaa verkoston paineen
laskusta. (Myyryläinen 2008)
Asuinkerrostalojen putkistosaneeraustekniikat
Putkistosaneeraus on haastava kokonaisuus As Oy:lle. Siinä uusitaan tai korjataan rakennuksen vesi- ja viemärijohdot. Samalla voidaan uusia märkätilojen vedeneristeet, vesika26

lusteet ja pintarakenteet. Onnistunut putkistosaneeraus tarkoittaa kustannustehokasta ja
laadukasta remonttia. Laadukas remontti takaa riittävän tiedotuksen asukkaille, asukkaiden
monipuoliset vaikutusmahdollisuudet, aikatauluissa pysymisen ja vaatimusten mukaisen
teknisen laadun. Putkistosaneeraukset ovat yleensä hyvin aikaavieviä, ja niistä aiheutuu
häiriöitä asukkaille. Häiriöitä ovat esimerkiksi melu ja pöly sekä katkokset vedenjakelussa
ja viemäröinnissä. Putkistosaneerauksissa voidaan tarjota hyödyllisiä kokonaispalveluja,
jotka kattavat suunnittelun, viestinnän, korjauksen, vartioinnin ja siivouksen. Lisäksi osakkaille voidaan tarjota väliaikaisasuntoja ja omien remonttien suunnittelu- ja toteutuspalveluita. (Paiho et al. 2009). Putkistosaneerauksen toteuttamisen vaihtoehtoja ovat putkien
pinnoitus ja sujutus sekä putkien uusiminen kokonaan käyttämällä vanhoja tai uusia putkireittejä. Myös näiden edellä mainittujen remonttien yhdistelmiä voidaan tehdä. (LVI 2940071 2007)
Ensimmäisessä putkistosaneerausta käsittelevässä yhtiökokouksessa kerrotaan selkeästi
koko hankkeesta, eli vaihtoehdoista, kustannuksista ja lisätyömahdollisuuksista. Kokouksessa kannattaa pohtia myös mallikylpyhuoneen rakentamisesta kellaritiloihin tai pihalle.
Mallikylpyhuone on havainnollinen keino kertoa visuaalisesti asukkaille tulevasta kylpyhuoneesta ja hankkeen toteuttajille mallikylpyhuoneesta on apua kalusteiden vaatiman tilan
hahmottamisessa. (Siren 2007b)
Putkisaneerauksella on mahdollista parantaa kiinteistön laatua ja turvallisuutta. Kiinteistöön voidaan asentaa nousu-, huone- ja kerroskohtaiset sulkuventtiilit porrashuoneeseen ja
asennuksen myötä vesien sulkeminen on helppoa ilman, että asuntoihin tarvitsee mennä
sisälle. Huoneistokohtaisella vedenmittauksella saavutetaan säästöä veden kulutuksessa.
(Siren 2007a)
Perinteinen putkistosaneeraus
Perinteisessä putkistosaneerauksessa putket uusitaan kokonaan, jolloin rakenteita avataan
ja suljetaan laajalti. Samalla tehdään yleensä tilamuutoksia ja uusitaan kosteusvaurioiden
vioittamia rakenteita. Sähköasennukset uusitaan yleensä samalla kertaa. Perinteisessä putkistosaneerauksen haitat ovat suuret kustannukset, pitkä kesto sekä melu- ja pölyhaitat.
(RT 92-10913 2008)
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Asukkaille kannattaa tarjota muutamia perusvaihtoehtoja eri kalusteisiin ja niiden sijoitteluun. Silti osa asukkaista haluaa tehdä omia muutoksia esitettyihin suunnitelmiin ja muutostöiden kustannukset lankeavat asukkaille. Muutosten käsittely heti hankkeen alussa aiheuttaa huomattavasti vähemmän työtä kuin se, että muutoksia tehdään korjaushankkeen
käynnistymisen jälkeen. Asukkaille on tiedotettava siitä, että he saavat kotitalousvähennyksen osakaskohtaisista muutos- ja laajennustöistä. Kotitalousvähennykseen tarvitaan
erilliset kuitit suunnittelu- ja urakointitöistä, koska osakas tekee lisätöistä omat sopimukset
suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa. Lisätyöt aiheuttavat lisätöitä valvonnassa ja esimerkiksi As Oy voi itsenäisesti suorittaa lisätöiden valvonnan. (Siren 2007b)
Toisena vaihtoehtona on asentaa uudet putket uusiin koteloihin jotka pinta-asennetaan porraskäytäviin, huonetiloihin ja alakattoihin. Vanhat putkistot ja kaapelit jätetään paikoilleen.
Hormien ja putkien asennus on nopeaa ja kustannukset ovat kohtuullisia varsinkin silloin,
kun käytetään valmiita modulaarisia esivalmistettuja tuotteita. Uusille koteloille pitää varata tila jo suunnitteluvaiheessa. Uudet viemäröinnit asennetaan kellarikerroksen alakattoihin. Korjaustyö on pitkäkestoinen ja remontti häiritsee tilojen käyttöä. (RT 92-10913 2008)
Putkien pinnoitusmenetelmät
Putkien pinnoitusmenetelmät ja sujutukset ovat käyttökelpoisia silloin, kun alkuperäiseen
laatutasoon tai märkätiloihin ei haluta tehdä muutoksia. Viemärit pinnoitetaan, mutta käyttövesijohdot yleensä uusitaan. Korjaustyö on nopeaa. (RT 92-10913 2008) Pinnoitusmenetelmissä viemäriputkien sisäpinta puhdistetaan jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. Kun putki on kuivunut, se pinnoitetaan elastisella massalla. (LVI 29-40071 2007). Pinnoitteena
käytetään epoksia, polyuretaania tai polyesteria. Putkien seinämäpaksuudet tulee olla riittävä, jotta ne kestävät mekaanisen puhdistamisen (Kuva 5). Liitosten tulee kestää remontin
jälkeinen käyttöpaine. Pinnoitusmenetelmille valmistajat lupaavat noin 40 vuoden käyttöiän pidennyksen.
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Kuva 5. Putken pinnoitus Poxytec Oy:n käyttämän LSE-pinnoitustekniikalla (Poxytex Oy.
2010).
Sujutusmenetelmät
Sujutusmenetelmissä uusi putki asennetaan vanhan putken sisään (Kuva 6). Vaikka virtauspinta-ala pienenee, putken sisäpinta muuttuu sileämmäksi, jolloin virtausvastus ei pienene merkittävästi. Sukkasujutusmenetelmä on lähes samankaltainen kuin sujutusmenetelmä. Siinä putken sisään viedään yleensä polyesteristä tai lasikuidusta valmistettu sukka,
joka painetaan putken sisäpintaan kiinni. Sukka kovetetaan vesihöyryllä, UV-valolla tai
hartsilla sukan materiaalista riippuen. (RT 92-10913 2008)

Kuva 6. Pohjaviemäri ennen ja jälkeen sujutuksen. Aarsleff-sujutusputki (Aarsleff Oy
2010).
Putkistosaneerausmenetelmän valinta
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Putkistosaneerausmenetelmän valintaan vaikuttaa korjattujen rakenteiden tavoiteltu elinkaari, nykyisen järjestelmän kunto ja aikaisemmin tehdyt korjaustoimenpiteet. Kokonaiskustannuksia saadaan pienemmäksi, jos putkistosaneeraukseen yhdistetään muita remontteja PTS-suunnitelman avulla. Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän rooli informaation välityksessä on merkittävä, jotta vältytään asukkaiden vääristä mielikuvista, jotka
voivat hidastaa remontin valmistelua. Jos kiinteistöllä on hyvät merkinnät huoltohistoriasta, voidaan aiemmin tapahtuneiden vesivahinkojen tietoja hyödyntää putkistosaneerauksen
suunnittelussa. (Paiho et al. 2009)
2.3.2 Sähkö-, tele- ja rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen
Suuren LVI-teknisen korjauksen yhteydessä on kannattavaa uusia sähkö-, tele ja automaatiojärjestelmät. Tiloja koskevat sähköasennukset korjataan kattavasti, mutta runkoasennukset voidaan säilyttää ennallaan. Tilojen valaistusta sekä sähkö- ja telepistokkeita lisätään ja
johdot uusitaan. Sähköturvallisuuden parannetaan asentamalla vikavirtasuojia ja rakentamalla sähköturvallisuuteen liittyviä suojaetäisyyksiä. (RT 92-10913 2008)
Ikäihmisten asumista kotona voidaan edesauttaa rakentamalla asuinrakennuksiin muuntojoustavat sähköjärjestelmät, jolloin asuntoon on mahdollista lisätä myöhemmin esimerkiksi
hälytys-, lukitus- ja yhteydenpitojärjestelmiä. Asennusreitit tulee suunnitella siten, että
johdotuksiin voidaan tehdä muutoksia, lisäyksiä ja huoltoja myöhemmin. Myös sähköteknisille tiloille on varattava riittävästi tilaa mahdollisia muutoksia varten. Asuinrakennusten
antenniverkkojen muunneltavuus eri käyttötarkoitukseen on parempi, jos verkko mitoitetaan mahdollisimman laajakaistaiseksi (47-2150MHz). Sähköjärjestelmiä uusittaessa ulkoovien läheisyyteen kannattaa varata riittävät johtotiet, jotta myöhemmin ulko-ovet voidaan
varustaa kauko-ohjattavalla sähkölukituksella. (ST-käsikirja 32 muunneltavuus)
Vanhan kiinteistö sähköjärjestelmän uusiminen
Sähköjärjestelmiä uusitaan, koska tilojen käyttötarpeet muuttuvat ja kulutuskojeiden määrät kasvavat. Myös turvallisuustason vaatimukset muuttuvat määräyksien tiukentuessa.
Sähköjärjestelmän uusimisessa on huomioitava sen ikä, koska sähköjärjestelmän vanhentuessa eristeet haurastuvat, laitteiden osat kuluvat mekaanisesti ja vanhojen sähkölaitteiden
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käyttö muuttuu epätaloudelliseksi. Vanhoissa kiinteistöissä avorakenteiset ja kosketussuojaltaan puutteelliset jakokeskukset on korjattava siten, että osittainen kosketussuojaus
toteutuu. Uusittaessa pääkeskusta sähköjärjestelmän kaapelointi pitää uudenaikaistaa nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi TN-S-järjestelmäksi, jossa on vaihejohtimien lisäksi erillinen suoja- ja nollajohdin. Nousujohdot saattavat olla vanhoissa kiinteistöissä kumilyijykaapeleita tai paperilyijykaapeleita ja niiden kunto on todennettavissa eristysvastusmittauksilla. Nousujohdot uusitaan yleensä puutteellisen eristyksen takia tai kasvaneen sähköjärjestelmän kuormituksen takia. (ST 51.40 2010)
Sähköteknisissä korjaustöissä voidaan noudattaa rakennuksen alkuperäisiä sähköasennuksia koskevia määräyksiä, kuitenkin niin, että korjaustöissä on käytettä suojamaadoitettuja
pistorasoita märkätiloissa ja ulkotiloissa sekä keittiössä pistorasiat on uusittava suojamaadoitetuiksi, jos ne sijaitsevat vesihanasta tai metallisesta pöytätasosta alle 3,25m etäisyydellä. Tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa on muutostyössä noudatettava sen hetkisiä
määräyksiä. Sähköturvallisuusmääräyksessä A1 on määritetty erilaisten tilojen käyttöolosuhteiden vaarallisuus mm. kiinteiden kalusteiden ja lattian eristävyydellä. Kylpyhuonetilat
on luokiteltu vaarallisiksi tiloiksi ja siksi niiden korjaustyössä IP21-luokan pistorasiat on
asennettava vähintään 1,7m korkeudelle, 1,0m etäisyydelle suihkun suuttimesta ja 0,5m
etäisyydelle ammeen reunasta. Kylpyhuoneen sähköasennuksia uusittaessa pistorasiat on
suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Vaarattomiksi tiloiksi luokiteltujen kuivien huonetilojen muutostöissä huoneen kaikki pistorasiat on muutettava samaan suojausluokkaan. Jos
pistorasiat uusitaan suojamaadoitetuiksi, on erillinen suohajohdin lisättävä vähintään pistorasian ja lähimmän kytkentärasian välille. Asunnon sähkökeskuksen ja kaapeloinnin uusiminen edellyttää, että kaikki enintään 20A:n pistorasiat on suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Kaapelien vaihdon yhteydessä on aina suositeltavaa uusia asentaa erillinen suojajohdin pistorasioille ja tarkistaa potentiaalintasauksen toimivuus. (ST 51.40 2010)
Yleiskaapelointi
Uusittaessa asuinrakennuksen sähköjärjestelmää hyvä suunnitelu voi mahdollistaa teknisien tilojen, johtoteiden ja kaapeloinnin iäksi jopa yli 20 vuotta. Yleiskaapelointi on järjestelmäriippumaton kaapelointiratkaisu, joka on muunneltavuudeltaan joustava ja tukee ole-
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massa olevia järjestelmiä, ja jonka laatu ja suorituskyky on hyvin määritelty. Monipuolinen
yleiskaapelointi mahdollistaa tulevaisuuden tietoliikenneyhteydet. (ST-käsikirja 16 2008)
Kotien yleiskaapeloinnille sekä asuinkerrostalojen alue- ja nousukaapeloinnille on määritetty eurooppalaiset standardit (EN 50117 2006, EN 50173-1 2007, EN 50173-4 2007).
Yleiskaapelointi koskee asuinrakennuksissa kolmea eri sovellusryhmää. Tieto- ja tietoliikennetekniikkaan sisältyvät internetyhteydet ja puhelinverkko. Joukkoviestintätekniikka
koostuu antenni-, kaapeli-tv- ja satelliitti-tv -verkosta. Talotekniikan tiedonsiirto on rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan sovelluksia varten. Yleiskaapelointia suunniteltaessa määritetään sovellusryhmien tilat ja johtotiet, jotta yleiskaapeloinnin rakentaminen
voidaan toteuttaa järjestelmällisesti. (ST 605.01 2009)
Yleiskaapelointia varten tehdään asuinkerrostalossa tilanvaraus talo- ja kotijakamoille.
Asuinkerrostalojen yleiskaapeloinnin periaatekaavio ja käytettävät kaapelityypit on esitetty
Kuva 7. Kiinteistön sisäisten viestintäverkkojen kaapelit liittyvät verkkoyrityksen tarjoamaan palveluun talojakamossa, jossa sijaitsee usein myös antennijärjestelmän tähtipiste.
Kotijakamot yhdistetään talon sisäiseen viestintäverkkoon nousukaapeloinnilla. Kotijakamoon kytketään huoneiston kaikki tähtimäisesti asennetut liitäntärasiat, joita on yksi kappale jokaisessa asuinhuoneessa. Liitäntärasiaan kuuluu kaksi RJ-45-liitintä ja antennirasia.
(ST-käsikirja 16 2008)
Huoneiston automaatiokaapelointi toteutetaan tähtimäisesti. Jokaiseen asuinhuoneeseen ja
eteistilaan tulee vähintään kolme kojerasiaa, joihin automaatiokaapelointi päätetään. Kojerasiat sijoitetaan mm. oven läheisyyteen valaistuspainikkeiden viereen ja kattoon oven yläpuolelle. Näihin pisteisiin voidaan kytkeä myöhemmin läsnäoloilmaisimia, palohälyttimiä,
mittausantureita ja patteriventtiileitä. (ST-esimerkit 1 2002)
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Kuva 7. Asuinkerrostalojen yleiskaapeloinnin periaatekaavio (ST 605.01 2009).
Rakennusautomaatio, uusiutuva energia ja turvajärjestelmät
Kiinteistöjen valvontaa voidaan toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmällä, johon liitetään
yleensä kiinteistön lämmityksen, ilmastoinnin ja vedenkulutuksen mittaus, sekä näiden
säätö, ohjaus ja seuranta. Käyttövedenmittauksella vähennetään vedenkulutusta keskimäärin 20% korjauskohteissa, kun mittareiden asennus yhdistetään putkiremonttiin (Laitinen et
al. 2009).
Nykyaikaiset rakennusautomaatiojärjestelmät perustuvat selainpohjaiseen käyttöliittymään,
johon muodostetaan etäyhteys internetselaimella. Jokaiselle käyttäjäryhmälle määritetään
omat käyttöoikeudet. Jotta lämmityksen säätö voidaan vaivattomasti liittää rakennusautomaatiojärjestemään, paikallinen käyttöliittymä kannattaa sijoittaa lämmönjakohuoneen läheisyyteen.(ST-käsikirja 22 2008)
Etelä-suomessa talojen lämmitysenergian tuottamiseksi voidaan hyödyntää aurinkoenergiaa lämmitysenergian tuottamiseksi, koska keskimääräinen auringon intensiteetti on optimaalisella kallistuskulmalla (50-65°) noin 1,1kWh/m2 vuodessa, mikä on lähes vastaava
arvo kuin Saksassa (Kuva 8) . Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen tarkoittaa sitä,
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että auringon luovuttaamaa lämpöenergiaa varataan lämmönsiirtonesteesen aurinkokeräimillä tai auringon säteilyenergia muutetaan sähköenergiaksi aurinkopaneeleissa ja varataan akkuihin myöhempää käyttöä varten. Aurinkokeräimien hyötysuhde on noin 25-30%
ja aurinkopaneeleiden hyötysuhde on noin 15%. (ST 21.32 2010)

