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YKSI ehkä eniten uutisoiduista talousai-
heista viime kuukausina lienee rakentami-
sen tilanne ja erityisesti asuntorakentami-
sen määrän lasku kappalemääräiseltä ennä-
tystasoltaan. Kun uudisrakentamisen määrä 
noudattelee yleisiä suhdanteita, korjausra-
kentaminen on jatkanut kasvuaan yli suh-
dannesyklien. Korjausrakentamisen määrä 
on tällä hetkellä jo noin puolet rakentamisen 
määrästä, ja se jatkaa tasaista noin 1,5 pro-
sentin kasvuaan. Vertailukohtana mainit-
takoon, että esimerkiksi Ruotsissa korjaus-
rakentamisen määrä on noin 60 prosenttia 
rakentamisen määräs-
tä, Tanskassa ja Saksas-
sa vielä enemmän. Kor-
jaamisen ohella raken-
nus- ja kiinteistökannan 
huollon tarve kasvaa. 

S U O M E N  Rakennus-
insinöörien Liitto RIL 
ry julkaisee yhdessä 
alan toimijoiden kans-
sa kahden vuoden vä-
lein raportin rakennetun 
omaisuuden tilasta. Uusi 
raportti on juuri valmis-
tumassa. Viimekertaisen 
raportin perusteella ra-
kennusten, liikenneväylien ja yhdyskunta-
teknisten järjestelmien korjausvelka on yh-
teensä 36-56 miljardin euron luokkaa. Li-
säksi syntyy muutosvelkaa, koska rakentei-
ta ja järjestelmiä ei riittävällä tahdilla päivi-
tetä vastaamaan nykyisiä tarpeita. Raken-
nuskannan heikoimmat lenkit ovat kuntien 
ikääntyneet palvelurakennukset, lähiöker-
rostalot sekä vanhat rivi- ja omakotitalot. 

KORJAUSVELKA  aiheuttaa kansantalou-
delle menetyksen, joka vastaa noin kahta 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Lisäksi 
parempi huolenpito rakennetusta omaisuu-

desta työllistäisi vuosittain noin 40 000 hen-
kilöä ja tarjoaisi yrityksille töitä vuosittain 
noin 5,7 miljardin euron edestä. Korjausve-
lan konkreettisia ilmenemismuotoja ovat 
liikenneturvallisuuden puutteet, kosteus- 
ja homeongelmat tai yhdyskuntateknis-
ten järjestelmien puutteet, suuri energian 
kulutus tai logistiikan suuremmat kustan-
nukset verrattuna kilpailijamaihimme. Li-
säksi selvitys osoittaa, että korjausvelan 
maksamiseen tarvittavan panostuksen ta-
kaisinmaksuaika olisi varsin lyhyt. 

KORJAAMISEN  ohella ja si-
jasta tarvitaan myös nykyis-
tä parempaa huolenpitoa ra-
kennetusta ympäristöstä. 
Erityisesti kuntien koulu-
jen, päiväkotien ja toimiti-
lojen kunto heikkenee. En-
nakoivaa huollon ja kunnos-
sapidon rahaa ohjataan kii-
retöihin, jolloin pienistä kor-
jaustarpeista kasvaa laimin-
lyöntien takia helposti laa-
joja. Säästäminen käy lopul-
ta kalliiksi. Omakotitaloista 
arviolta viidennes vaatii vä-
litöntä suuremman tai pie-
nemmän vaurion korjaus- 

ta. Jopa puolessa pitäisi ryhtyä rivakasti eh-
käisemään vaurioita ennalta. Uudemmissa 
rakenteissa on yhä enemmän tekniikkaa. Li-
säksi energiatehokkuuden nousseet vaati-
mukset lisäävät haastetta entisestään.

SUOMESTA  on vuosikymmenten kulues-
sa kirjaimellisesti rakennettu vauras yh-
teiskunta. Suomen kansallisvarallisuu-
desta peräti 70 prosenttia on kiinni raken-
netussa ympäristössä. Voiko olla niin, että 
omaisuutta, jonka edelliset sukupolvet ovat 
alusta saakka rakentaneet, nykysukupolvi 
ei enää kykene ylläpitämään?

Tarvitaan parempaa huolenpitoa 

Timo Kohtamäki
Hallituksen puheenjohtaja 
Rakennusinsinöörien liitto

Puheenvuoro 

05 MESTARIT 
HENKILÖSTÖPALVELUT 
Henkilöstövuokraus tuo 
mestareita rakennus- 
työmaalle

Vuonna 1892 rakennettu 
Liisankatu 7 on Helsingin 
Kruununhaan jalokivi.  
Talossa tehtiin 90-luvulla  
täysimittaiset korjaukset, 
ja sen kuntoa kohennet-
tiin merkittävästi myös  
vuoden 2010 aikana.  

teksti ulla aurio 
kuvat hannu piirainen

K aikista huolellisista kun-
nostustöistä huolimatta 
Liisankadulla sijaitse-
vasta arvotalosta löytyi 

vakavan rakennussairauden pesäke. 
Yhteen alimman kerroksen asuin-
huoneistoon oli päässyt kosteutta. 

Rakennusten kosteusongelmat 
ovat tuttuja Liisankatu 7:n asun-
to-osakeyhtiön hallituksen puheen-
johtajana toimivalle Tapio Kojolle.

Kostuneen asunnon seinäpin-
noissa näkyi selkeitä pullistumia. 
Tilanteeseen reagoitiin välittömästi. 

Huomattava kosteusuhka Liisankadun arvokiinteistössä on nyt selätetty. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Kojo on syystäkin tyytyväinen. 

– Asunnon silloinen omistaja oli 
juuri myymässä huoneistoa. Talo-
yhtiö päätti lunastaa huoneiston it-
selleen ja tutkia kosteusongelman 
perinpohjaisesti. Purimme lattiat 
auki, avasimme seinät ja teimme 
kosteuseristyksen seiniin sekä latti-
aan koko oleskelutilan alueelle. Seu-
raavaksi suoritettiin injektointipo-
raukset, sitten injektoitiin ja saatiin 
aikaan kapillaarikatko, Kojo kertoo. 

Korjausten yhteydessä kävi il-
mi, että kosteus oli valunut raken-
teisiin viereisen kallion pintaa pit-
kin. Reilun kahden vuoden kuluttua 
tuli esiin uusia kosteuspurkaumia.

Huoneistossa silloin vuokralla 
asunut lapsiperhe muutti turvalli-
suussyistä pois, ja asunnossa teh-
tiin uudelleen injektointiremontti. 

– Ja kun asuntoon muutti uusi 
vuokralainen, Marjo Kovanen, ker-
roimme hänelle avoimesti asunnon 
koko historian.

 
Ja taas kosteutta
Noin vuoden kuluttua Kovanen 
huomasi asuntonsa seinän maali-
pinnassa muhkuran. 

– Arvasimme heti mistä on ky-

se, ja päätimme oitis tutkia tilan-
teen. Koska nyt jo näytti siltä, et-
tä joudumme ehkä muuttamaan 
koko asunnon varastoksi tai joksi-
kin muuksi vähemmän tuottavak-
si tilaksi, päätin tehdä kaikkeni, et-
tä löytäisin vielä jonkun vaihtoeh-
toisen korjausmallin. Löysin Safe- 
Dryingin ja menetelmän varsinai-
sen kehittäjän Esa Tommolan.

Kojo oli kuullut, että SafeDrying 
oli kuivattanut menestyksekkäästi 
Tuusulassa erään Liisankadun talo-
yhtiön osakkaan vanhempien oma-
kotitalon kellarin. Hän päätti soittaa 
Tuusulaan, keskustella ja kysellä. 

– Hankin joukon erilaisia asian-
tuntijanäkemyksiä. Epäilijöitäkin il-
maantui. SafeDryingin nettisivuilta 
löysin kiinnostavia referenssejä, ja 
niin päätimme kokeilla heidän ke-
hittämäänsä puhalluskuivatusta.

Rahaa taloyhtiöltä oli palanut 
aikaisempiin remontteihin jo vä-
hintään 60 000 euroa. SafeDryin-
gin tarjous oli hyvin kohtuullinen. 