Kuva 8.Auringon säteilyn intensiteetti eri maissa (ST 21.32 2010)

Aurinkolämmityksen liittäminen on yksinkertaista vesivaraajalla varustettuun lämmitysjärjestelmään, koska auringon lämpöenergialla voidaan lämmittää sekä käyttöveden, että
lämmitysverkoston menovettä. Aurinkokeräimissä kannattaa käyttää tyhjiöputkikeräimiä,
koska ne hyödyntävät hajasäteilyä. Aurinkopaneeleiden käyttöä rajoittaa virrantuottokyky,
joka on suoraan verrannollinen auringon säteilyyn. Asuinrakennusten energianlähteenä ei
kannata käyttää aurinkoenergiaa yksinään, koska talvella auringonsäteily on vähäistä. (ST
21.32)
Lämpöpumppujen avulla voidaa kerätä lämpöenergiaa vedestä, ilmasta tai maasta. Lämmönsiirrinnesteenä käytetään yleensä kylmäainetta. Lämmennyt neste johdetaan lauduttimeen, jossa lämpö siirtyy esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Lämpökerroin kuvaa
lämpöpumpun kykyä tuottaa lämpöenergiaa verrattuna sen kuluttaamaan sähköenergiaan.
Ilmalämpöpumput käyttävät lämmönlähteenä ilmanvaihdon poistoilmaa tai ulkoilmaa. Ilmalämpöpumpun hankintakustannukset ovat edulliset, mutta sen hyöysuhde laskee merkittävästi alle -10-asteen ulkolämpötiloissa. (ST 21.32) Poistoilmalämpöpumppu tuottaa vakioteholla lämpöä aina noin 40% hyötysuhteella, koska sen lämmönläheenä on 21-asteinen
sisäilma. Poistoilmalämpöpumppu voidaan asentaa vaivattomasti myös kiinteistöjen van34

haan poistoilmanvaihtojärjestelmään.(Motiva Oy 2010a) Maalämpöpumput hyödyntävät
porakaivoihin, pintamaahan tai vesistöihin varastoitunutta lämpöä lämmönkeruuputkiston
avulla. Maalämpöpumpun hankintahinta on korkea ja sen lämmönkeruuputkiston mitoitus
on riippuvainen maaperän ominaisuuksista. Mitoitus on yleensä 60-80% rakennuksen kokonaislämmöntarpeesta.(Motiva Oy 2010b)
Henkilöturvallisuus ja kulunvalvonta voidaan integroida samaan rakennusautomaatiojärjestelmään. Kulunvalvontatietojen perusteella voidaan tehostaa ilmanvaihtoa ja säätää valaistusta sekä ohjata ovien lukitusta. Palohälytyksen aikana hätäpoistumisteiden lukitus aktivoidaan pois käytöstä pelastautumisen helpottamiseksi. Ovien magneettikoskettimet ja liiketunnistimet ovat osa integroitua murtovalvontaa. Henkilöturvallisuuslaitteita ovat dementiavalvonta- ja hälytinrannekkeet sekä turvapuhelinjärjestelmät. Muita henkilöturvalaitteita ovat mm. vuode-, liike- ja epilepsiahälyttimet. Integroitujen järjestelmien hälytykset ohjataan hoitohenkilökunnan tai huoltoyhtiön GSM-puhelimiin tai hälytyskeskuksiin.
turvapuhelinjärjestelmä mahdollistaa puheyhteyden asunnon ja hoitohenkilökunnan välille.
(ST-käsikirja 22 2008)
2.3.3 Ilmanvaihdon korjaushanke
1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen ilmanvaihto on toteutettu yleensä yhteiskanavapoistona (Kuva 9). Näihin rakennuksiin on suositeltavaa tehdä ensin ilmanvaihdon
kuntotarkastus. Tämän tarkastuksen tavoitteena on tuoda esiin asuntojen ilmanvaihdon
toimivuus, ilmanvaihtojärjestelmän tekninen tila ja mahdollisia asuntokohtaisia teknisiä
parannuskeinoja. Myös asukaskyselylomaketta voidaan käyttää apuna. (Kurnitski et al.
2001) On todettu, että 1970-luvun asuinkerrostaloissa 65 % asukkaista oli pitänyt asuntojen ilmanlaatua huonona tai korkeintaan kohtalaisena ja yli puolet olisi tarvinnut ilmanvaihtoa (Pallari et al. 1995). Ilmanvaihdon korjaushanke kannattaa toteuttaa yhdessä julkisivu- ja ikkunaremonttien kanssa, jolloin on mahdollista saavuttaa laadukas sisäympäristö.
(Kurnitski et al. 2001)
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Koneellinen poistoilmanvaihto
Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on rakenteeltaan samanlainen kuin painovoimainen ilmanvaihto, jossa poistoilmaa imetään kylpyhuoneista, wc-tiloista ja keittiöistä nousuhormeihin rakennetuilla poistoilmakanavilla. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä poistoilmavirta aiheutuu lämpötilaeroista, kun taas koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä erillisen ilmanvaihtokoneen avulla. Koneellisen poistoilmanvaihdon etuja ovat
toimivuus eri sääolosuhteissa, pienet investointikustannukset, vähäinen tilantarve ja tuloilman suodatus. Järjestelmään liittyviä ongelmia ovat veto- ja äänieristysongelmat (Alanne
2010).

Kuva 9. Koneellinen poistoilmanvaihto (Alanne 2010).
Koneellisen poistoilmanvaihtoa käytetään valtaosa ajasta puoliteholla energian säästämiseksi. Poistoilmavaihtoa tehostetaan yleensä aamuisin ja iltaisin täyteen tehoon muutamaksi tunniksi. Poistoilmaventtiilien avulla säädetään huoneistokohtaiset poistoilmavirrat sopiviksi. On kuitenkin huomioitava, että venttiilien asento voi muuttua mm. siivouksen yhteydessä. Raitisilmaventtiileiden puute aiheuttaa sen, että ulkoilma tulee asuntoihin hallitsemattomasti rakenteiden läpi. Koneellista poistoilmanvaihtoa parannetaan esimerkiksi asentamalla raitisilmaventtiilit makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Raitisilmaventtiilit asennetaan seinälle tai ikkunarakenteisiin. Jos ikkunaremontin yhteydessä vanhat ikkunat uusitaan
tuloilmaikkunoiksi, ei erillisiä raitisilmaventtiileitä tarvita. (Pallari et al. 1995)
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Tukholmaan on rakennettu asuinkerrostalokohteeseen poistoilmanlämpöpumppu energiakuluja pienentämään (Virta 2010). Asuinkerrostalokohde on rakennettu 1960-luvulla ja
siinä on 2800 asuinneliötä. Kun poistoilmalämpöpumpulla on lämmitetty käyttövettä, vuotuisia energiakustannuksia on saatu laskemaan noin 40 %. Kiinteistöliiton mukaan sisäilmaston laatu ei kuitenkaan ole parantunut korjauksen jälkeen, koska koneellista tuloilmaa
ei ole ollut järjestetty.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Ilmanvaihdon peruskorjaus voidaan toteuttaa rakentamalla täysin koneellinen ilmanvaihto,
jonka etuna on hallittu ilmanvaihto ja poistoilman lämmön talteenotto. Koneellinen ilmanvaihto voidaan toteuttaa hajautetulla tai keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä. Hajautetussa ilmanvaihtojärjestelmässä on huoneistokohtainen säätömahdollisuus. Jokaiseen huoneistoon asennetaan oma ilmanvaihtokone, joka sijoitetaan kylpyhuoneeseen, vaatehuoneeseen
tai keittiöön (Kuva 10). Tuloilma otetaan suoraan ulkoseinältä, mitä varten rakennetaan
uusi tuloilmakanavointi. Jäteilma johdetaan vesikatolle. (Pallari et al. 1995) Hajautetun
ilmavaihtojärjestelmän etuja ovat varmatoimisuus ja lämmön talteenoton tuoma energiataloudellisuus. Järjestelmän ongelmia ovat koneellista poistoilmanvaihtoa suuremmat investointikustannukset, tuloilman jälkilämmityksen sähkönkulutus, vuosittainen huoltotarve ja
puhallinmelu. (Alanne 2010) Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa suodattimien vaihtaminen ja
puhdistus kuuluvat osakkaalle siinä tapauksessa, että ilmanvaihtokone on asennettu huollettavaksi huoneiston sisäpuolelta. (Suomen kiinteistöliitto. 2010)

Kuva 10. Koneellinen hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä (Alanne 2010).
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Korjaustyön teknisellä laadulla on suuri vaikutus rakennuksen tiiviyteen, ja siksi peruskorjausten jälkeen tiiviys saattaa jopa huonontua. Rakennuksen tiiviydellä on vaikutusta erityisesti lämmön talteenoton tehokkuuteen ja vedottomiin lämpöoloihin. (Säteri et al. 1999)
2.3.4 Hissin rakentaminen
Hissi auttaa asukkaita ja muita kiinteistössä vierailevia ihmisiä jokapäiväisessä elämässä.
Vanhusten ja liikuntarajoitteisten ihmisten asuminen kiinteistössä voi riippua täysin hissistä. Asunto-osakeyhtiön vanhojen hissien perusparantamisen yhteydessä hissikoreja voidaan
suurentaa, jotta niissä mahtuu matkustamaan rollaattorilla ja lastenvaunujen kanssa. Lisäksi automaattiovien lisääminen helpottaa hissien käyttöä. Uudet hissit kuluttavat vähän
energiaa. Hissi nostaa asunnon arvoa noin 2-10 % (Levon & Terho 2008).
Hissi on mahdollista rakentaa lähes kaikkiin kerrostaloihin sijoittamalla se porrashuoneeseen tai rakennuksen ulkopuolelle (Kuva 11). Hissin rakentaminen vaatii aina rakennusluvan, jonka myöntäminen on tapauskohtaista. Jos hissi rakennetaan porrashuoneeseen, hissin rakentaminen vie tilaa porrassyöksyiltä. Tällöin täytyy varmistua siitä, että porrassyöksyille jää tilaa 800-900 mm. Erikoistapauksissa on hyväksytty alle 800mm kavennuksetkin.
Tilan tarpeen vuoksi porrashuoneisiin sijoitettavat hissit ovat yleensä mini- tai kaitahissejä.
(Levon & Terho 2008).