Kosteus hallintaan 
Sekä Kojo että taloyhtiön halli-
tus olivat tietoisia siitä, että alim-
man kerroksen asunnon ongelma 
on pakko selättää, jotta kosteus ei 
pääsisi nousemaan kapillaarisesti 
ylöspäin ja aiheuttaisi haittaa muil-
le arvokiinteistön asunnoille. Näin 
käynnistyi Liisankatu 7:n ja SafeD-
ryingin yhteistyö. 

– Sain heti luotettavan käsityk-
sen yrityksen toiminnasta. Tommo-
la myös vakuutti, että kosteus saa-

daan varmasti heidän menetelmäl-
lään hallintaan. Sain myös kuulla, 
että vuokralaisen ei tarvitse lähteä 
kodistaan evakkoon, vaan asia hoi-
tuu Marjon pariviikkoisen kesälo-
man aikana. Se hämmästytti minua, 
sillä aikaisemmat korjaustoimet oli-
vat kestäneet useita kuukausia. 

Puoli vuotta kuivatuksen jälkeen 
Kojo hymyilee tyytyväisenä. 

– Minun on helppo kannustaa 
kaikkia kosteusongelmien kanssa 
kamppailevia kartoittamaan vaih-
toehtoisia kuivatusmenetelmiä. 
SafeDryingin tarjoama kuivatus 
oli meidän pelastuksemme. Se oli 
myös kustannustehokkain ratkaisu.

Menetelmään kuuluu sekin, et-
tä ilmaa kierrätetään kuivatetuis-
sa rakenteissa ja kosteusarvoja seu-
rataan etänä. Sillä varmistetaan ra-
kenteiden kuivuus ikuisesti.

– SafeDryingin tuottamat kuu-
kausiraportit kertoivat meille kui-
vumisen edistymisestä ja pitävät 
jatkossakin meidät ajan tasalla. 
Teimme matkan varrella myös pis-
tokokeita nähdäksemme, että tu-
loksia ei manipuloida. Aina kaikki 
mittaukset täsmäsivät, Kojo kertoo. 

Liisankadun kiinteistö  
saatiin kuivaksi puhaltamalla

Marjo Kovasen ei tarvitse enää 
huolehtia asuntonsa kosteudesta. 

15 ROUVARI 
Espoolaiskoululla on 
käynnissä sisäilmakorjaus
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Henkilöstövuokrauksesta 
on tullut työvoimapulan 
kanssa painivan raken-
nusalan avainkumppani.  
Mestarit on tarttunut 
haasteeseen keskittymällä 
sekä työntekijöiden että 
asiakkaiden kehitykseen.  

teksti joonas ranta 
kuva jon grönholm

M estarit Henkilöstö-
palvelun filosofia 
tulee nopeasti esiin 
juuri ennen haastat-

telun alkua. Yhdessä Joni Flodin 
kanssa rakennusalan työvoimaa 
tarjoavan yrityksen perustanut  
Timo Kallio vastaa puhelimeen ja 
opastaa toisessa päässä olevaa asia- 
kasta ripeästi.

– Tuo oli oikeastaan hyvä esi-
merkki meidän tavasta toimia, Flod 
naurahtaa tilanteen selvittyä. Ke-
tään ei jätetä roikkumaan. Emme ole 

Mestarit Henkilöstöpalvelujen perustajat Joni Flod ja Timo Kallio pysyvät asiakkuussuhteissa ajan tasalla vierailemalla säännöllisesti keskeneräisillä rakennustyömailla. 

onnistuneet työssämme, jos asiak- 
kaat, työntekijät tai muut kumppa-
nit joutuvat odottamaan.

Rakennusalan nopeasti kehitty-
vät tilanteet ovat tulleet vuosien 
varrella kaksikolle tutuiksi. Asiak-
kaiden kasvavan työvoimatarpeen 
sekä ajoittaisen hektisyyden kes-
kellä Mestarit on palkannut yli sa-
ta ihmistä viimeisen vuoden aika-
na. Kasvusta puhuttaessa Flodin ja 
Kallion painotus siirtyy kuitenkin 
numeroista kumppanuuksiin ja ih-
misiin. Vahva panostus näkyy työ-
voiman tarjoamisen lisäksi osaaji-
en ammatilliseen kunnianhimoon 
vastaamisessa. Asiakasyritysten-
sä kanssa toimiessa Flod ja Kallio 
uskovat avoimeen keskusteluun 
ja asioiden rehelliseen käsittelyyn.

– Yhteistyön laadun punnitse-
minen tapahtuu minun mielestä-
ni ensimmäisessä reklamaatiossa – 
jos sellaista siis tulee, Flod toteaa.

Kasvu lähtee työntekijöistä
Yrityksen tekemisen ytimessä on 
ihmisten osaamisen kehittyminen.

– Hyvän työntekijän löytämi-
nen ja palkkaaminen on vain yk-

si osa prosessia. Henkilöstövuok-
rauksen pitäisi aina tarjota kasvu-
mahdollisuuksia myös ammattilai-
sille. Vastuuta antamalla suhteelli-
sen kokematon osaaja voi kahden 
vuoden kuluessa olla jo todellinen 
moniosaaja, Kallio toteaa.

– Työntekijän ei pitäisi joutua te-
kemään samaa toistoa liian kauaa, 
vaan päästä tekemään monipuoli-
sesti töitä. Meillä vaikkapa asentaja 
pääsee varmasti näyttämään taiton-
sa, jos tahtoa löytyy. Tämä on ehdot-
tomasti myös asiakkaidemme etu.

– Katsomme henkilöstövuokra-
usta ratkaisevalla tavalla eri linssis-
tä. Asiakasta autetaan koko liiketoi-
minnan kaaren kattaen, Flod lisää.

Työvoiman rekrytoimisen lisäk-

si yritys on muun muassa suositel-
lut vakuutus- ja rahoitusyhteyksiä 
asiakkailleen.

Henkilöstövuokraus saatetaan 
välillä yhdistää pätkätöihin. Mes-
tarit Henkilöstopalvelulle määräai-
kaiset työsuhteet eivät ole kuiten-
kaan se tärkein seikka.

– Jokaisen työntekijän elämän-
tilanne ja asiakkaiden tarpeet ovat 
tietysti erilaisia. Lähtökohtaisesti 
haluamme kuitenkin tarjota työtä 
vuoden ympäri kertaluonteisten 
keikkojen sijaan, Kallio kertoo.

Kuten rakennusala, myös ihmis-
ten elämäntilanteet muuttuvat. 

– Jos joku päättää lopettaa hom-
mat ja siirtyä uusiin töihin tai vaikka 
opiskelemaan, me emme  murjota. 
Meidät tekee iloiseksi se, jos olem-
me voineet auttaa työntekijää kar-
tuttamaan osaamistaan.

Maine kiirii työmaalla
Kallio ja Flod ovat tuttu näky työ-
mailla, vaikka heidän työnsä ei sitä 
välttämättä aina edellyttäisi.

– Työmme ei lopu siihen, kun 
työntekijä on aloittanut hommat 
jonkin asiakkaamme työmaalla. 

Olemalla säännöllisesti yhteydessä 
ihmisiin pysymme aina ajan tasalla 
kentän tapahtumista, Flod painot-
taa tiedon liikkumisen merkitystä.

– En ainakaan äkkiseltään kek-
si muita alan yrittäjiä, jotka käyvät 
työmaalla moikkaamassa työnte-
kijöitä ja kutsuvat näitä lounaalle 
kuulumisia vaihtamaan, Kallio lisää.

Työmaalla myös puskaradion 
merkitys on henkilöstövuokrauk-
sessa tärkeää, kun työntekijät suo-
sittelevat palveluja kollegoilleen.

Vaikka Mestarit itse ei numeroil-
la leveile, on tiettyjen avainlukujen 
esittely paikallaan. Yritys työllistää 
tällä hetkellä 165 työntekijää. Hidas-
tumista ei ole nähtävissä: yritys te-
kee kasvua tällä hetkellä hurjaa 75 
prosentin vuositahtia.

– Kasvu on tietysti iloinen asia. 
Täytyy vain muistaa, että niiden 
Excel-rivien takana on ihan oikei-
ta ihmisiä. Asiakkaita ja työnteki-
jöitä, joiden kehitystä halutaan olla 
tukemassa, Kallio painottaa.

– Olemme toki oman alamme 
mestareita, mutta ennen kaikkea 
haluamme tehdä työntekijöistäm-
me ja asiakkaistamme sellaisia.

Henkilöstövuokraus tuo   
mestareita rakennustyömaalle

“
Täytyy muistaa, 
että Excel-rivien 
takana on ihan 
oikeita ihmisiä. 

Perinteisesti toteutettu 
linjasaneeraus vie yleensä 
kohteesta riippuen vähin- 
tään kolme kuukautta.  
Kun aikataulutus sekä 
suunnittelu saadaan hio-
tuksi, lopputulos saavute- 
taan lyhyemmässä ajassa.  

teksti antti j. lagus 
kuva joona raevuori

P arasta mahdollista loppu-
tulosta ei saavuteta pyr-
kimällä mahdollisimman 
nopeaan suoritukseen, 

jolloin lopputulos saattaa kärsiä. 
Hyvin suunnitellulla tuotannon 

virtautuksella luodaan tehokas ja 
työturvallinen toimintamalli, jolla 
voidaan kehittää esimerkiksi linja-
saneerauksen lopputuloksen laatua 
ja saavuttaa ajallista tehokkuutta. 

Virtautus on yksi niistä asiois-
ta, joita TTS Työtehoseura on tut-
kinut tutkimuskumppaninsa Tam-

TTS Työtehoseuran rakentamisen yksikön johtaja Kalle Laine kertoo oppilaitoksen panostaneen viime vuosina voimakkaasti korjausrakentamisen kehittämiseen koulutuksien avulla. 

pereen teknillisen ylipiston kans-
sa. Korjaushankkeen läpiviennin 
kestoon vaikuttaa myös se, kuinka 
laaja korjausrakentamisprojekti on. 
Linjasaneeraushankkeessa voidaan 
toteuttaa putkistokorjausten lisäk-
si myös sähkö- ja ilmanvaihtotyöt. 

TTS:n rakentamisen yksikön joh-
taja Kalle Laine, joka vastaa muun 
muassa korjausrakentamiskou-
lutuksesta, suosittelee korjausra-
kentamista harkitsevia yhtiöitä te-
kemään kerralla mahdollisimman 
paljon. Näin töiden aiheuttama 
haitta jää yhteen kertaan.

 
Työelämän tarpeisiin
TTS:n kouluttaja Sauli Paloniitty 
kertoo, että kursseille osallistuvat 
sekä rakennusalan ammattilaiset 
että ammattilaisiksi tähtäävät tim-
purista diplomi-insinööriin. Kurssi-
tarjonta on laajaa yksittäisistä kurs-
seista aina ammattitutkintoihin ja 
erikoisammattitutkintoihin asti.

– Koulutamme työelämää varten. 
Korjausrakentamiskoulutus on tär-
keää, jotta ihmiset voisivat asua tur-
vallisesti. Enää ei tieto siirry isältä 
pojalle tai mestarilta kisällille hiljai-

sena tietona, vaan tarvitaan koulu-
tusta, Paloniitty sanoo.

Jopa muutaman vuoden van-
hoissa rakennuksissa on ilmennyt 
kosteusongelmia, jotka usein joh-
tuvat liian kiireisestä rakentamises-
ta. Ei malteta odottaa, että rakenteet 
kuivuisivat ennen kuin ne pinnoite-
taan. Nykyaikainen energiatehokas 
rakennus on tiivis, mutta rakenteet 
tarvitsevat riittävää ilmankiertoa.

– Kun aikatauluissa ei ole peliva-
raa, kaiken pitäisi mennä kerralla oi-
kein. Sen sijaan on jouduttu usein 
toteamaan, että ei ole aikaa tehdä 
kunnolla, mutta aina on aikaa teh-
dä kahteen kertaan, Laine sanoo.

Kerralla kuntoon
Jotta päästään kerralla kuntoon -tu-
lokseen, täytyy ajattelutavan muut-
tua. Koulutuksen avulla lisätään ra-
kentajien asiantuntemusta. Tavoit-
teena on lyhentää töiden kestoa, 
pienentää keskeneräistä tuotantoa 
sekä nostaa ongelmakohdat esiin 
ja saada aikataulu ennustettavam-
maksi. Työntekijöiden kuormitus 
helpottuu ja toiminta tehostuu. 

Erityisesti kaupunkirakentami-

sessa korostuu sujuvan logistiikan 
merkitys. Logistiikan tuleekin pe-
rustua tarpeen mukaisiin ja hyvin 
aikataulutettuihin toimituksiin.

– Koulutuksesta hyötyvät niin 
opiskelija kuin tämän palkkaava yri-
tyskin. Opiskelija oppii oikean tavan 
tehdä töitä ja yritys saa sertifioidun 
työntekijän, Laine vakuuttaa.

Peruskorjaustarpeesta ja korjauk-
sista seuraavasta arvonnoususta 
huolimatta taloyhtiöissä usein siir-
retään korjausten aloitusta joko sik-
si, että osakkaat eivät koe hyötyvän-

sä korjauksista tai siksi, että he ei-
vät halua lisää asumiskustannuksia.

– Ihmiset kuitenkin ymmärtä-
vät, että korjaushankkeeseen kan-
nattaa ryhtyä. Esimerkiksi vesivuo-
tojen jatkuva korjaaminen käy ajan 
mittaan kalliimmaksi kuin perus-
korjaaminen, Laine sanoo.

Rakennusten elinkaari on Suo-
messa noin  60 – 70 vuotta. Viimeis-
tään tässä vaiheessa peruskorjaus 
alkaa tulla ajankohtaiseksi. Jotta 
kaikki rakennukset saadaan korja-
tuiksi, tarvitaan osaavia rakentajia.

Koulutuksella tehokkuutta 
korjaushankkeen läpivientiin     

TTS kouluttaa korjausrakentajia
n KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI-PRO
n PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORI-PRO
n MÄRKÄTILOJEN VALVOJAN HENKILÖSERTIFIKAATTI
n ASBESTI- JA HAITTA-AINEASIANTUNTIJA AHA
n MERKKIAINETUTKIJA-PRO
n RAKENTEIDEN KOSTEUDEN MITTAAJAN HENKILÖSERTIFIKAATTI
n RAKENTEIDEN TIIVISTÄJÄN HENKILÖSERTIFIKAATTI
n RAKENNUSTEN TIIVIYDENMITTAAJAN HENKILÖSERTIFIKAATTI
n LÄMPÖKUVAAJAN HENKILÖSERTIFIKAATTI
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Oikea ratkaisu ehkäisee 
ongelmat ennalta

Ramboll Oy:n projekti-insinööri Erkki Yli-Hukka ja IMI Hydronicin tekninen päällikkö Mikko Lättilä tutkivat uusimpia lianerottimia. 

E spoon Leppävaarassa 
on rakenteilla suunnit-
telu- ja konsultointiyri-
tys Rambollin uusi Suo-

men pääkonttori. LVI-tuotteita ja si-
säilmastoratkaisuja tarjoavan IMI 
Hydronic Oy:n tekninen päällikkö 
Mikko Lättilä ja Rambollin projek-
ti-insinööri Erkki Yli-Hukka nouse-
vat hissillä upouuden rakennuksen 
ylimpään kerrokseen. Siellä sijait-
see yksi toimistorakennuksen kol-
mesta konehuoneesta, josta löytyy 
IMI Hydronicin toistaiseksi suurin 

Suomeen asennettu Zeparo G-Force  
-lianerotin. Rakennuksesta löytyy 
useiden lianerottimien lisäksi mui-
takin IMI Hydronicin tuotteita. 

LVI-urakkana Rambollin pää-
konttori ei ole ihan siitä pienimmäs-
tä päästä. Jopa 19 000 kerrosneliötä 
pitää sisällään yli tuhat työpistettä. 
Työntekijät pääsevät uuteen kont-
toriinsa maaliskuussa. Yli-Hukka 
on toiminut pääkonttorihankkeen 
LVI-suunnitteluprojektin päällikkö-
nä. Hän halusi rakennukseen var-
matoimiset ja helposti huollettavat 

verkostojen lianerottimet.
– Halusin tähän kohteeseen rat-

kaisun, jossa mahdolliset ongelmat 
ehkäistään jo ennalta. Laitteiksi vali-
koituivat IMI:n Zeparo G-Force lian- 
erottimet, Yli-Hukka kertoo.