Kuva 11. Hissin ja uuden porrashuoneen rakentaminen (Salastie et al. 2009). (Kuva: Marina Fogdell)
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Hissin rahoitus
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tukee uusien hissien rakentamista kerrostaloihin. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että rakennuksessa on vähintään kolme asuntoa, joista ainakin kaksi on päällekkäin, ja että rakennuksen on oltava ympärivuotisessa
käytössä. Avustukseen sisällytettävät kustannukset ovat hissin rakentamisesta aiheutuvat
välttämättömät työt, kuten suunnittelu- ja yleiskustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset
työt sekä hissin hankinta. Lisäksi avustusta myönnetään liikuntaesteiden poistamiseen, johon kuuluvat mm. luiskien ja automatisoitujen ulko-ovien rakentaminen. Avustuksen
myöntämiseksi ARA vaatii, että hissin rakentamisen toimenpiteet ovat kohtuullisia ja hyvin kilpailutettuja. Avustusta myönnetään enintään 50 % hissin rakentamiseksi hyväksytyistä kustannuksista niin kauan, kun avustusmäärärahoja riittää. Avustuksen hakemiseksi
täytetään korjausavustushakemuksen lomake ARA 36c/10. Lisäksi hakemuksen liitetään
hissihankkeen päätöksentekoa koskeva yhtiökokouspöytäkirja, rahoitussuunnitelma, hissin
tekninen erittely. Selvitys hankkeen kustannuksista tehdään lomakkeella ARA 80H/10 sekä
asiakirjat hissihanketta koskevista tarjouksista ja sopimuksista. Avustus maksetaan kolmessa erässä hissin rakentamisen edistyessä tai kerralla hankkeen valmistuttua. (Ara. 2010)
Kaupungilta on myös mahdollista hakea tukea hissihankkeeseen. Esimerkiksi Helsingin
sekä Vantaan kaupunki avustavat 10 % lisäavustuksella. Mikäli hissihankkeeseen myönnetään tukea yli 50 %, ja hankkeen arvonlisäveroton hinta on vähintään 100 000 €, on hankkeen kilpailuttamisessa noudatettava julkisen hankinnoista annettua lakia (348/2007). (Ara.
2010) Hankintalaki edellyttää, että kilpailutus tehdään tasapuolisesti kaikkia tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä kohtaan, ja että tarjousten avauksesta järjestetään avaustilaisuus.
Tasapuolisuus edellyttää sitä, että kaikille tarjouskilpailun osapuolille luovutetaan samanlaiset tiedot hissihankkeen sisällöstä. Tarjouskilpailun valita voidaan suorittaa painottamalla tiettyjä kriteereitä, jolloin valintaa ei tehdä pelkästään edullisimman hinnan perusteella.
(Mononen 2008)
Hankintalain alaisuuteen kuuluvien hissihankkeiden kilpailutus on tehtävä koko EU:n alueella, ja hankintailmoitus tehdään tällöin Julkiset hankinnat-kanavassa (HILMA) ennen
tarjouskilpailua. Urakoitsijan hankinnassa voidaan menetellä useilla eri tavoilla. Rajoitettu
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menettely on hyvä tapa silloin, kun halukkaita hissiurakoitsijoita on tiedossa useita ja määrää halutaan rajoittaa. Siinä halukkaista osallistujista karsitaan ne, jotka pääsevät tarjouskilpailuun. Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat urakoitsijat voivat jättää tarjouksen
kilpailuun. Tämä on As Oy:lle työläs menettelytapa, jos osallistujia on useita. Neuvottelumenettelyä käytetään monimutkaisissa hankkeissa. Tällöin As Oy neuvottelee erikseen jokaisen urakoitsijan kanssa ennen varsinaista tarjouskilpailua. (Mononen 2008)
Asunto-osakeyhtiön on kohdeltava tarkoin urakoitsijoita tasapuolisesti ja menetellä hankintalain mukaisesti, koska sivuun jätetty urakoitsija voi saattaa hankinnan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi kumota hankintapäätöksen ja velvoittaa järjestämään tarjouskilpailu uudelleen. Suurin haitta aiheutuu yleensä siitä, että markkinaoikeuden päätöksen
valmistuminen kestää noin 1-2 vuotta, mikä hidastuttaa hissin rakentamista. Jos hissin rakennustyöt on ehditty jo aloittaa, voi joutua maksamaan 5–10% hyvitysmaksun sivuun jätetylle urakoitsijalle. (Mononen 2008)
Uudessa As Oy -laissa hissin rakentamisen kustannukset voidaan jyvittää osakkaiden kesken asuinkerrosten mukaan (Kuhanen et al. 2009). Jyvityksessä muodostetaan jokaiselle
kerrokselle oma kustannuskerroin, joka kerrotaan vastikeperusteella. Kustannuskerroin
riippuu kerrosmäärästä, sisäänkäynnin sijaintikerroksesta ja siitä, pysähtyykö hissi siihen
tasanteeseen, jossa asunnon sisäänkäynti on. Erityyppisiä rakennuksia sisältävässä As
Oy:ssä voidaan tiettyjä osakkaita vapauttaa hissin rakentamiskustannuksista. Esimerkiksi
rivi- sekä kerrostaloista muodostuva As Oy voi vapauttaa hissien rakentamiskustannuksista
rivitalot. Jos asuinkerrostalon porraskäytävistä vain osassa on hissi, voidaan hissin rakentamiskustannukset jakaa yhtiökokouksen päätöksellä esimerkiksi jyvitysperusteisesti vain
niihin asuntoihin, joiden porraskäytävään hissi rakennetaan. (Simola 2010) Uuteen As Oy lakiin toivotaan muutosta siihen, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voitaisiin vapauttaa mm. liikekiinteistöt ja autotallit (Jauhiainen 2010)

2.4

Ryhmäkorjaamisen lisäarvo

Lähiöiden korjausrakentamisessa kannattaa hyödyntää ryhmäkorjauksen tuomia etuja.
Ryhmäkorjaamisella tavoitellaan korjausrakentamisessa kustannussäästöjä, parempaa to-
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teutuksen laatua, toimivampaa As Oy:iden keskinäistä yhteistyötä ja häiriöiden vähenemistä. Ryhmäkorjaamisella saavutetaan suurempi asiantuntemus erityisesti hankkeen alkuvaiheessa, mikä vähentää virheitä esivalmistelussa ja hankesuunnittelussa. Ryhmäkorjauksessa vähintään kolme As Oy:tä tekee alueellista yhteistyötä keräämällä As Oy:iden edustajista ryhmäkorjaustoimikunnan. Ryhmäkorjaustoimikunnan tehtävänä on laatia As Oy kohtaiset kuntoarviot. Kuntoarviot esitellään alueellisessa korjausohjelmassa. (Hekkanen
1997). Ryhmäkorjaustoimikunnan toiminta on tehokkaampaa kuin hallituksen, koska kokouksissa käsitellään pelkästään korjaushankkeisiin liittyviä asioita. Suurempien ryhmäurakoitsijoiden tarjouspyynnöt houkuttelevat urakoitsijoita paremmin kuin yksittäisten As
Oy:iden tarjouspyynnöt. Urakoitsijat arvostavat myös sitä, että ryhmäkorjaustoimikunnasta
löytyy asiantuntemusta. (Virkamäki & Kykkänen 2009)
Ryhmäkorjaushankkeen vaiheet eivät pääpiireittäin eroa luvussa 2.1 esitetystä korjaushankkeiden vaiheista, mutta niiden lisäksi osapuolet tekevät tilaajayhteisösopimuksen.
Ryhmäkorjaushankkeessa mukana olevat As Oy:t tekevät jokainen erikseen urakoitsijan
kanssa urakkasopimuksen. Urakkasopimukset on esitelty aikaisemmin luvun 2.1.6 Urakkamuodot-kappaleessa.
Ryhmäkorjauksessa kannattaa palkata yhteinen projektinjohtaja, jonka tehtävänä on kilpailuttaa urakoitsijat ja valmistella tarjousasiakirjat. Asunto-osakeyhtiöt tekevät päätökset,
jotka projektinjohtaja esittää suunnittelijoille ja urakoitsijoille. (Hekkanen 1997) Asuntoosakeyhtiöillä on myös mahdollisuus tehdä kustannussäästöjä kokonaisurakkamuodossa
valitsemalla kokenut ryhmäkorjausurakoitsija hankkeen vetäjäksi. Ryhmäkorjaushankkeessa on mahdollista saavuttaa kokonaiskustannuksissa noin 10 % säästöt, verrattuna siihen,
että urakat suoritetaan erillään. Koska projektia ohjaavat hyvin ammattitaitoiset henkilöt,
laadunvarmistus on toimivampaa ja korjaushankkeen läpivientiaika lyhenee. Samalla
asukkaille kohdistuvat häiriöt vähenevät. (Hekkanen 1997)
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3 Menetelmät
3.1

Käytetyt menetelmät

Korjaustoimenpiteiden

kustannuslaskennassa

käytettiin

apuna

rakennusosa-

arviomenettelyä (ROA-menettely) (Haahtela & Kiiras 2009). Kustannustietoja täydennettiin laite- ja materiaalivalmistajilta saaduilla tiedoilla. Myös asbestipurkutyön kustannuksia
selvitettiin alan yrityksiltä. Elinkaarikustannuslaskelmien avulla vertailtiin eritasoisten korjaushankkeiden taloudellisuutta keskenään. Tulevaisuuden kunnossapitokustannusten nykyarvo laskettiin diskonttaamalla. Herkkyysanalyysissä selvitettiin lopputuloksen herkkyys
lähtötietojen muutoksille. Energiankulutustiedot laskettiin tyyppitalolle rakennusmääräyskokoelman D5 energiatasemenetelmän mukaan (Kalliomäki 2007).
3.1.1 Rakennusosa-arvio
Rakennusosapohjaisessa

ROA-menettelyssä

korjaushanke

eriteltiin

Talo

2000

-

nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin. Rakennusosien määrätiedot laskettiin ROAmenettelyn ohjeiden mukaan. Rakennusosien hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa
(ALV 0 %), jolloin ne ovat niin sanottuja alihankintahintoja. Alihankintahinta tarkoittaa
sitä, että yksikköhintoihin sisällytetään kaikki työn tekemiseksi tarvittavat työkustannukset
palkanlisineen ja sivukuluineen. Yksikköhintojen lisäksi kustannuksiin laskettiin arvonlisävero, työnjohdon kulut, materiaali- ja suunnittelukustannukset sekä, työmaan kalustopalvelu- ja katekustannukset. Työmaan kalustopalvelukustannukset selvitettiin siirto- ja
nostokalustoa vuokraavien yritysten, kuten esim. Ramirent Finland Oy:n, vuokrahinnastosta.
Rakennuttamisen kokonaiskustannukset laskettiin ROA-menettelyllä. Siihen sisällytettiin
rakennus- ja tekniikkaosat. Lisäksi huomioitiin hankkeen johto- ja suunnittelutehtävät. Rakentamisen johto – ja työmaatehtävät laskettiin myös kokonaiskustannuksiin.
Rakennus- ja tekniikkaosien kustannukset laskettiin yksikköhinnoista. Hankkeen johtotehtävät laskettiin rakennuttamisen kokonaiskustannuksista prosenttiosuutena. Suunnittelukus-
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tannukset laskettiin prosenttiosuutena rakennuttamisen kokonaiskustannuksista ja ne sisälsivät LVIS- ja rakennussuunnittelun.
Rakentamisen johtotehtävät koostuivat pääkaupunkisedulle arvioidusta työmaakatteesta,
joka on 15 % rakennus- ja tekniikkaosista, sekä työmaan johtotehtävistä. Työmaakatteen
osuus laskettiin rakennus- ja tekniikkaosien yksikköhintojen ja työmaatehtävien summasta.
Työmaan johtotehtävien kesto arvioitiin tapauskohtaisesti.
Työmaatehtäviin sisältyivät työmaapalvelu ja työmaan kalustopalvelut. Työmaapalvelut
laskettiin prosenttiosuutena rakennus- ja tekniikkaosista. Niihin sisältyivät työnaikaiset rakenteet ja asennukset, käyttöaineet, käytetty energia sekä muut työmaakustannukset. Työmaapalvelujen kustannuksiin tehtiin vähennyksiä esimerkiksi silloin, kun ei ollut tarvetta
työnaikaisille LVI-asennuksille tai työmaarakennuksille. Rakennusosa-arviomenettelyssä
käytettyjä hintatietoja ei aina ollut saatavilla ja puutteellisia tietoja päivitettiin laite- ja materiaalivalmistajilta saaduilla tiedoilla. Työmaan kalustopalvelut sisälsivät kaikki nostoista
ja siirtotehtävistä aiheutuvat kustannukset.