Tehokkaampi menetelmä
LVI-järjestelmään kertyy helpos-
ti likaa myös käytön aikana, usein 
huonon paineistuksen seurauksena. 
Lian kertyminen kasvattaa energi-
ankulutusta ja aiheuttaa monenlai-
sia huolto- ja korjaustarpeita, jois-

ta osa voi tulla kalliiksikin. Lian- 
erottimista perinteiset mutapussit 
ja suodattimet tukkeutuvat, eivät-
kä nappaa kaikkein pienimpiä lika-
partikkeleita. 

Yli-Hukka pitää mutapusseja ja 
suodattimia LVI-verkoston lianerot-
timina hankalina huoltaa, erityises-
ti Zeparo G-Force -lianerottimeen 
verrattuna. IMI Hydronicin ratkai-
sun etuna on myös helppo asen-
nus ja se, että laite ei voi tukkeutua.  
Zeparo G-Force -lianerottimen puh-
distus on helppoa, sillä se voidaan 
huuhdella tyhjennysventtiilin kaut-
ta järjestelmän käytön aikana. 

– Tekniikka on aika yksinkertai-
nen, mutta silti tehokas. Syklonitek-
niikkaan perustuva lianerotus pää-
vesivirtaamassa edustaa uutta tek-
niikkaa, eikä toista vastaavaa tuotet-
ta löydy markkinoilta, Lättilä kuvaa. 

Perinteiset lianerotusmenetel-
mät perustuvat veden virtauksen 
hidastamiseen. Zeparo G-Force 
toimii päinvastaisella tavalla, kiih-
dyttäen veden virtausnopeutta. 
Teräksestä valmistetun laitteen si-
sällä syklonirakenne synnyttää ve-
teen pyörteen, joka aiheuttaa kes-
kipakoisvoiman. Koska lika painaa 
enemmän kuin vesi, likapartikkelit 
painautuvat pyörteen ansiosta lian- 
erottimen ulkoseinämiä vasten. 

Lika kerääntyy laitteen pohjalle, 
josta se on helppo huuhdella vent-
tiiliä avaamalla. Laitteen tehokkuus 
kasvaa veden virtauksen lisäänty-
essä. Esimerkiksi jäähdytysjärjes-
telmissä, joissa veden virtausteho 
on suurempi, lianerottelu tapahtuu 
vieläkin tehokkaammin. 

Kaikenlaisiin kohteisiin 
Zeparo G-Force sopii hyvin asen-
nettavaksi uudiskohteisiin, mutta 
Lättilä suosittelee sen asentamista 
myös saneerauskohteisiin. Laittees-
ta löytyy eri kokoisia versioita, jot-
ka sopivat kerros- ja toimistotalois-
ta aina omakotitaloihin asti. Ne voi-
daan asentaa joko pysty tai vaaka-
tasoon, mikä helpottaa asennusta.

– Varsinkin saneerauskohteissa 
löytyy vanhoista verkostoista pal-
jon likakertymiä. Kun verkostoa 
lähdetään remontoimaan, lika läh-
tee liikkeelle, ja se on silloin hyvä 
kerätä pois, Lättilä kertoo

Lianerotin voidaan asentaa mil-
loin vain, aina kun epäillään, että 
verkostoissa on puhdistustarvet-
ta. Lisävarusteena Zeparo G-For-
ceen on saatavissa magneetti, jol-
la magnetiitin, eli mustan rautaok-
sidikerrostumien, poistaminen on 
mahdollista. 

Lisäksi saatavilla on myös auto-
maattinen ilmausventtiili ZUTX. 
Syklonirakenteen ansiosta lian- 
erottimen sisällä paine vesipyör-
teen keskellä pienenee, jolloin ilma-
kuplat erottuvat vedestä, ja ne voi-
daan poistaa erottimen päälle asen-
nettavan ilmausventtiiliin avulla.

Lämmitys- ja jäähdytys-
verkostoihin on kertynyt 
usein paljon likaa, mikä 
aiheuttaa kalliiksi tulevia 
korjauksia. Uudenlainen 
lianerotin tarjoaa ratkaisun 
ehkäistä LVI-järjestelmien 
ongelmia jo ennalta.

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

“
Ratkaisu edustaa 
uutta tekniikkaa, 
eikä vastaavaa 
tuotetta löydy 
markkinoilta. Taloyhtiöissä voidaan 

vastaisuudessa käynnistää  
rakennuksen purkamista  
vaativa remontti ilman  
yhtiökokouksen yksimie-
listä päätöstä tai muiden  
osakkaiden suostumusta.

teksti joonas ranta 
kuva tarmo valmela

U uden lakiehdotuksen 
toteutumisen myötä 
taloyhtiö voisi päättää 
purkavasta uusraken-

tamisesta,  kun asiaa puoltaa 4/5 
määräenemmistö yhtiökokoukses-
sa annetuista äänistä ja edustetuis-
ta osakkeista. 

Lakiehdotuksen taustalla on tar-
ve uudistaa asuntokantaa ja vastata 
kysyntään. Asianajotoimisto Kuha-
nen, Asikainen & Kanervan asian-
ajaja Jaakko Kanervan mukaan pur-
kavaa lisärakentamista on tehty vä-
häisessä määrin ennenkin. Uuden 
lain myötä taloyhtiö voisi päättää 
purkavasta lisärakentamisesta. Yh-
tiön keinovalikoimat lisääntyisivät.

Erityisen kannattavaa uusraken-
taminen on yhtiöille, joilla on asema- 

kaavamuutoksen kautta tilaisuus 
saada lisää rakennusoikeutta.

– Joillain taloyhtiöillä on mahdol-
lisuus saada rakennusoikeutta jopa 
kolminkertainen määrä nykyiseen 
nähden. Rakennusoikeuden myy-
misestä saatava tulo voi kattaa isot-
kin remontit tai sillä voi rahoittaa 
merkittävän osan uusista, korvaa-
vista osakehuoneistoista. 

Oikeusturva keskiössä
Purkava uusrakentaminen vaatii 
taloyhtiöltä tarkat suunnitelmat 
ja osakkaiden yhdenvertaisuuden 
huomioimisen. Osakkaille on tarjot-
tava uusi, entistä vastaava asunto.

Vielä voimassa olevan lain mu-
kaan rakennuksien tai niiden osien 
purkamista vaativat remontit edel-
lyttävät yhtiökokouksen yksimie-
listä päätöstä ja muiden osakkeen-
omistajien suostumusta. Myös uu-
si lakiehdotus huomioi edelleen re-
monttia vastustavien osakkaiden 
oikeudet.

– Mikäli taloyhtiö aloittaa purka-
van remontin, on tätä vastustavalla 
osakkaalla oikeus saada osakkeensa 
lunastettua käypään hintaan.

Toinen mahdollisuus on vähem-
mistöosakkuuksien lunastaminen. 
Jos joku osakkaista omistaa taloyh-
tiöstä yli 90 prosenttia, voi hän lu-
nastaa loput osakkeista. Loput 10 

prosenttia osakkeista omistavat 
voivat taas vaatia tätä lunastamaan 
heidän osakkeensa.

Asiantuntijat tukena
Taloyhtiöllä tulee olla selkeä suun-
nitelma siitä, miten uusrakentami-
nen toteutetaan. Suunnitelma edel-
lyttää riippumattoman asiantunti-
jan lausunnon. Jouheva prosessi 
edellyttää niin teknistä, taloudel-
lista kuin juridistakin tukea.

– Tämä vaatii valmistelua, johon 
taloyhtiö harvoin yksin pystyy. La-
kikumppanina käymme läpi asiak-
kaidemme yhtiöjärjestyksen ja kiin-
teistön tiedot sekä varmistamme, 
että päätöksenteko noudattaa lakia.

Lakikumppani voi olla hallituk-
sen tukena laatimassa suunnitelmaa 
tai antaa taloyhtiölle lain vaatiman 
riippumattoman asiantuntijalau-
sunnon. Vaikka lisärakentaminen 
on monelle yhtiölle ajankohtaista, 
muistuttaa Kanerva myös muista 
lain tarjoamista mahdollisuuksista.

– Uusi laki ei tarkoita sitä, että ai-
na pitäisi purkaa kaikki rakennukset 
ja rakentaa samalla lisää. Esimer-
kiksi rakennuksen huonokuntoi-
nen siipi voidaan purkaa ja raken-
taa uudelleen ehtojen täyttyessä.

Kanerva arvioi, että lakimuutos 
voisi tulla voimaan alkuvuodes-
ta 2019.

Uusi laki helpottaa  
purkavaa uusrakentamista

Asianajaja Jaakko Kanervan mukaan uusi laki mahdollistaisi asuinaluei-
den tehokkaamman kehittämisen. 

Y ritykset uusivat innok-
kaasti valaistustaan. 
Nyt siirrytään perin-
teisistä valonlähteistä 

LED-valaisimiin kustannussäästö-
jen toivossa. Säästön määrää mie-
tittäessä on kuitenkin syytä varmis-
taa kokonaisuus. Monille tulee yl-
lätyksenä, että LED-valaisimissa ei 
vaihdeta polttimoa, kuten ennen 
vanhaan oli tapana. Mikäli valon-
lähde ei uudessa valaisimessa ole 
vaihdettava, on investointi kerta-
käyttöinen. I-Valo haluaa olla kes-
tävän kehityksen etunenässä. Yritys 
tarjoaakin LED-ratkaisuja vaihdet-
tavalla tekniikalla.

– Valtaosa markkinoilla olevista 
LED-valaisimista on sellaisia, että 
LEDien tai liitäntälaitteiden tulles-
sa elinikänsä päähän koko valaisin 
menee vaihtoon. Se tietää suuria 
kertainvestointeja ja usein kallista 
asennustyötä. Me halusimme kehit-
tää päivitettävän ratkaisun, kertoo 
I-Valon myyntijohtaja Jussi Veijola. 

Jo vuodesta 1971 toimineen ko-

Valoa vaativiin 
olosuhteisiin

timaisen I-Valon ajatus perustuu 
LEDit sisältävään tekniikkapaket-
tiin, joka on vaihdettavissa helpos-
ti muutamaa ruuvia kääntämällä.

Pidentää elinkaarta  
Veijolan mukaan osalla yrityksen 
asiakkaista on käytössä jopa 40 
vuotta vanhoja valaisinrunkoja, jot-
ka ovat edelleen moitteettomassa 
kunnossa.

– Runkomme ovat maalattua 
alumiinia, eli käytännössä ikuisia. 
Olisi haaskausta joutua aina heittä-
mään vanhat rungot pois valonläh-
teen tultua käyttöikänsä loppuun.

Yrityksen valikoimaan kuuluu 
vanhoihin runkoihin soveltuvien 
tekniikkapakettien lisäksi päivi-
tettävissä olevia uusia LED-valai-
simia. Iso osa I-Valon perinteisis-
tä loiste- ja purkauslamppuvalai-
simista voidaan uusia ajanmukai-
sempaan LED-tekniikkaan, minkä 
avulla niistä saadaan energiatehok-
kaampia. Samalla valaisimen elin-
kaari pitenee huomattavasti, ja  rat-

kaisu vastaa ajan vaatimuksiin kes-
tävän kehityksen edistämisestä. 

Ei pölyongelmia
Yrityksen markkinointipäällikkö 
Meike Kinnunen lisää, että kestä-
vän kehityksen ja energiatehok-
kuuden lisäksi I-Valon tuotteissa 
on keskeistä niiden kestävyys kai-
kenlaisissa oloissa. Valaisinratkai-
suihin luotetaan esimerkiksi pa-
peri-, puunjalostus-, metalli-, ja 
kaivosteollisuuden olosuhteissa, 
voimalaitoksissa ja yhä enemmän 
myös erilaisissa infrahankkeissa, 

Iittalassa sijaitsevan I-Valon markkinointipäällikkö Meike Kinnunen sekä myyntijohtaja Jussi Veijola. 

I-Valo Oy:n valaistusratkaisuissa keskitytään laatuun  
ja kestävään kehitykseen. Vaativimpiinkin teollisuus- 
oloihin soveltuvat valaisimet syntyvät Iittalassa.
teksti ani kellomäki  kuva petra kotro

joista viimeisimpänä esimerkkinä 
on tuhansia valaisimia käsittävä 
metroprojekti Lähi-idässä.

– LED on hyvin herkkä elektro-
ninen komponentti, mutta valai-
simemme toimivat erinomaisesti 
myös erittäin hankalissa olosuh-
teissa; kuumassa, kylmässä sekä 
likaisessa ympäristössä. 

Esimerkiksi maanalaisissa kai-
vostunneleissa esiintyy pölyhait-
tojen lisäksi myös ilmanpaineeseen 
ja tärinään liittyviä haittoja. Nämä 
eivät ole I-Valon valaisimille ongel-
mia. Yrityksen kehittämän uniikin 

suodatinratkaisun ansiosta erikois-
kiiltävä optiikka ja herkät ledisirut 
pysyvät varmuudella puhtaana. 

Sama suodatin huolehtii myös 
hallitusti paineentasauksesta, jol-
loin valaisin pysyy tiiviinä eikä vaih-
televa ilmanpaine vioita valaisinta.

I-Valo Oy on kotimainen valaisin-
valmistaja, jonka juuret ovat Iittalan 
lasitehtaassa. Yritys tarjoaa asiak- 
kailleen valaisinten ja varaosien li-
säksi valaistussuunnittelua vaati-
vimpiinkin teollisuusolosuhteisiin. 
I-Valo on toimintansa aikana vienyt 
valaisinratkaisuja yli 40 maahan. 
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Asentajilla on käytössään työvälineillä varustetut autot, joiden avulla työt saadaan käyntiin välittömästi.

POSTRA ASEMOITUU huoltoyhtiöi-
den ja isompiin rakennushankkei-
siin keskittyneiden yritysten väli-
maastoon.

– Pienet korjausrakentamisen 
palvelut ovat meidän kovinta ydin-
tä. Meille on kunnia-asia palvella ta-
loyhtiöitä alkaen piha-aidan portin 
korjauksesta laajempiin vesivahin-
kosaneerauksiin tutulla, Postran 
ammattitaitoisella palveluasen-
teella, Palola toteaa. 

Työprosessit on mietitty tarkasti 
valmiiksi. Jokaisella asentajalla on 
käytössään auto, joka on varustet-
tu työvälineillä ja tarvikkeilla, joi-
den avulla työt saadaan käyntiin te-
hokkaasti. 

– Näin säästämme aikaa ja kus-

tannuksia, Palola kertoo. 
Postran palvelut sisältävät korja-

ustöiden lisäksi erilaisten kiinteis-
tössä ilmenevien ongelmien selvi-
tystyöt, mikä yhdessä ammattimai-
sen korjaustyön kanssa takaa hyvän 
lopputuloksen.

Kahdeksan vuoden aikana yhtiön 
palveluksia on käyttänyt noin 600 
taloyhtiötä. Toiminta on keskitty-
nyt pääkaupunkiseudulle, mutta 
asiakkaita löytyy myös ympärys-
kunnista.

– Yrityksenä kasvamme jatkos-
sakin vain oikeiden ihmisten myö-
tä. Nostamme korjausrakentamisen 
arvostusta sekä luotettavuutta uu-
delle tasolle, pyrkien jatkuvasti ole-
maan alan suunnannäyttäjä.

Erikoisosaamisena pienet  
mutta vaativat korjaustyöt

Postra keskittyy taloyhtiöiden pieniin korjausra-
kentamisen palveluihin toimien huoltoliikkeen ja 
isompiin korjauskohteisiin keskittyneiden yritysten 
välissä. Yhtiö haluaa rakentaa asiakassuhteita,  
joiden perustana on luottamus. 

teksti timo hämäläinen  kuvat aleksi palmqvist 

Taloyhtiön 
luotettava 
kumppani

P ostran toimitusjohtaja 
Eerik Palolalla oli selkeä 
toiminta-ajatus, kun yri-
tys perustettiin vuonna 

2011.
– Haluamme tarjota asiakkaille 

myönteisen kokemuksen palvelus-
tamme. Keskeistä siinä on, että hel-
potamme isännöitsijän työtä sekä 
kannamme työstä ja sen laadusta 
vastuun, Palola sanoo.