3.2

Elinkaarikustannusten laskenta

Kerrostalojen elinkaari sisältää rakentamisen, käytönaikaisen huoltamisen ja korjaamisen
sekä lopulta purkamisen tai mahdollisen uudelleenkäytön. Elinkaarikustannukset laskettiin
Saaren tutkimuksessa esitetyn mallin mukaan (Saari 2004).
Elinkaarilaskelmat ovat tehokkaita menetelmiä erilaisten korjaushankkeiden taloudelliseen
vertailuun. Elinkaarikustannuslaskelmissa valitaan ensin tarkastelujakso. Tarkastelujakson
aikana syntyvät kustannukset ja tuotot sisällytetään laskelmiin. Laskelmissa on huomioitava koron vaikutus, koska eri ajankohtina syntyvät tuotot ja kustannukset eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia. Esimerkiksi kerrostalojen korjausrakentamisessa tuottona on julkisivuremontin yhteydessä lisätyn eristeen vuotuinen energiansäästö. Tässä tutkimuksessa
on käytetty 50 vuoden tarkastelujaksoa ja pituus on valittu ulkokuoren käyttöiän mukaan.
Tarkastelujakson lopussa rakennusosilla ei ole enää jäännösarvoa.
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Elinkaarikustannuslaskelmissa käytetään tavallisesti nykyarvomenetelmää. Laskelmissa
käytetyt investoinnit diskontataan, jolloin suoritukset saadaan vertailukelpoisiksi. Tulevaisuudessa tehdyt investoinnit ovat reaaliarvoltaan pienempiä kuin samansuuruinen investointi nykyhetkessä. Diskonttaus suoritetaan kertomalla investointi diskonttaustekijällä ja
se lasketaan kaavalla
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Nykyarvomenetelmässä lasketaan nettotuoton määrä, kun siitä on ensin vähennetty investointikustannukset ja vuotuiset kustannukset. Nettotuoton määrää kutsutaan investoinnin
nykyarvoksi ja se voidaan laskea kaavalla
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Elinkaarilaskelmien keskeisimpiä lähtötietoja korjausrakentamisessa ovat esimerkiksi korko, sähkön ja energian hinta. Tuloksille on tärkeää suorittaa herkkyyslaskelmat, koska ennustukset tulevaisuuteen sisältävät aina epävarmuustekijöitä. Herkkyysanalyysissä tutkitaan energian hinnan laskun ja nousun vaikutuksia korjausten taloudellisuuteen.
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3.3

Energiankulutus

Energiankulutuslaskelmat on tehty tyyppitalolle rakennusmääräyskokoelman D5 (Kalliomäki 2007) energiatasemenetelmän mukaan, joka on ympäristöministeriön hyväksymä
menetelmä rakennuksen energiankulutuksen laskennassa. Menetelmässä lasketaan vuoden
aikana rakennuksen sisään tuleva energiamäärä ja lähtötietoina käytetään yleensä kuukauden kesimääräisiä arvoja. Kiinteistöstä laskettiin tämänhetkinen sähkönkulutus, tilojen ja
käyttöveden lämmitysenergian tarve, ja näiden summa vastaa ostoenergian tarvetta. Tämän jälkeen tehtiin vertailulaskelmat niiden korjausten osalta, joiden vaikutus ostonenergiaan olisi huomattava. Laskelmissa huomioitiin rakennuksen sisäisiä ja auringon aiheuttamia lämpökuormia sekä ilmaston vaikutuksia.
Ensimmäisessä vaiheessa laskettiin rakennuksen lämpöhäviöenergiat, jotka koostuvat vaipan johtumishäviöistä sekä vuotoilman ja ilmanvaihdon lämmitystarpeesta. Seuraavaksi
laskettiin rakennuksen käyttöveden lämmitystarve, joka pysyy vakiona eri korjausvaihtoehtojen tapauksessa, koska sen kulutusta ei hillitä millään toimenpiteillä. Lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat laskettiin lämmön kehityksestä, varaajasta sekä lämmön jakelusta, luovutuksesta ja säädöstä. Laitteiden sähköenergiankulutus laskettiin valaistukseen,
ilmanvaihtojärjestelmään ja muihin laitteisiin käytetyn sähkön yhteenlasketusta kulutuksesta. Lämpökuormien yhteenlaskettu tuotto koostuu henkilöiden luovuttamasta lämpöenergiasta, lämmityslaitteista, valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuvasta lämpökuormasta sekä auringon ikkunoiden kautta luovuttamasta säteilyenergiasta. Lämpökuormista
hyödynnettävä energiaa ei vähennetty sellaisenaan lämmitysenergiasta, vaan laskennassa
huomioitiin lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste.
Tyyppitalon nykyinen vuotuinen lämmitysenergiankulutus saatiin laskemalla yhteen lämpöhäviöenergiat ja lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat sekä vähentämällä summasta
lämpökuormista hyödynnettävä energia. Tyyppitalon vuotuinen sähkönkulutus on sama
kuin laitesähkönkulutus. Lopuksi vuotuinen lämmitysenergian ja sähkönkulutus laskettiin
yhteen ja tulokseksi saatiin ostoenergiantarve. Nykyisen ostoenergiatarpeen lisäksi kerättiin yksittäisille rakenteellisille korjausvaihtoehdoille lasketut ostoenergiantarpeet.
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4 Tyyppitalon tarkastelu
4.1

Kohteen esittely

Tutkimuksen kohteena oli Helsingin Siltamäessä sijaitseva urbaani, tiivis ja matala asuinalue, joka on rakennettu 1970-luvulla (Kuva 12). Asuinalue on tyypillinen lähiöympäristö,
jossa korttelipihat ja luonnonläheisyys ovat olleet tärkeitä suunnittelunäkökulmia. Alueella
on entisenä lämpökeskuksena toiminut rakennus ja keskeisesti sijoittuva ostoskeskus erilaisine palveluineen. Asuinalueella on käytetty ainoastaan yhdenlaista asuinrakennustyyppiä. Rakennukset ovat matalia, pääosin kolmikerroksisia lamellitaloja (Salastie et al. 2009),
joiden tunnusmerkkeinä ovat suuret lasipinnat ja pesubetonielementtijulkisivu ja joita yhdistävät torintapaiset kontaktipihat. Alue on säilynyt poikkeuksellisen ehjänä ja yhtenäisenä, koska rakennusten parvekkeita ja julkisivua on korjattu lähinnä vain paikallisilla korjauksilla. Rakennusten ikkunoihin on jälkikäteen asennettu alumiinirakenteiset etuikkunat.
Siltamäen huoltoyhtiönä on toiminut koko ajan sama huoltoyhtiö Siltamäen Huolto Oy.
Asuinalueen on suunnitellut Pentti Ahola ja sen on rakentanut rakennustoimisto Puolimatka Oy vuosina 1968 -1974. Alueeseen kuuluu 44 eri asuinrakennusta joita hallinnoi seitsemän eri As Oy:tä. (Salastie et al. 2009)

Kuva 12. Siltamäen lähiö. (Salastie et al. 2009)
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Siltamäen alueelta valittiin tarkastelua varten ”tyyppitalo”, joka sijaitsee Siltamäen eteläisessä osassa Siltamännyn As Oy:ssä. Talon numero on 29 ja se on osoitettu nuolella Kuva
12. Tyyppitalo on rakennettu vuonna 1971. Rakennuksessa on 30 asuinhuoneistoa kolmessa kerroksessa ja osittain maanalainen kellari. Tyyppitalon julkisivut ja pohjapiirustus on
esitetty Kuva 13. Julkisivun pinta-alasta huomattava osa on lasipinta-alaa.
Tarkemmat tiedot tilojen laajuuksista käyvät ilmi Taulukko 1 sekä eri huonetyypit ja kellarin tilat on esitetty Taulukko 2. Kyseinen tyyppitalo valittiin Siltamäen alueelta, koska se
edustaa hyvin Siltamäen alueen pääasiassa kolmikerroksista rakennuskantaa. Siltamäen
alue perustuu yhden rakennustyypin käyttöön. Typpitaloon oli tehty myös putkiston kuntotutkimus (Koskimäki 2009) ja Tampereen teknillisen korkeakoulun selvitys (Pentti et al.
2007) julkisivujen korjausvaihtoehdoista.

Kuva 13. Tyyppitalo, talo 29. Julkisivut ja pohjapiirustus. (Salastie et al. 2009)
Rakennukseen ei ole tehty mitään suuria peruskorjauksia, minkä vuoksi varsinkin käyttövesi- ja viemäröintiputkisto sekä ulkoseinä tarvitsevat korjausta. Rakennuksen julkisivua ei
ole enää mahdollista korjata paikkaamalla. Siltamäen asuinkerrostalojen julkisivuissa on
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silmämääräisen arvion mukaan pitkälle rapautuneita alueita ja ulkoseinissä on havaittavissa
kaareutumista ulospäin. Erityisesti etelä- ja länsijulkisivuissa on pitkälle rapautuneita alueita. Sadevesi on aiheuttanut vaurioita sisäänkäyntikatosten viereisten elementtien reunoille.
Kenttätutkimuksista on selvinnyt, että betonin rakenteen heikkenemistä kuvaava karbonasoitumisnopeus on ollut keskimäärin normaali tämän ikäisille rakennuksille, mutta se vaihtelee runsaasti elementtien välillä. Myös parvekkeet ovat silminnähden korjaustarpeessa.
(Pentti et al. 2007)
Suomen Vuototekniikka Oy:n kuntotutkimuksen mukaan tyyppitalon käyttövesiputkistot ja
viemärit suositellaan uusittavaksi seuraavan kymmenen vuoden sisällä, sen sijaan lämmitysjärjestelmällä on vielä käyttöikää jäljellä. (Koskimäki 2009)
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Siltamäen asuinrakennusten julkisivut ovat
alkuperäisessä asussaan ja alueellinen yhtenäisyys tulee säilyttää, jolloin myös peruskorjaukset tulisi suorittaa yhtenäisesti. Tärkeämpiä säilytettäviä materiaaleja ovat julkisivujen
betoni, porrashuoneiden ja kaiteiden teräkset, suuret lasipinnat, parvekkeiden puiset taustaseinät, puuikkunat sekä kellareiden puuovet. Lasiseinäiset porrashuoneet muodostavat tärkeän yksityiskohdan rakennusten ulkonäköön betonisissa julkisivuissa. (Salastie et al.
2009)
Taulukko 1. Tyyppitalon keskeiset laajuudet
Keskeiset laajuudet
Bruttoala
Asuinala
Tilavuus
Ulkoseinät
Ikkunat

Pinta-ala (m2)
2733
1722
7530
708
748

Taulukko 2. Tyyppitalon huoneisto ja kellarin tilat
Huoneistotyyppi
3 h+k
2 h+kk
2 h+k
2 h+kk
1 h+kk
yhteensä (30 asuntoa)

Kellarin tilat
Varastot
Porrashuoneet
Pesuhuoneet, sauna ja pukuhuoneet
Tekniset tilat
Yleishyödylliset tilat
Käytävät

Pinta-ala (asm2)
80,5
48,5
62
63
33
1722

Pinta-ala (m2)
243
30
38
36
117
79

lukumäärä (n)
6
6
6
6
6
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5 Tutkimustulokset
5.1

Yleistä

Tässä tutkimuksessa määritettiin tyyppitalon kustannukset erilaisille korjaustoimenpiteille
sekä niiden yhdistelmille. Seuraaville yksittäisille korjaus- ja perusparannustoimenpiteille
laskettiin kustannukset:
-

Julkisivun, yläpohjan ja parvekkeiden korjaus

-

Ikkunoiden uusiminen

-

Putkistosaneeraus

-

Ilmanvaihdon perusparannus, keskitetty järjestelmä

-

Sähkö-, tele- ja antennijärjestelmän uusiminen

-

Huoneistokohtaisen vedenmittaus

-

Hissin jälkiasennus

-

Yhdistelmäkorjaukset

Korjauskustannusten kustannusjakaumat kertovat, mistä kustannukset pääosin koostuvat.
Korjauskustannukset on ilmoitettu investointikustannuksina €/asm2 ja kunnossapitokustannukset nykyarvona €/asm2, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko on 3 %. Vertailukelpoiset tyyppiarvot on laskettu jakamalla kustannukset asuinpinta-alalla.
Energiakorjausten kannattavuuslaskelmilla selvitettiin julkisivun, ikkunoiden ja yhdistelmäkorjausten eritasoisien korjaustoimenpiteiden taloudellinen kannattavuus. Kannattavuuslaskelmissa korjausten referenssitasona käytettiin sitä korjaustoimenpidettä, joka on
vähimmäisvaatimuksena suositeltu tehtäväksi, ja siihen vertailtiin eristykseltään tehokkaampia vaihtoehtoja. Referenssitaso on ilmoitettu nykyarvotaulukoissa ensimmäisessä
sarakkeessa.
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5.2

Tyyppitalon energiankulutus ja ostoenergian hinta

Tyyppitalon energiankulutustiedot laskettiin nykyhetkelle ja valituille korjausvaihtoehdoille (Taulukko 3). Korjausvaihtoehdoissa lisäeristettiin ulkoseinää ja yläpohjaa. Ikkunat
vaihdettiin paremmin lämpöä eristäviin. Ulkokuoren, ikkunan ja yläpohjan korjausvaihtoehdoille laskettiin kaksi eristystasoa, joista toinen on vuonna 2010 voimaan astuneen normin (Ahokas 2008) mukainen ja toinen passiivitalotason mukainen. Passiivitalotaso on
määritelty Saksassa ja siinä esitetään vaatimukset rakennuksen lämmöntarpeelle, ilmanpitävyydelle ja primäärienergiantarpeelle (Wolfgang 2009). Lisäksi laskettiin lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän energiaa säästävä vaikutus sekä kylpyhuoneiden lattialämmityksen energiankulutusta nostava vaikutus.
Ostoenergian hinta on merkittävässä osassa elinkaarikustannusten kannattavuuden määrittämisessä. Taloudellinen kannattavuusvertailu tehtiin energiansäästökorjauksille, koska
vain niissä saavutetaan kustannussäästöjä. Kaukolämmölle arvonlisäverollisena hintana on
käytetty 0,055 €/kWh ja sähkölle 0,10€/kWh. Hinnat sisältävät sähkön siirtokustannuksen.

Taulukko 3. Siltamäen tyyppitalon vuotuinen energiankulutus nykyhetkellä ja yksittäisten
korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Nykyinen taso
Energiat (kWh, vuosi)
Tilojen lämmitys
LKV (lämmin käyttövesi)
Valaistus
Puhaltimet
Tuloilman lämmitys
Muut sähkölaitteet
Ostoenergia
Kaukolämpö
Sähköenergia
Ostoenergia yhteensä

Ulkoseinäkorjaus
Ulkoseinäkorjaus Ikkunakorjaus
Normi 2010Passiivitaso
Normi 2010-taso
tasoon

Ikkunakorjaus
Passiivitaso

Ilmanvaihdon
perusparannus,
Lattialämmitys
hajautettu
järjestelmä
268 456
257 457
289 100
177 661
177 661
177 661

Yläpohjakorjaus
Normi 2010- ja
passiivitaso

289 100
177 661

263 431
177 661

256 943
177 661

109 209
177 661

79 777
177 661

14 288
5 726
0
78 966

14 288
5 726
0
78 966

14 288
5 726
0
78 966

14 288
5 726
0
78 966

14 288
5 726
0
78 966

14 288
5 726
0
78 966

14 288
11 300
3 044
78 966

14 288
5 726
0
106 996

466 761
98 980
565 741

441 093
98 980
540 073

434 604
98 980
533 584

286 870
98 980
385 850

257 438
98 980
356 418

446 117
98 980
545 097

435 119
107 599
542 717

466 761
127 010
593 771

Nykyinen taso vastaa rakenuksen nykyistä tilaa, seinien U-arvo 0.48 W/m2, ikkunoiden U-Arvo 2.9 W/m2, yläpohjan U-arvo 0.32 W/m2
Normi 2010 -taso, seinien U-arvo 0.17 W/m2, ikkunoiden U-Arvo 1.0 W/m2, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m2
Pasiivi-taso, seinien U-arvo 0.1 W/m2, ikkunoiden U-Arvo 0.65 W/m2, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m2
Hajautettu järjestelmä, mitoitusilmavirta 1,2 m3/s, Ilmanvaihtokoneiden ominaissähköteho 1,720 kW/m3/s
Lattialämmityksen teho 70 W/m2
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5.3

Kohteen taloudelliset laskelmat

Ulkoseinät ja yläpohja
Tässä tutkimuksessa selvitimme korjauskustannukset vanhan ulkoseinän purkamiselle ja
uusimiselle. Julkisivunkorjausten taloudellisissa laskelmissa ulkokuori uusittiin vähintään
normi 2010 –tasoon, joka tarkoittaa U-arvovaatimuksena 0,17W/m2K. Lämmöneristysmateriaaliksi valittiin mineraalivilla ja polyuretaani-eriste, ja ulkopinnaksi alkuperäisen kaltainen pesubetonipinta. Toisena pintavaihtoehtona oli kolmikerrosrappaus lisälämmöneristeen päälle. Vaihtoehtoisessa laskelmassa eristettä lisättiin sen verran, että passiivitalon Uarvovaatimus 0,1 W/m2K toteutui. Ulkoseinäkorjausten nykyarvot ja passiivitasoisien korjausten kannattavuudet on eritelty Taulukko 4. Kaaviokuva 1 on eritelty normi 2010 –
tasoisen ja Kaaviokuva 2 on eritelty passiivitasoisen korjauksen kustannusjakauma. Nykyarvot laskettiin siten, että passiivitason eristyksen taloudellisuutta on verrattu 2010-tasoon.
Laskelmissa huomioitiin myös julkisivurakenteiden kunnossapitokustannukset tarkastelujakson aikana.
Taulukko 4. Siltamäen tyyppitalon ulkoseinäkorjausten vaikutukset kustannusten nykyarvoon asuinpinta-alaa kohden (€/asm2) normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna. Normi
2010 –tasoa on käytetty referenssinä Passiivi-tason kustannusten kannattavuusvertailuun.

Nykyarvo (€/asm2 )
Korjausvaihtoehtojen korjauskustannukset
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani
Tuleva kunnossapito
Betonielementti
Lämpörappaus
Koko rakennuksen lämmitys
Koko rakennuksen sähkö
Kannattavuus
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani

Ulkoseinäkorjaus
Normi 2010-tasoon

Ulkoseinäkorjaus
Passiivi-tasoon

111
144
155

151
185
188

27
7
362
148

27
7
357
148

REF
REF
REF

-35
-35
-28

Nykyarvo, kustannus euroina diskontattuna nykyhetkeen, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko 3 %
Normi 2010 -taso, U-arvo 0.17 W/m 2 K.
Pasiivi-taso, U-arvo 0.1 W/m 2 K.
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Kaaviokuva 1. Siltamäen tyyppitalon normi 2010 –tasoisen ulkoseinäkorjauksen kustannusjakauma.

Kaaviokuva 2. Siltamäen tyyppitalon passiivitasoisen ulkoseinäkorjauksen kustannusjakauma.
Yläpohjan uusiminen koostuu vesikatteen ja räystäsrakenteiden uusimisesta ja lisälämmöneristämisestä. Yläpohjan uusimisen kustannukset laskettiin korjausvaihtoehdolle, jolla
saavutetaan U-arvo 0,09 W/m2K, kun mineraalivillaeristettä lisätään 300 mm. Tämä Uarvo on lähes riittävä passiivi- ja normi 2010 –tasoisen eristyksen saavuttamiseksi, minkä
vuoksi passivitasoiselle yläpohjan korjausratkaisulle ei tehty erikseen laskelmia. Yläpohjan
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kunnossapitokustannukset sisältävät kermikatteen uusimisen 25 vuoden päästä. Yläpohjan
uusimiskustannukset olivat 36 €/asm2 ja kunnossapitokustannukset nykyarvoltaan 6
€/asm2. Kaaviokuva 3 on eritelty yläpohja korjauksen kustannusjakauma.

Kaaviokuva 3. Siltamäen tyyppitalon yläpohjakorjauksen kustannusjakauma.
Parvekkeiden uusimisen kustannukset koostuivat parvekelaatan ja kaiteen uusimisesta sekä
parvekkeiden lasituksesta. Seuraavia parvekkeiden kunnostustöitä tehdään 25 vuoden päästä, jolloin uusitaan maalaus sekä tehdään paikkakorjauksia. Parvekkeiden uusimiskustannukset olivat 107 €/asm2 ja kunnossapitokustannukset nykyarvoltaan 13 €/asm2. Kaaviokuva 4 on eritelty parvekekorjauksen kustannusjakauma.

Kaaviokuva 4. Siltamäen tyyppitalon parvekekorjauksen kustannusjakauma.
Ikkunoiden uusiminen
Ikkunoiden uusimisen kustannukset (Taulukko 5) laskettiin kahdelle eri korjausvaihtoehdolle, joista toinen oli normi 2010 –tasoiset ikkunat, joissa U-arvovaatimuksena on
1,0W/m2K. Toinen vaihtoehto oli uusia ikkunat passiivitalon vaatimukset täyttäviin eri53

koisikkunoihin. Passiivitalon vaatimukset täyttävien ikkunoiden U-arvo on 0,65 W/m2K.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kunnossapitokustannukset sisältävät 25 vuoden kuluttua
täydellisen kunnossapidon ja jälkimmäisessä vaihtoehdossa oletetaan, että passiivitason
ikkunat uusitaan kokonaan 25 vuoden kuluttua, koska siinä ajassa niiden suojakaasun oletetaan karkaavan. Referenssitasoisessa korjauksessa ikkunoita ei uusittu, vaan kustannuksiin laskettiin heti tehtävä perusteellinen korjaus, myöhemmin 10 vuoden kuluttua suoritettava kevyt korjaus ja 25 vuoden kuluttua perusteellinen korjaus. Ikkunoiden kunnostukseen laskettiin puu- ja metalli-ikkunarunkojen maalaaminen, karmin tilkinnän korjaaminen
ja tiivisteiden uusiminen. Ikkunoiden uusimisen kustannusjakauma on esitetty Kaaviokuva
5.

Taulukko 5. Siltamäen tyyppitalon ikkunakorjausten vaikutukset kustannusten nykyarvoon
asuinpinta-alaa kohden (€/asm2) referenssi-, normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna.
Referenssitasoa on käytetty vertailukorjauksena normi 2010- ja passiivitason kustannusten
kannattavuusvertailuun.
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Ikkunakorjaus
referenssitasoon

Ikkunakorjaus
Normi 2010-tasoon

Ikkunakorjaus
Passiivi-tasoon

Nykyarvo (€/asm )
Korjausvaihtoehtojen korjauskustannukset
Ikkunat
58
217
240
Tuleva kunnossapito
Ikkunat
59
28
114
Koko rakennuksen lämmitys
384
236
212
Koko rakennuksen sähkö
148
148
148
Kannattavuus
Ikkunat
REF
20
-65
Nykyarvo, kustannus euroina diskontattuna nykyhetkeen, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko 3 %
Referenssitaso, ikkunat korjataan alkuperäisen kaltaiseksi
Normi 2010 -taso, U-arvo 1.0 W/m 2K.
Pasiivitaso, U-arvo 0.65 W/m 2K.
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Kaaviokuva 5. Siltamäen tyyppitalon ikkunakorjauksen kustannusjakauma normi 2010 –
tasoisille ikkunoille.
Putkistosaneerauksen kustannukset
Putkistosaneerauksen kustannukset määritettiin perinteiselle ja uudelle putkistosaneerausmenetelmälle. Perinteisen menetelmän kustannukset laskettiin ROA-menettelyn avulla
käyttövesi- ja viemäröintiputkistojen uusimiselle. Käyttövesiputkiston kuntotutkimuksen
(Koskimäki 2009) mukaan putkistot on tällä hetkellä vuorattu asbestipitoista materiaalia
sisältävällä eristeellä, jonka purkutyön kustannuksia on arvioinut alan asiantuntija (Kauhala 2010). Perinteisen putkistosaneerauksen kustannuksissa huomioitiin myös märkätilojen
kalusteiden uusiminen. Perinteisen putkistosaneerauksen kustannuksiksi saatiin 313
€/asm2. Perinteisen putkistosaneerauksen kestoksi arvioitiin noin 8 kk.
Uusien putkistosaneerausmenetelmien kustannukset saatiin haastattelemalla asiantuntijoita
sujutuksesta ja pinnoituksesta (Taskinen 2010) sekä käyttövesiputkien pinnoituksesta (Peltonen 2010). Kustannukset koostuivat pysty- ja pohjaviemäreiden sujutuksesta, märkätilojen viemäreiden pinnoituksesta ja käyttövesiputkien pinnoituksesta. Pystyviemäreiden ja
pohjaviemärin sujutus on hitain työvaihe, koska silloin joudutaan usein tekemään rakenteisiin työskentelyaukkoja. Märkätilojen kalusteita ja pintamateriaaleja ei uusittu tässä korjauslaskelmassa. Uusien putkistosaneerausmenetelmien kustannuksiksi saatiin 193 €/asm2.
Hankkeen kestoksi arvioitiin noin 2 kuukautta ja yksittäisen asunnon läpimenoajaksi noin
1-2 päivää (Taskinen 2010). Perinteisen putkistosaneerauksen kustannusjakauma on esitet-
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ty Kaaviokuva 6 ja uuden putkistosaneerausmenetelmän kustannusjakauma on esitetty
Kaaviokuva 7.