– Asiakkaan pitää voida luottaa 
siihen, että työt tulevat hyvin hoi-
detuiksi. Se helpottaa sekä isän-
nöitsijän että taloyhtiön hallituk-
sen työtä. Luottamus antaa eväät 
asiakassuhteen jatkumiselle.

Taloyhtiön palveluksessa
Luotettavat palvelut ovat taloyh-
tiöiden hallitusten jäsenille kul-
lanarvoisia. Rakennus- ja talotek-
niset asiat ovat heille usein vieraita. 
Vaikka tukena on isännöitsijä, pai-
naa vastuu silti hartioita.

Sen tietää Vesa Nurminen, joka  
toimi pitkään helsinkiläisen Asun-
to Oy Jakolehdon hallituksen pu-
heenjohtajana.  Viime vuonna hän 
jäi hallituksen varajäseneksi.

– Luotettava kumppani helpot-
taa elämää monin tavoin. Taloyh-

tiön ylläpitoa voi verrata vaikkapa 
auton huoltamiseen tai oman ter-
veyden hoitoon. Asiat hoituvat il-
man stressiä ja olo on turvallinen, 
kun työn laatuun voi luottaa.

Toimitusjohtaja Tuomo Tahkola 
Kiinteistötahkolasta korostaa hy-
vän yhteistyön merkitystä. Hän on 
toiminut pitkään asunto-osakeyh-
tiö Jakolehdon isännöitsijänä.

– Pitkällisen yhteistyön seurauk-
sena osapuolet tuntevat talon, ei-
kä perusasioita tarvitse opetella ai-
na uudestaan. Se on kaikkien edun 
mukaista, Tahkola kertoo.

Mikään automaatti yhteystyö-
kuvio ei kuitenkaan ole. Tarjous-
kierrokset ovat pakollisia vähän-
kin isommissa korjauksissa.

– Jos hinnoissa ei ole radikaaleja 
eroja, hyväksyn kuitenkin mielui-
ten tarjouksen, jonka tekijän tiedän 
tekevän työt huolellisesti. Yrityk-
sen pitää myös vastata huutoonsa 
ja korjata työnsä jälki, mikäli siihen 
on aihetta, Nurminen sanoo.

Työntekijät avainasemassa
Postran työntekijät ovat korjausra-
kentamisen herrasmiehiä.

– Olemme määritelleet tarkasti, 
millaisia ihmisiä haluamme henki-

löstöömme. Hyvän ammattitaidon 
lisäksi heidän tulee ymmärtää asia-
kaspalvelun merkitys. Haluamme, 
että asiakkaamme kokevat yhteis-
työn kanssamme mahdollisimman 
hyvänä ja turvallisena.

Herrasmiesten tapoihin kuuluu 
korjausten tekeminen hyvän raken-
nustavan mukaisesti.

– Olemme ammattiylpeitä ja ha-
luammekin osaltamme olla nosta-
massa rakennusalan mainetta, Pa-
lola summaa.

Yhtiön palveluksessa on nyt 12 
henkilöä, ja se etsii jatkuvasti uu-
sia korjausrakentamisen ammatti-
laisia. Työntekijöiltä vaaditaan oi-
keaa asennetta ja osaamista, mutta 

toisaalta yrityksessä nostetaan am-
mattilaisen tekemä työ arvoonsa.

– Ammattilaisen palkan lisäksi 
haluamme palkita työntekijöitäm-
me koko yrityksen onnistumisista. 
Olemmekin sopineet muun muas-
sa, että vuoden 2018 tuloksesta jae-
taan palkkiot kaikille työntekijöille, 
Palola vakuuttaa.

Vesa Nurminen ja Eerik Palola korostavat luottamuksen merkitystä taloyhtiön, isännöitsijän ja korjausra-
kentajan muodostamassa kolmiyhteydessä.

Rakennuspölyn hallinta  
vähentää terveysriskejä

Työturvallisuuslaki ja rakennusalan lainsäädäntö edellyttävät, että pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen on huomioitava rakennustöiden turvallisuudessa. 

Huolellisella pölynhallin-
nalla ja jatkuvalla imu-
roinnilla voi vähentää  
rakennuspölyä jopa 6-8-  
kertaisesti. Tehokas imuri  
pidättää terveydelle hai- 
tallisimmasta H-luokan  
pölystä 99,995 prosenttia. 
teksti krista korpela-kosonen 
kuva kärcher

R akennustyö on lähes 
väistämättä pölyistä 
puuhaa. Työmaalla syn-
tyy runsaasti erilaisia pö-

lyjä, jotka voivat olla työntekijöil-
le jopa hengenvaarallinen terveys-
haitta. Rakennuspöly kuormittaa 
etenkin hengityselimistöä. Sen ai-
heuttamia terveysriskejä ovat muun 
muassa krooninen keuhkoputken-
tulehdus, astma sekä allergia. 

Karsinogeenisiä eli syöpäriskiä 
lisääviä pölyjä ovat esimerkiksi as-
besti-, lyijy- ja hiilipöly. Pitkäaikai-
nen altistuminen piidioksidipölylle 

taas voi johtaa silikoosin eli kivipö-
lykeuhkosairauden kehittymiseen. 
Se on vakava keuhkosairaus, joka li-
sää myös keuhkosyöpäriskiä. Kiteis-
tä piidioksidia hyödynnetään muun 
muassa betonin, tiilien ja kivimate-
riaalien raaka-aineena. 

Pölyn vähentäminen ja sen leviä-
misen estäminen on huomioitava 
rakennustöiden turvallisuussuun-
nittelussa. Tätä edellyttävät niin 
työturvallisuuslaki kuin rakennus-
alan lainsäädäntö. Huolellisella pö-
lynhallinnalla rakennuspölyn mää-
rä saadaan parhaimmillaan jopa 6-8 
kertaa pienemmäksi. Keinoja ovat 
pölyisen alueen eristäminen ja ali-
paineistaminen sekä jatkuva siivous 
ja imurointi. 

Pölyluokka ohjaa valintaa
Kaikki pöly ei ole samanlaista. Hal-
linta vaatiikin juuri kyseiselle pö-
lytyypille soveltuvat laitteet. Tuo-
tepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen 
Kärcheriltä kertoo, että pölyt ja nii-
den hallintaan sertifioidut imurit 
jaetaan luokkiin L, M ja H. 

– Suodatusteholtaan paras on 
H-luokan imuri. Se soveltuu erit-

täin haitallisen pölyn, kuten home-
pölyn, asbestin ja muiden syöpää 
aiheuttavien pölyjen käsittelyyn.

Rakennuskohteen erilaiset pölyt 
on tunnettava, kun imuria valitaan. 
Lievästi vaarallista rakennuspölyä 
voi imuroida L-luokan imurilla, kun 
taas sitä haitallisempi M-luokan pö-
ly vaatii M-sertifioidun imurin. 

– Jos kohteessa on paljon eri-
laisia pölyjä, suosittelen hankki-
maan erilaiset imurit. L-luokan pö-
lyyn ei kannata käyttää tehokkainta 
H-luokan imuria, sillä se lisää tar-
peettomasti käyttökustannuksia. 

Tact tunnistaa pölymäärän
Imurin suodatustehon lisäksi on hy-
vä kiinnittää huomiota siihen, mil-

laista puhdistusta laitteen suoda-
tin vaatii. Kärcherin Tact-imureis-
sa on automaattinen suodattimen 
puhdistustoiminto, joka ylläpitää 
voimakkaan, jatkuvan imutehon 
imuroitaessa suuria määriä hieno-
jakoista rakennuspölyä. Tact-imu-
rit ovat pölyluokaltaan vähintään 
L-sertifioituja. 

– Imuri tunnistaa automaatti-
sesti imuroitavia pölymääriä ja ra-
vistelee suodatinta aina tarvittaes-
sa. Imuri pystyy suodattamaan jo-
pa 180 kiloa hienojakoista pölyä, 
kunnes suodatin on vaihdettava. 
Käyttöturvallisuutta lisää hälytys-
ääni, joka kertoo tukossa tai täyn-
nä olevasta suodattimesta. 

Seppäläisen mukaan Kärcher te-
kee jatkuvaa kehitys- ja innovointi-
työtä, jotta rakennusalan pölynhal-
lintaan saadaan yhä tehokkaampia 
tuoteratkaisuja. Säännöllinen imu-
rointi ja siivous ovat pölynhallin-
nassa avainasemassa. 