Kaaviokuva 6. Siltamäen tyyppitalon perinteisen putkistosaneerauksen kustannusjakauma.

Kaaviokuva 7. Siltamäen tyyppitalon uuden putkistosaneerausmenetelmän kustannusjakauma.
Ilmanvaihdon perusparantamisen ja korjaamisen kustannukset
Ilmanvaihdon perusparantamisen korjauskustannuksia tutkittiin hajautetun ilmavaihtojärjestelmän osalta. Sen kustannukset laskettiin ROA-menettelyllä ja ilmanvaihtokoneiden
kustannukset laskettiin valmistajan hintatietojen perusteella. Koneiden hinnoista vähennettiin urakoitsijoiden sisäänottohintana 30 %.
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Uudessa ilmanvaihtojärjestelmän laskelmissa hyödynnettiin vanhojen pystyhormien poistoilmakanavia ja poistoilmapuhaltimia. Tuloilma johdettiin ulkoseinällä sijaitsevien raitisilmaventtiilien kautta. Kustannuksiin sisällytettiin myös vanhojen poistoilmanvaihtokoneiden uusinta, mikä on järkevää, koska uudet taajuusmuuttajaohjatut ja painesäädettävät
poistoilmavaihtokoneet käyttävät vähemmän sähköä. Poistoilmanvaihtokoneiden käyttö
varmistaa asuntokohtaisen ilmavaihtokoneen sammuessa sen, ettei poistoilma tunkeudu
ylipaineisista poistokanavista huoneistoihin. Kustannuslaskelmissa huoneistoihin asennettiin Vallox:n TSK Multi 50 -ilmanvaihtokoneet asuntojen eteisten alakattoon, jonka maksimipoistoilmamäärä oli riittävä 50 l/s. Porraskäytävän tarkastusluukun kautta suodattimien
vaihto on helppoa. Multi 50 -ilmanvaihtokoneissa on ristivastavirralla toimiva lämmön talteenottokenno ja niiden hyötysuhde on yli 80 %. Laskelmissa lämmön talteenotolla saatiin
vuodessa talteen ilmaisenergiaa yli 30 kWh (Taulukko 3). Lisäkustannuksia aiheutui ilmanvaihtokoneen piilottamisesta alakattorakenteisiin. Hajautetun ilmavaihtojärjestelmän
rakentamisen kustannukset olivat 127 €/asm2 ja kunnossapitokustannukset nykyarvoltaan
34 €/asm2. Kunnossapitokustannukset sisälsivät ilmanvaihtokoneiden uusimisen 25 vuoden
kuluttua. Hajautetun ilmanvaihdon rakentamisen kustannusjakauma on esitetty Kaaviokuva
8.

Kaaviokuva 8. Siltamäen tyyppitalon hajautetun ilmanvaihdon rakentamisen kustannusjakauma.
Hajautetun ilmanvaihdon perusparantaminen ei ole välttämätön korjaus, mutta on kuitenkin suositeltavaa vaihtaa vähintään poistoilmanvaihtokoneet uusiin. Poistoilmanvaihtoko-

57

neiden uusimiskustannuksiksi saatiin12 €/asm2 ja kunnossapitokustannukset ovat nykyarvoltaan 6 €/asm2. Kunnossapitokustannukset aiheutuivat pääosin poistoilmanvaihtokoneiden uusimisesta 25 vuoden kuluttua.
Sähkö-, tele- ja antennijärjestelmän uusimiskustannukset
Sähköjärjestelmän uusimiskustannusten arvioinnin apuna käytettiin alan asiantuntijaa
(Mannonen 2010). Sähköjärjestelmän uusimiskustannukset koostuivat uuden pääkeskuksen, mittari- ja kiinteistökeskuksen rakentamisesta. Laskelmissa asuntoihin uusittiin nousujohdot ja lisättiin asuntokeskus. Asuntokeskuksesta uusittiin valaistusryhmät ensimmäiselle
kytkentäpisteelle saakka sekä ryhmäjohdot liedelle, astianpesukoneelle, pyykinpesukoneelle ja muille keittiölaitteille.
Asuntojen varustelutasoa parannettiin yleiskaapeloinnilla, jossa huoneisiin lisättiin ethernet-liitäntä. Myös yleinen antennikaapelointi uusittiin ja märkätiloihin lisättiin lattialämmitys. Kylpyhuoneisiin uusittiin valaisimet. Sähköjärjestelmän uusimiskustannukset olivat 58
€/asm2. Sähköjärjestelmän uusimisen kustannusjakauma on esitetty Kaaviokuva 9.

Kaaviokuva 9. Siltamäen tyyppitalon sähköjärjestelmän uusimisen kustannusjakauma.
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Huoneistokohtainen vedenmittauksen kustannukset
Huoneistokohtaisen vedenmittausjärjestelmän kustannuksia arvoi alan asiantuntija ja niitä
täydennettiin ROA-menettelyn avulla (Rantanen 2010). Laskelmissa huoneistokohtainen
vedenmittaus toteutettiin kiinteistövalvomoon liitettävillä väyläkeskittimillä. Kiinteistövalvomo on asuinkerrostalon lämmönjakohuoneen läheisyyteen asennettava teollisuus-PC
(Kuva 14), jonka tietoliikenne perustuu yleisesti käytössä olevaan modbus-protokollaan.
Järjestelmän periaatekuva on esitetty Kuva 15. Väyläkeskitin asennettiin jokaisen asunnon
kotijakamoon. Kommunikointiväyläksi asennettiin kaksiparinen parikaapeli. Väyläkeskittimessä on oma eeprom-muisti, joten ohjelma toimii itsenäisesti, vaikka yhteys kiinteistövalvomoon menetettäisiin. Lisäksi niissä on neljä ohjattaa relelähtöä, kuusi analogista ulostuloa ja kuusi digitaalista sisääntuloa. Kiinteistövalvomoon on mahdollista kytkeä myöhemmässä vaiheessa lämmönjakokeskuksen säätö ja lisätä väyläkeskittimien määrä jopa
127 kappaleeseen.

Kuva 14. Asuinrakennuksissa käytettävä kiinteistövalvomo (Fidelix Oy. 2010).
Jokaisen asunnon kylpyhuoneeseen asennettiin kaksi vesimittaria, jotka mittaavat lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutusta. Vesimittareissa oleva impulssilaite kytkettiin väyläkeskittimeen neljäparisella parikaapelilla. Kiinteistövalvomossa olevaan paikalliseen webserveriin voidaan ottaa etäyhteys internet-selaimella, mikä mahdollistaa asukkaiden henkilökohtaisten kulutustietojen seurannan.
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Kuva 15. Kiinteistövalvonnan periaatekuva (Rantanen 2010) (tekijän muokkaama).
Huoneistokohtaisen vedenmittauksen jälkiasennuskustannukset olivat 9 €/asm2, johon ei
sisältynyt väyläkeskittimien vaatima 24 VAC-jännitesyöttö eikä vesimittareiden asennus.
Vedenmittauksen jälkiasennuksen kustannusjakauma on esitetty Kaaviokuva 10.

Kaaviokuva 10. Huoneistokohtaisen vedenmittauksen jälkiasennuksen kustannusjakauma.
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Hissin jälkiasennuksen kustannukset
Hissin jälkiasennuskustannukset laskettiin ROA-menettelyllä vaihtoehdolle, joka on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suosittelema VE1-vaihtoehto hissin jälkiasennukselle
Siltamäen kontaktikaupunki -julkaisussa (Salastie et al. 2009). Siinä suositellaan rakentamaan hissi toisen porrassyöksyn kohdalle ja uusi porrashuone rakennusrungon ulkopuolelle (Kuva 16).

Kuva 16. Tyyppitalon jälkiasennus hissi ja uusi porrashuone.

Kustannuslaskelmia varten suunniteltiin Siltamäen tyyppitalon kaikkien kolmen porrashuoneen uusiminen ja hissien rakentaminen niiden yhteyteen. Uuden porrashuoneen perustukset suunniteltiin tehtävän paaluttamalla, koska alueella on savimaata. Porrashuoneiden kustannuksiin laskettiin alkuperäistä lasitusta vastaava kustannus. Uusien porrashuoneiden kustannuksiin laskettiin myös uudet räystäsrakenteet, koska vesikaton ja porrashuoneen liitoskohta on tehtävä vuotamattomaksi. Hissit olivat konehuoneettomia ja kantavuudeltaan 8 henkilöä. Kolmen hissin jälkiasennuskustannuksiksi saatiin 403 €/asm2, josta ei
ole vähennetty mahdollisia valtion tai kunnan myöntämiä tukia. Hissin jälkiasennuksen
kustannusjakauma on esitetty Kaaviokuva 11.
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Kaaviokuva 11. Siltamäen tyyppitalon hissien jälkiasennuksen kustannusjakauma.
Yhdistelmäkorjaukset
Yhdistelmäkorjauksissa tutkittiin aikaisemmin kuvattujen korjausmenetelmien yhdistelmiä.
Referenssitasoisen korjauksen laskelmissa alkuperäiset ikkunat korjattiin perusteellisesti,
ulkoseinä korjattiin eristykseltään normi 2010 –tasoiseksi sekä yläpohjan bitumikermieriste
ja poistoilmanvaihtokoneet uusittiin kokonaan. Laskelmissa valittiin ulkoseinän pintamateriaaliksi alkuperäisen kaltainen pesubetonipinta ja eristeeksi mineraalivilla. Lisäksi
laskettiin yhdistelmäkorjauskustannukset normi 2010- ja passiivitasoisille ulkoseinille, ikkuna, ja yläpohjakorjauksille. Passiivitasoisissa korjauksissa ilmanvaihtoa tehostettiin rakentamalla hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on lämmöntalteenotto. Normi 2010- ja
passiivitason korjauksissa ulkoseinän lisälämmöneristeen päällä pintamateriaalina käytettiin alkuperäistä pesubetonipintaa ja kolmikerrosrappausta. Eristevaihtoehtoina olivat mineraalivilla ja polyuretaani. Laskelmissa huomioitiin myös julkisivurakenteiden, ikkunoiden, yläpohjan, ilmanvaihtojärjestelmän ja poistoilmapuhaltimien kunnossapitokustannukset tarkastelujakson aikana. Yhdistelmäkorjausten nykyarvot sekä normi 2010- ja passiivitasoisien korjausten kannattavuudet on eritelty Taulukko 6.
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Taulukko 6. Siltamäen tyyppitalon yhdistelmäkorjausten vaikutukset kustannusten nykyarvoon asuinpinta-alaa kohden (€/asm2) referenssi-, normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna. Referenssitasoa on käytetty vertailukorjauksena normi 2010- ja passiivitason kustannusten kannattavuusvertailuun.
Nykyarvo (€/asm2 )
Korjausvaihtoehtojen kustannukset
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani
Ikkunat
Yläpohja
LTO
Poistoilmapuhaltimet
Tuleva kunnossapito
Betonielementti
Lämpörappaus
Ikkunat
Yläpohja
LTO
Poistoilmapuhaltimet
Koko rakennuksen lämmitys
Koko rakennuksen sähkö
Kannattavuus
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani

Referenssitaso

Normi 2010-taso

Passiivitaso

144
58
6
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

27
50
6
6
362
148

27
7
28
6
34
172
161

27
7
114
6
34
146
161

REF
REF
REF

-78
-131
-143

-202
-255
-259

Nykyarvo, kust annus euroina diskont at t una nykyhet keen, jossa t arkast elujakso on 50 vuot t a ja reaalikorko 3 %.
Referenssit aso, seinien U-arvo 0.17 W/m 2 , ikkunat korjat aan perust eellisest i alkuperäisen kalt aiseksi , poist oilmapuhalt imet vaihdet aan uusiin.
Normi 2010 -t aso, seinien U-arvo 0.17 W/m 2 K, ikkunoiden U-Arvo 1.0 W/m 2 K, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m 2 K, hajaut et t u ilmanvaiht ojärjest elmä
lämmön- t alt eenot olla 80 %:n hyöt ysuht eella.
P asiivit aso, seinien U-arvo 0.1 W/m 2 K, ikkunoiden U-Arvo 0.65 W/m 2 K, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m 2 K, hajaut et t u ilmanvaiht ojärjest elmä
lämmön- t alt eenot olla 80 %:n hyöt ysuht eella.