– Jatkuvalla puhdistamisella on 
suuri vaikutus työympäristöön ja 
sitä kautta myös työtekijöiden päi-
vittäiseen hyvinvointiin, Seppäläi-
nen muistuttaa. 

Tunnista 
pölyluokat
n PÖLYLUOKKA L on  
lievästi vaarallinen (Low 
risk). Esimerkiksi normaali 
karkea lika ja osa puupö-
lyistä (kuusi, mänty).  
Imurin läpäisyaste korkein-
taan yksi prosentti. 

n PÖLYLUOKKA M on 
melko vaarallinen (Medium 
risk). Esimerkiksi muovi-, 
betoni- ja maalipöly sekä 
puupölyistä tammi ja 
pyökki. Imurin läpäisyaste 
korkeintaan 0,1 prosenttia.

n PÖLYLUOKKA H on  
erittäin vaarallinen (High 
risk). Esimerkiksi homepöly, 
asbesti sekä muut syöpää 
aiheuttavat pölyt (lyijy, hiili). 
Imurin läpäisyaste korkein-
taan 0,005 prosenttia. “

Puhdistamisella 
on suuri vaikutus 
työntekijöiden  
hyvinvointiin.   
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n Keuda tarjoaa ammatillista  
koulutusta yritysten ja työnantajien 
kehittämiskumppanina. Keski-Uu-
denmaan koulutuskuntayhtymällä 
on 11 toimipistettä, joissa opiskelee 
vuosittain noin 7 500 opiskelijaa.

n Toimintakeskus Risteys on  
Sipoon kunnan kohtaamispaikka, 
joka mahdollistaa nuorille ja aikui-
sille kuntouttavaa työtoimintaa, 
työkokeilua, palkkatukityötä sekä 
oppisopimusopiskelua.

Metec Oy:n toimitusjohtaja Anu Kätkä kertoo mittausjärjestelmän tarjoavan isännöitsi-
jälle reaaliaikaisen näkymän asunnon kulutuksiin ja olosuhdemittauksiin.

Enemmän kuin 
vedenkulutuksen 
seurantaa

V uoden ollessa kylmimmillään 
alkavat isännöitsijöiden puhe-
limet ympäri Suomen piristä. 
Usein puhelimen toisessa päässä 

on asukas, jonka mielestä asunnossa on liian 
kylmä. Syyt voivat vaihdella lämmitysjärjes-
telmän asetuksista tai talon rakenteellisista 
ongelmista asukkaiden yksilöllisiin eroihin 
viileyden sietämisessä. Isännöitsijälle on jo-
ka tapauksessa oleellista saada tarkka kuva 
asunnon tilasta.

Moderni vedenmittausjärjestelmä tarjoaa 
samassa paketissa niin vedenkulutuksen, il-
mankosteuden kuin lämpötilankin seuran-
nan etänä ja reaaliajassa.

– Moni valveutunut taloyhtiö käyttää ny-
kyään etäluettavia vesimittareita. Mittarit 
seuraavat vedenkulutusta, jonka pohjalta 
asukkaita laskutetaan. Tämä on hyvä asia, 
sillä se lisää tietoisuutta kulutustottumuk-
sista ja tuo tasapuolisuutta taloyhtiöön. Ke-
hittyneimmät järjestelmät vievät seurannan 
kuitenkin uudelle tasolle, kertoo etäluetta-
via mittausjärjestelmiä tarjoavan Metecin 
toimitusjohtaja Anu Kätkä.

– Hyvän järjestelmän tarjoama mittaus-
tieto muodostaa kokonaisuuden, joka tuo 
kiinteistön ylläpitoon merkittävää lisäarvoa.

Kestävää energiankulutusta
Mittausjärjestelmän tarjoama seuranta ei 
ole vain vedenkulutuksesta laskuttavan ta-
hon asia. Mahdollisiin poikkeustilanteisiin 
puuttuminen ajoissa säästää aikaa, vaivaa ja 
rahaa kaikilta osapuolilta. Asukkaan olles-
sa yhteydessä isännöintiin esimerkiksi kyl-
män asunnon vuoksi, voi isännöitsijä tar-
kistaa tilanteen samantien vaikka heti pu-
helun aikana. Yleisesti suositeltu lämpöti-
la myös asumismukavuuden ja terveyden 
kannalta on 21–22 astetta.

Metecin VesiPlus-palvelu toimii pöytä-
koneiden sekä mobiililaitteiden selainnäky-

Yhteistyötä 
työmaalla 

S aneeraushanke on ihanteellinen 
oppimisympäristö, jossa opiske-
lijamme pääsevät oikeisiin korja-
usrakentamistöihin ja kasvattavat 

työelämäntaitojaan, kertoo rakennusalan 
kouluttaja Aki Koski Keudasta.

Rakennusalan opiskelijat saavat työmaal-
le kumppanikseen työkuntoutujia ja työko-
keilijoita, jotka ovat Sipoon organisoiman 
Toimintakeskus Risteyksen asiakkaita. 

– Korjaushanke palvelee mainiosti sekä 
meidän että Keudan tarpeita. Työmaa tar-
joaa asiakkaillemme mahdollisuuden ko-
keilla ja oppia rakennustyötä sekä löytää 
reitin työelämään, toteaa Toimintakeskus 
Risteyksen toiminnanjohtaja Lassi Puonti.

Nelikerroksinen vesilaitos 1940-luvulta 
on ollut pitkään tyhjillään, mikä näkyy sekä 
sisä- että ulkoseiniin ilmestyneinä kirjavina 
graffiteina. Ikkunoita on sieltä täältä joudut-
tu korvaamaan kovalevyillä.

– Rakennus on kuitenkin vielä hyvin 
saneerattavissa. Eikä sitä Museoviraston 
mukaan saisi purkaakaan. Vain kivenhei-
ton päässä kohoavat Nikkilän entisen mie-
lisairaalan rakennukset, Koski toteaa.

Vanha vesiallas on kalteva, joten siihen 
on kätevä rakentaa auditorio. Rakennuk-
seen tulee myös aula, kahvila- ja WC-tilat. 

– Kaikkiaan tilaa on noin 500 kerrosneliö-
metriä. Vieressä kohoaa suurempi, vuonna 
1939 rakennettu Juhlatalo, joka on saneerat-
tu kokous- ja monitoimitilaksi. Rakennukset 
täydentävät hyvin toisiaan. Tilat ovat kaik-
kien vuokrattavissa, Puonti kertoo.

Ammattilaisia tarpeeseen
Talon saneerauksessa tarvitaan monenlai-
sia osaajia: korjausrakentajia, pintakäsitteli-
jöitä sekä sähkö- ja putkiasentajia. Tässä ta-
pauksessa he ovat opiskelijoita, mutta se ei 
tahtia haittaa. Koski ja muut Keudan opetta-
jat pitävät huolta laadusta valvomalla töitä.

Koski ja Puonti toivottavat rakennusyhti-
öiden edustajia paikan päälle tutustumaan 
työmaahan. Työt käynnistyvät vuoden 2019 
alussa ja valmista pitäisi olla vuoden 2020 
loppuun mennessä. Paikalta voi hyvinkin 
löytyä sopiva työntekijä omaan yritykseen.

– Teemme jatkuvasti yhteistyötä yritys-
ten ja kuntien kanssa sekä etsimme uusia 
kumppaneita. Rakennamme esimerkiksi par-
haillaan erään yrityksen kanssa noin 1 500 
neliömetrin suuruista hallia, Koski kertoo.

Koski kehuu Keudaa mainiona rekrytoin-
tikanavana. 

– Yritykset saavat meidän kauttamme 
omaan tarpeeseensa sopivan ammattilaisen. 
Yritys voi ottaa opiskelijan töihin esimerkiksi 
oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Myös Puontin johtama Toimintakeskus 
Risteys etsii väyliä, joiden kautta työnteki-
jät ja työnantajat löytävät toisensa. 