5.3.1 Herkkyystarkastelut
Herkkyystarkastelut suoritettiin ulkoseinien ja ikkunoiden korjaustoimenpiteille sekä muutamille yhdistelmäkorjauksille. Niissä tutkittiin koron ja energian hinnan muutosten vaikutusta kannattavuuteen.
Ulkoseinien herkkyystarkastelujen tulokset on koottu Taulukko 7. Lähtökohtaisesti passiivitasoiset parannustoimenpiteet olivat kannattamattomia verrattuna siihen, että ulkoseinät
korjattaisiin normi 2010 –tasoon. Jos korko nostettiin arvoon 5 %, sen vaikutus korjausten
kannattavuuden laskuun oli vähäinen, noin 1 €/asm2. Koron lasku arvoon 2 % vaikutti korjausten kannattavuuden nousuun vain noin 1 €/asm2. Kun energian hintoja nostettiin 50 %,
kannattavuus nousi ainoastaan 3 €/asm2 jokaisella ulkokuoren korjausvaihtoehdolla. Ener63

gian hintojen kaksinkertaistaminen nosti kannattavuutta noin 5 €/asm2 jokaisella ulkokuoren korjausvaihtoehdolla. Tästä voitiin päätellä, että tutkitut ulkokuoren korjausvaihtoehdot
eivät olleet herkkiä koron tai energian hinnanmuutoksille.
Taulukko 7. Siltamäen tyyppitalon ulkoseinäkorjausten herkkyystarkastelu koron ja energian hintojen suhteen normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna. Normi 2010 –tasoa on
käytetty referenssinä passiivitason kustannusten kannattavuusvertailuun.
korko 3 %
korko 5 %
korko 2 %
korko 3%
korko 3%
sähkö 0,1 €/kW
sähkö 0,1 €/kW
sähkö 0,1 €/kW
sähkö 0,15 €/kW
sähkö 0,2 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh kaukolämpö 0,055 €/kWh kaukolämpö 0,055 €/kWh kaukolämpö 0,083 €/kWh kaukolämpö 0,110 €/kWh
Nykyarvo (€/asm2 )
Korjausvaihtoehtojen korjauskustannukset
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani
Tuleva kunnossapito
Betonielementti
Lämpörappaus
Koko rakennuksen lämmitys
Koko rakennuksen sähkö
Kannattavuus
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani

Normi
2010-taso

Passiivitaso

Normi
2010-taso

Passiivitaso

Normi
2010-taso

Passiivitaso

Normi
2010-taso

Passiivitaso

Normi
2010-taso

Passiivitaso

111
144
155

151
185
188

111
144
155

151
185
188

111
144
155

151
185
188

111
144
155

151
185
188

111
144
155

151
185
188

27
7
362
148

27
7
357
148

17
5
257
105

17
5
253
105

35
10
443
181

35
10
436
181

27
7
544
222

27
7
536
222

27
7
725
296

27
7
714
296

REF
REF
REF

-35
-35
-28

REF
REF
REF

-36
-37
-29

REF
REF
REF

-34
-34
-26

REF
REF
REF

-32
-33
-25

REF
REF
REF

-30
-30
-22

Nykyarvo, kustannus euroina diskontattuna nykyhetkeen, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko 3 %, 5% ja 2%.
Normi 2010 -taso, U-arvo 0.17 W/m2K.
Passiivitaso, U-arvo 0.1 W/m2K.

Ikkunoiden korjaustoimenpiteiden herkkyysanalyysit on raportoitu Taulukko 8. Referenssitasoisessa korjauksessa nykyisille ikkunoille laskettiin niiden korjaus käyttökelpoiseksi,
mikä tarkoittaa sitä, että ikkunoiden lämmönjohtavuutta ei parannettu. Normi 2010 –tason
ikkunoiden korjaustoimenpiteessä lämmönjohtavuus oli U-arvona 1,0 W/m2K. Normi 2010
–tason ikkunakorjaukset olivat kaikissa lasketuissa korko- ja energiahintavaihtoehdoissa
kannattavammat kuin passiivitason korjaukset. Koron noustessa normi 2010 –tason ikkunoiden kannattavuus kuitenkin heikkeni merkittävästi, mutta passiivitasoisten ikkunoiden
kannattavuus heikkeni vain vähän. Tulos selittyy sillä, että tulevaisuuden arvoltaan suurempien korjauskustannusten nykyarvot pienenivät suhteessa enemmän kuin lähiaikoina
toteutuvat yhtä suuret kustannukset. Koron laskiessa normi 2010 –tason ikkunoiden kannattavuus parani merkittävästi. Passiivitasoisten ikkunoiden korjaustoimenpide ei muuttunut kannattavaksi koron laskiessa. Energian hintojen noustessa kummankin ikkunakorjaus64

toimenpiteen kannattavuus nousi merkittävästi. Kuitenkin passiivitasoisten ikkunoiden
kannattavuus parani nopeammin kuin normi 2010 –tasoisilla ikkunoilla, eli sillä saavutettiin energian hinnan noustessa suurempi hyöty.
Taulukko 8. Siltamäen tyyppitalon ikkunakorjausten herkkyystarkastelu koron ja energian
hintojen suhteen referenssi-, normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna. Referenssitasoa
on käytetty vertailukorjauksena passiivi- ja normi 2010 –tason kustannusten kannattavuusvertailuun.
korko 3 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh
Nykyarvo (€/asm2 )
Korjausvaihtoehtojen kustannukset
Ikkunat
Tuleva kunnossapito
Ikkunat
Koko rakennuksen lämmitys
Koko rakennuksen sähkö
Kannattavuus
Ikkunat

korko 5 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh

korko 2 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh

korko 3 %
sähkö 0,15 €/kW
kaukolämpö 0,083 €/kWh

korko 3 %
sähkö 0,2 €/kW
kaukolämpö 0,110 €/kWh

Referenssi- Normi
Passiivi- Referenssi- Normi
Passiivi- Referenssi- Normi
Passiivi- Referenssi- Normi
Passiivi- Referenssi- Normi
Passiivitaso
2010-taso
taso
taso
2010-taso
taso
taso
2010-taso
taso
taso
2010-taso
taso
taso
2010-taso
taso
58

217

240

58

217

240

58

217

240

58

217

240

58

217

240

59
384
148

28
236
148

114
212
148

39
272
105

17
167
105

71
150
105

73
468
181

36
288
181

146
258
181

59
575
222

28
354
222

114
317
222

59
767
296

28
471
296

114
423
296

REF

20

-65

REF

-32

-91

REF

59

-44

REF

94

21

REF

167

107

Nykyarvo, kustannus euroina diskontattuna nykyhetkeen, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko 3 %.
Referenssitaso, ikkunat korjataan alkuperäisen kaltaiseksi.
Normi 2010 -taso, U-arvo 1.0 W/m 2 K.
Pasiivitaso, U-arvo 0.65 W/m 2 K.

Kaikki passiivitasoiset yhdistelmäkorjaukset olivat kannattamattomia, jos niitä vertailtiin
referenssitasoon (Taulukko 9). Ulkoseinäkorjausvaihtoehdoista lämpörappauksella toteutettu normi 2010-tason yhdistelmäkorjaus oli kannattavin. Koronnousu heikensi erityisesti
2010-tason yhdistelmäkorjausten kannattavuutta, kun taas koron lasku paransi kannattavuutta. Passiivitason korjaukset eivät olleet yhtä herkkiä koron muutoksille. Ainoastaan
lämpörappauksella toteutettu passiivitason korjaustoimenpide noudatti 2010-tason kannattavuuden muutoksia. Energiahintojen noustessa 50 % 2010-tason korjausten kannattavuus
nousi noin 50 €/asm2 ja vastaavasti passiivitasoisilla korjauksilla kannattavuus nousi noin
85 €/asm2. Energiahintojen kaksinkertaistuessa kaikki 2010-tason yhdistelmäkorjaukset
muuttuivat kannattaviksi, mutta passiivitasoiset korjaukset pysyivät lämpörappausta lukuunottamatta kannattamattomina.
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Taulukko 9. Siltamäen tyyppitalon yhdistelmäkorjausten herkkyystarkastelu koron ja energiahintojen suhteen referenssi-, normi 2010- ja passiivitasoon kunnostettuna. Referenssitasoa on käytetty vertailukorjauksena normi 2010- ja passiivitason kustannusten kannattavuusvertailuun.

korko 3 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh
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Nykyarvo (€/asm2 )
Korjausvaihtoehtojen kustannukset
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani
Ikkunat
Yläpohja
LTO
Poistoilmapuhaltimet
Tuleva kunnossapito
Betonielementti
Lämpörappaus
Ikkunat
Yläpohja
LTO
Poistoilmapuhaltimet
Koko rakennuksen lämmitys
Koko rakennuksen sähkö
Kannattavuus
Korjausvaihtoehto 1: rappaus, villa
Korjausvaihtoehto 2: pesubetoni, villa
Korjausvaihtoehto 3: pesubetoni, polyuretaani

Referenssi- Normi
taso
2010-taso

Passiivitaso

korko 5 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh
Referenssi- Normi
taso
2010-taso

Passiivitaso

korko 2 %
sähkö 0,1 €/kW
kaukolämpö 0,055 €/kWh
Referenssi- Normi
taso
2010-taso

Passiivitaso

korko 3 %
sähkö 0,15 €/kW
kaukolämpö 0,083 €/kWh
Referenssi- Normi
taso
2010-taso

Passiivitaso

korko 3 %
sähkö 0,2 €/kW
kaukolämpö 0,110 €/kWh
Referenssi- Normi
taso
2010-taso

Passiivitaso

144
58
6
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

144
58
4
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

144
58
8
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

144
58
6
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

144
58
6
13

111
144
155
217
36
127
-

151
185
188
240
36
127
-

27
50
6
6
362
148

27
7
28
6
34
172
161

27
7
114
6
34
146
161

17
35
4
4
257
105

17
5
17
4
21
122
114

17
5
71
4
21
104
114

35
60
8
8
443
181

35
10
36
8
44
210
196

35
10
146
8
44
178
196

27
50
6
6
544
222

27
7
28
6
34
258
241

27
7
114
6
34
219
241

27
50
6
6
725
296

27
7
28
6
34
343
322

27
7
114
6
34
292
322

REF
REF
REF

-78
-131
-143

-202
-255
-259

REF
REF
REF

-132
-178
-190

-230
-277
-280

REF
REF
REF

-37
-96
-107

-179
-238
-242

REF
REF
REF

11
-42
-54

-100
-153
-157

REF
REF
REF

100
47
35

2
-52
-55

Nykyarvo, kustannus euroina diskontattuna nykyhetkeen, jossa tarkastelujakso on 50 vuotta ja reaalikorko 3 %.
Referenssitaso, seinien U-arvo 0.17 W/m2K, ikkunat korjataan perusteellisesti alkuperäisen kaltaiseksi , poistoilmapuhaltimet vaihdetaan uusiin.
Normi 2010 -taso, seinien U-arvo 0.17 W/m2K, ikkunoiden U-Arvo 1.0 W/m2, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m2K, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla 80 %:n hyötysuhteella.
Pasiivitaso, seinien U-arvo 0.1 W/m2K, ikkunoiden U-Arvo 0.65 W/m2K, yläpohjan U-arvo 0.09 W/m2K, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla 80 %:n hyötysuhteella.
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Valvontajärjestelmä ja henkilöturvallisuus
Henkilöturvallisuutta parantavan valvontajärjestelmän hyödyntämistä tyypitalossa tutkittiin
2h+kk-huoneistossa, jossa on asuinneliöitä 48,5 (asm2). Valvontajärjestelmän kustannuksia
ei laskettu. Valvontajärjestelmä integroitiin samaan järjestestelmään kulunvalvonnan ja
rakennusautomaation kanssa. Järjestelmän yhteensovittamisen kokonaisvastuu on järjestelmän toimittajalla. Valvontajärjestelmän periaatekaavio ja esimerkit erilaisista valvontalaitteista on esitetty Kuva 17. Kiinteistövalvomona toimi teollisuus-PC (Kuva 14). Asuinkiinteistöihin vedenmittausta varten asennettujen väyläyksiköiden lisäksi asuntoon asennettiin toinen väyläyksikkö, johon kytkettiin asuntojen henkiöturvallisuuslaitteet. Ilmaisimet ja anturit kaapeloitiin kolmeparisella MHS parikaapelilla. Väyläyksikkö varustettiin
sabotaasikytkimellä ja UPS-virtalähteellä, joka varmistaa laitteiston toimivuuden lyhyen
sähkökatkoksen aikana. Mahdolliset hälytykset kiinteistövalvomo lähettää GSMmodeemin avulla haluttuun numeroon tekstiviestinä.

Kuva 17. Valvontajärjestelmän periaatekaaio. 1. Liiketunnistin. 2. Ovikosketin. 3. Hätä- tai
avustajakutsupainike. 4. Magneettiventtiili käyttöveden katkaisuun. 5. Vesivuotohälytin.6.
Palovaroitin. 7. Liitäntärasia epilepsiahälyttimelle (Koskinen 2010) (tekijän muokkaama).
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Tilavalvonta toteutettiin huoneeseen asennettavalla liiketunnistimella. Ulko-oveen ja kylpyhuoneen oveen asennettiin magneettiset ovikoskettimet, joiden valvontatiedoilla seurataan ovien aukioloa ja luvatonta yöllistä aukaisua. Kylpyhuoneeseen asennettiin kiinteä
hätäpainike wc-istuimen lähelle. Vesivuodon havaitsemiseksi asennettiin oma anturi valvontajärjestelmään, joka voi katkaista huoneiston vedentulon magneettiventtiilillä. Palovaroittimet vaihdettiin sellaisiksi, että niistä välittyy hälytystieto valvontajärjestelmään. Epilepsiahälytin kytkettiin huoneistokohtaiseen kojerasiaan. Pikapuhelin- ja kameravalvontajärjestelmä voidaan asentaan jälkikäteen asuinkerrostalon sisäiseen viestintäverkkoon.
Yhdistetyn poisto-ilmalämpöpumpun ja aurinkolämpökeräimen jälkiasennus
Asuinkerrostalon lämmöntalteenottoa ja aurinkolämmön hyödyntämistä tyypitalossa tutkittiin järjestelmällä, joka koostuu lämpöpumpusta, poisto-ilman lämmöntalteenoottokatoksesta, aurinkokeräimistä ja kahdesta lämminvesivaraajasta. Järjestelmän kustannuksia ei
laskettu. Tyyppitalolle sopivan järjestelmän suunnittelussa auttoi alan asiantuntija (Mäkinen 2010).

Kuva 18. Yhdistetyn poisto-ilmalämpöpumppu- ja aurinkolämpökeräinjärjestelmän havainnekuva (AC-Green Oy 2010) (tekijän muokkaama).
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Aurinkokeräinten tarkoituksena on esilämmittää lämpimän käyttöveden lämpötila mahdollisimman korkeaksi. Lämpöpumpulla tuotetaan lämpöenergiaa pääasiassa lämpimälle käyttövedelle ja patteriverkoston paluuvedelle. Jos lämpöpumpun lämmitysteho ei riitä, tehostetaan lämmitystä nykyisillä kaukolämmönvaihtimilla. Aurinkokeräimiltä ja lämmöntalteenottokatokselta lämpöenergia siirtyy lämpöpumpulle liuosputkissa (Kuva 18), jotka
suunniteltiin tyyppitalossa asennettavaksi olemassa oleviin putkikanaaleihin. Lämmöntalteenottokatos asennettiin nykyisten poistoilmanvaihtojärjestelmän ulospuhalluskatoksen
tilalle.
Aurinkokeräimiksi valittiin tyhjiöputkikeräimet, joiden hyötysuhde on hyvä, johtuen 360
asteen keräyskulmasta. Kun keräimiä asennettiin 12m2, niin vuosittaiseksi energiantuotoksi
arvioitiin noin 15kWh (Mäkinen 2010). Aurinkokeräimet suunniteltiin asennettavaksi vesikatolle, jossa ne ovat huomaamattomia (Kuva 19). Poisto-ilmalämpöpumpun vuosittaiseksi energiantuotoksi laskettiin noin 25 kWh, kun vuosittaiseksi hyötysuhteeksi arvioitiin
45%.

Kuva 19. Aurinkokeräimiä lähiökerrostalojen katoilla, Gårdstenis, Ruotsi (CNA – Christer
Nordström Arkitektkontor AB. 2010).
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6 Tulosten arviointi ja johtopäätökset
6.1

Tulosten arviointi

Diplomityössä laskettiin ja tutkittiin Siltamäen alueen tyyppitalon korjaustoimenpiteiden ja
niiden yhdistelmien kustannuksia. Tyyppitalona oli 1970-luvun asuinkerrostalo, joka oli
ikkunoita lukuun ottamatta lähes korjaamaton. Rakennuksen noin 40 vuoden ikä aiheuttaa
peruskorjauksen tarpeen lähivuosien aikana. Tyyppitalolle tutkittiin rakennuksen vaippaan
ja talotekniikkaan kohdistuvia korjaustoimenpiteitä. Lämmitysjärjestelmän korjauskustannuksia ei laskettu, koska sen elinkaari ei vielä ole tullut päätökseen. Korjauskustannuksia
laskettiin ulkokuoren, putkiston, ilmanvaihdon, sähkö- tele- ja antennijärjestelmän uusimiseksi sekä huoneistokohtaisen vedenmittauksen ja hissin jälkiasennukselle.
Ulkoseinän korjauksista lämpörappaus oli halvin toteutustapa normi 2010- ja passiivisen
eristystason saavuttamiseksi. Lämpörappauksen kunnossapitokustannukset olivat vain noin
kolmannes verrattuna siihen, että ulkoseinän pintamateriaalin uusittaisiin alkuperäiseen
pesubetoniin. Lämpörappauksen kustannukset olivat tässä tutkimuksessa selvästi suuremmat kuin aikaisemmin on esitetty (Sistonen et al. 2007), mikä johtuu normi 2010 –tason
edellyttämästä lisäeristyksestä. Ulkoseinän korjaaminen 2010 normin edellyttämälle tasolle
alkuperäisen kaltaisella pesubetonipinnalla oli kustannuksiltaan keskimäärin samaa tasoa
aikaisemmassa tehdyssä tutkimuksessa (Sistonen et al. 2007). Passiivitason ulkoseinäkorjaukset maksoivat noin 26 % enemmän, ja niiden taloudellinen kannattavuus jäi reilusti
negatiiviseksi 2010 normitasoon. Nämä selittyivät paksummasta eristekerroksesta ja räystäiden laajemmasta uusimisesta normi 2010 –tasoon verrattuna sekä korjauksen epäherkkyydestä korkotason muutoksille kannattavuuslaskelmissa. Energiahintojen pitäisi seitsenkertaistua, jotta passiivitasoisen korjaustoimenpide muuttuisi kannattavaksi.
Parvekekorjaukset yhdistetään usein julkisivuremonttiin. Niiden korjauskustannukset ovat
samaa luokkaa kuin aiemmin julkaistussa tutkimuksessa (Sistonen et al. 2007). Parvekekorjauksen kustannuksista yli kolmannes (38 %) koostui parvekkeiden uusimisesta. Lähes
saman verran (36 %) kustannuksia aiheutui erilaisista rakentamisen työtehtävistä ja vain
noin neljäsosa (26 %) parvekelasituksen uusimisesta (Kaaviokuva 4).
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Yläpohjan korjauskustannuksiksi saatu laskelma oli yhdenmukainen aiemmin julkaistulle
kustannusarviolle (Hoikkala 2010). Yläpohjalle ei tehty taloudellisia kannattavuuslaskelmia, koska eristeen U-arvon katsottiin täyttävän sekä normi 2010- että passiivitason vaatimukset. Yläpohjakorjauksen kokonaiskustannuksista suurin (54 %) menoerä oli vesikaton
uusiminen ja vain pieni osa (20 %) oli lämmöneristeen kustannuksia (Kaaviokuva 3).
Normi 2010 –tason ikkunoiden korjausurakka oli kannattavampaa verrattuna siihen, että
ikkunat peruskorjattaisiin perusteellisesti, vaikka investointikustannukset olivat nelinkertaiset. Sekä passiivi-, ett normi 2010 –tason ikkunakorjauksissa kustannusjakauma oli
oleellisesti samankaltainen, mutta passiivitasoisen ikkunoiden uusimiskustannukset olivat
noin 10% normi 2010 –tasoa suuremmat. Passiivitason ikkunakorjauksen kannattavuutta
heikensivät ikkunoiden täydellinen uusiminen elinkaaren puolessa välissä. Ikkunakorjaukset olivat erittäin herkkiä energiahintojen muutoksille.
Perinteisen putkistosaneerauksen kustannukset olivat yhteneväisiä isännöintiliiton tutkimuksen tuloksille (Isännöintiliitto 2009). Uusia putkistosaneerausmenetelmiä käytettäessä
kustannukset olivat 60 % alhaisemmat. Se selittyy lähes kokonaan sillä, että uusissa putkistosaneerausmenetelmissä kylpyhuonetta ei uusittu, kun taas perinteisessä putkistosaneerauksessa kylpyhuoneen uusimisen kustannukset olivat lähes puolet (45 %) kokonaiskustannuksista.
Hajautetun ilmavaihdon rakentamisen kokonaiskustannuksista suurin (39 %) yksittäinen
kuluerä koostui rakentamisen johto-, suunnittelu ja työmaatehtävistä (Kaaviokuva 8). Muut
kustannukset olivat yhteneviä verrattuna aiempaan tutkimukseen (Linnolahti 2010), jossa
on esitetty jo toteutuneiden ilmanvaihdon perusparannuksen kustannuksia ilman rakennusteknisiä ja työnjohdon kustannuksia.
Sähkö-, tele- ja antennijärjestelmän uusiminen on suositeltavaa, jos huoneistojen laatutasoa
halutaan nostaa. Uusimiskustannuksista suurin (41 %) yksittäinen kuluerä koostui asunnon
sähköistyksestä (Kaaviokuva 9). Lämpimän ja kylmän käyttöveden mittausjärjestelmän
rakentamisen kustannukset olivat yhteneviä aikaisemman tehdyn tutkimuksen kanssa (Laitinen et al. 2009).
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Hissin jälkiasennuksen kustannuksista uusien hissien kustannus oli vain neljäsosa (25 %)
kokonaiskustannuksista, ja sitä suurempia kustannuseriä olivat sekä uusien porrashuoneiden rakentaminen (40 %) sekä rakentamisen johto-, suunnittelu- ja työmaatehtävät (32 %)
(Kaaviokuva 11). Kustannukset olivat samaa tasoa kuin on esitetty aiemmin (Holappa
2010), jos huomioidaan kerrosten määrä ja portaiden muoto.
Tässä tutkimuksessa on muutamia rajoituksia. Siltamäen tyyppitalolle lasketut korjaus- ja
kunnossapitokustannukset ovat vertailukelpoisia vain 1970-luvun betonisille asuinkerrostaloille, joten tuloksia ei välttämättä voi yleistää muihin rakennustyyppeihin eri vuosikymmeniltä. Tyyppitalossa on poikkeuksellisen isot ikkunat, joiden vaikutus ikkunakorjausten
kustannuksiin on huomattava. Alueen erityispiirteenä ovat rakennusten mataluus ja siitä
johtuen ulkokuorikorjausten neliökustannukset ovat mahdollisesti suuremmat kuin korkeammissa rakennuksissa. Hankkeeseen on valittu vain sellaisia korjausmenetelmiä, jotka on
todettu tähän rakennuskantaan sopiviksi, eikä tarkastelu siten ole täysin kattava kaikkien
käytössä olevien korjaustoimien osalta. Korjaustoimien vaikutusta asumisviihtyisyyden
lisääntymiseen ei ole huomioitu, vaikka se voi olla yksi päämäärä As Oy:iden korjaushankkeissa. Tyyppitalon energiankulutuslaskelmissa on käytetty lähtötietoina pääosin vain
kuukauden keskimääräisiä arvoja, jolloin todelliset kulutustiedot saattavat hieman poiketa
arvioidusta. Energialaskelmat arvioitiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan tyyppitaloon,
joten Suomessa pohjoisempana sijaitsevissa rakennuksissa energiankulutus voi olla suurempaa ainakin lämmityksen osalta.
Tämän tutkimustyön vahvuutena on yleisesti hyväksyttyjen menetelmien käyttö korjauskorjauskustannusten, energiankulutuksen, elinkaarikustannusten ja korjausmenetelmien
kannattavuuden laskennassa. Korjausmenetelmien valintaan on vaikuttanut alueen yhtenäisen ilmeen säilyttäminen ja alueen identiteetin vahvistaminen. Siltamäen alue on hyvin
tyypillinen suomalainen betonitalolähiö, jonka talot perustuvat yhden elementtirakennustyypin toistoon. Talot ovat yksinkertaisella betonielementtitekniikalla rakennettuja tasakattoisia lamellitaloja ja käytetyt rakennusmateriaalit ovat yleisiä 1970-luvun asuinkerrostaloissa. Tyyppitalolle lasketut korjauskustannukset ja diskontatut kunnossapitokustannukset
ovat vertailukelpoisia tyyppiarvoja, jotka ovat hyvin sovellettavissa useiden lähiöiden tuleviin peruskorjaushankkeisiin.
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6.2

Johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää 1970-luvun asuinkerrostalon tyyppitalo Helsingin
Siltamäen alueelta. Työssä kuvattiin tyyppitalon ominaisuudet, tilat ja kunto, sekä esitettiin
mahdolliset talotekniset ja rakenteelliset korjausvaihtoehdot ja niiden elinkaarikustannukset.
Tulosten perusteella nykyisten energiatehokkuusvaatimusten mukainen ulkoseinän korjaus
rappausmenetelmällä oli hieman edullisempi kuin kuorielementtien uusiminen. Ulkoseinän
korjaaminen alkuperäisen kaltaiseksi oli kallis korjaustoimenpide. Nykyisien ikkunoiden
vaihtaminen normi 2010 –tasoisiin oli kannattavampaa kuin vanhojen ikkunoiden korjaaminen. Passiivitasoinen ikkunakorjaus oli kannattavaa vasta energiahintojen kasvaessa.
Verrattaessa perinteisellä ja uudella menetelmällä toteutettua putkistosaneerausta investoinnit olivat yhtä suuret, jos kylpyhuoneet uusittiin remontin yhteydessä. Hissin jälkiasennuksen kustannukset olivat suuret, mutta suurimpaan osaan sen kustannuksista on mahdollista saada valtion ja kuntien tukea. Kustannusjakaumien perusteella voitiin todeta, että
korjauskustannukset muodostuivat tasaisesti monen osakustannuksen summasta. Laskettujen energiankulutustietojen perusteella havaittiin, että tutkimuksessa esitetyillä korjauksilla
ei voitu vähentää sähkönkulutusta merkittävästi, vaan siihen on vaikutettava erityisesti
asukkaiden käyttötottumuksilla.
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