Vanha vesilaitos Nikkilän sairaalan kupeessa muuntuu koulutus- 
ja kokouskeskukseksi. Saneerauksen toteuttavat yhteistyöhank-
keena Keuda sekä Sipoon kunta. 
teksti timo hämäläinen kuva joona raevuori

Vesimittarien asentaminen on oleellinen osa taloyhtiön putkire-
monttia. Vedenkulutuksen tarkkailun lisäksi asuntojen lämpöti-
lan ja ilmankosteuden seuranta on koko taloyhtiön etu. 
teksti joonas ranta kuva felt fotografi

Saneerauskohde 
ponnahduslautana 
työelämään

Aki Kosken ja Lassi Puontin mukaan vanhan vesilaitoksen saneeraus tarjoaa opiskelijoille 
ja työkokeilijoille oivan paikan kartuttaa osaamistaan korjausrakentamisessa. 

Kun aika ajaa toimitilo-
jen ohi, on oikea hetki 
päivittää tilat nykyajan 
tarpeisiin. Puntarointi  
kiinteistön purkamisen ja 
korjaamisen välillä vaatii 
selvittelyä. Rakentaako 
uusi vai korjatako vanha? 

teksti outi rantala 
kuva niko saarinen

T oimitilojen uudistustar-
ve johtaa toisinaan van-
han rakennuksen purka-
miseen. Joskus kuitenkin 

hyvärunkoisen rakennuksen kun-
nostaminen tuottaa toivotun lop-
putuloksen. Korjaaminen on myös 
kustannustehokas vaihtoehto.

– Suomessa, varsinkin kasvukes-
kuksissa, rakennetaan voimakkaas-
ti. Herkästi päädytään purkamaan 
hyviäkin rakennuksia, jotka olisi-
vat korjattuna täysin käyttökelpoi-
sia ja palvelisivat uudistettuina vielä 

Ruukki Constructionin Alajärven yksikön liiketoimintapäällikkö Jukka Joensuu kehottaa harkitsemaan julkisivun korjausta koko kiinteistön purkamisen sijaan. 

vuosikymmeniä, toteaa liiketoimin-
tapäällikkö Jukka Joensuu Ruukki 
Constructionin Alajärven yksiköstä.

Yritys valmistaa Alajärven teh-
taalla sandwich-paneeleja. Ra-
kennuksen julkisivun uudistami-
seen sopivat Ruukin Liberta-jul-
kisivukasetit, Design-levyt ja eri-
laiset Lamella-julkisivulamellit. 

Reilua ja avointa toimintaa
Ruukki on tunnettu rakennusalan 
asiantuntemuksestaan sekä reilusta 
ja avoimesta toiminnasta. Palvelu-
paketti räätälöidään aina asiakkaan 
tarpeisiin. Asiakas myös määrittää 
remontin laajuuden.

Joensuu käy arvioimassa koh-
teita ympäri Suomea. Kohteiden 
mitoituksessa hyödynnetään ta-
ky-metrimittausta, laserkeilausta 
ja etäisyysmittaria. Näin saadaan 
paras arvio kohteen laajuudesta ja 
julkisivukorjauksen sisällöstä.

Ruukki on kehittänyt omat kor-
jausrakentamiseen soveltuvat tes-
tatut detaljit.

– Tällä ennakkotyöllä saadaan to-
teutuksesta ja kustannuksista rea-
listinen kuva. Projektit kestävät laa-

juudesta riippuen muutamasta vii-
kosta aina useampaan kuukauteen.

Yksi viimeisimpiä Ruukin korjaa-
mia kohteita löytyy  Vantaalta, jossa 
saneerattiin 8 000 neliömetrin lo-
gistiikkavaraston julkisivut.

– Kiinteistö Oy Manttaalitie 5-7:n 
korjausprojekti valmistui puolessa 
vuodessa, Joensuu kertoo. 

Toisessa pääkaupunkiseudun 
kohteessa Länsi-Auto Oy:n myymä-
lärakennus uudisti ilmeensä seiniin 
asennetuilla Ruukin Design Venice 
S10 -profiililevyillä.

Joensuu tietää, että katto on 
usein ensimmäinen korjauskohde, 
kun rakennukselle tulee ikää. Ruuk-
ki on kehittänyt älykkäitä ratkaisu-
ja kunnossapidon helpottamiseksi.

– Viimeisin tuoteuutuus on kaik-
kiin Ruukin kantaviin poimulevyi-
hin liitettävä seuranta- ja mittaus-
järjestelmä, joka kertoo lumikuor-
man perusteella oikean ajankohdan 
lumen poistamiselle.

Kiinteistöhuolto voi seurata lu-
mitilannetta mobiililaitteelta, eikä 
katolle tarvitse turhaan kiivetä. Äly-
käs kattosensori tuo helpotusta se-
kä kiinteistön omistajalle että kiin-
teistön hoidosta vastaavalle.

Huolellista harkintaa
Kun rakennus vaatii uudistamis-
ta, isokin remontti on kustannus-
tehokas vaihtoehto oikein toteu-
tettuna. Joensuu toivoo kiinteistö-
jen omistajilta huolellista harkintaa 
kun pohditaan, purettaisiinko van-
ha uuden tieltä vai kokeiltaisiinko 
korjausrakentamisen keinoja.

– Rakennuksen julkisivu on 
kuin yrityksen käyntikortti. Huo-
lellinen valmistelu ja tarkasti teh-
dyt mittaukset auttavat tekemään 
varmasti oikean ratkaisun. Ei pitäisi 
hätiköidysti vain lähteä purkamaan 
vanhaa. Halvat ratkaisut voivat 
osoittautua pidemmän päälle to-

della kalliiksi, Joensuu muistuttaa.
Ruukilla on korjausrakentami-

seen erikoistuneita kumppaneita 
ympäri Suomen. Heidän asiantun-
temustaan tarvitaan, kun tehdään 
ehdotus kohteen korjaamisesta.

– Haluamme laajentaa entises-
tään tätä asiantuntijoiden yhteis-
työketjua ja näin pitää laadun kor-
kealla, Joensuu toteaa.

Joensuu muistuttaa, että vanhan 
korjaaminen voi olla myös toimin-
taympäristön kannalta oikea tapa 
toimia. On aina yhteisön kannal-
ta paras ratkaisu, jos esimerkiksi 
teollisuusalue pystyy laajentumaan 
vanhan rakennuskannan rinnalle.

Joskus uudisrakennuksen sijoit-
taminen vanhalle tontille ei onnis-
tu, jolloin vanha rakennus kunnos-
tetaan. Julkisivujen uudistamisen 
lisäksi Ruukki toteuttaa täydellisiä 
julkisivuremontteja.

– Tämä tarkoittaa sitä, että raken-
nuksen runko jää pystyyn ja kaikki 
muu rakennetaan uusiksi. Samalla 
toteutetaan monesti myös energia-
remontti, jolloin rakennus saadaan 
vastaamaan nykypäivän vaatimuk-
sia, Joensuu summaa.

Julkisivun kohennus  
uudistaa vanhan toimitilan

“
Halvat ratkaisut 
voivat osoittautua 
pidemmän päälle 
todella kalliiksi. 

mässä. Yksinkertainen näkymä tarjoaa jo-
kaisen asunnon tiedon nopealla vilauksella.

– Huoneistokohtaisen järjestelmän kaut-
ta isännöitsijä näkee juuri senhetkisen ti-
lanteen lisäksi myös esimerkiksi asunnon 
lämpötilahistorian sekä mahdolliset poik-
keustilanteet. Kun tieto on saatavilla var-
masti, turhat huoltokäynnit vähenevät ja 
kommunikointi asukkaan kanssa helpottuu.

– Lämpötilojen taso on paitsi taloudelli-
nen myös ekologinen ja terveydellinen seik-
ka. Moderni mittausjärjestelmä mahdollis-
taa nykyaikaisen, kestävään kulutukseen 
nojautuvan taloyhtiön toiminnan ja ideaa-
lin lämpötilan asunnoissa.

Välitön tieto vuototilanteista 
Erityisen tärkeää reaaliaikaisen tiedon saa-
minen on ongelmatilanteissa. Huoneisto-
kohtaisessa seurannassa vuodot tai muut 
poikkeamat eivät jää huomaamatta. Isän-
nöitsijä voi itse valita, millaisista poikkeusti-
lanteista järjestelmä tälle erikseen ilmoittaa.

Vaihtelut kulutuksessa, lämpötilassa ja il-
mankosteudessa voivat kertoa myös raken-
teellisista ongelmista, joihin puuttuminen 
ajoissa on tärkeää koko kiinteistön kannalta.

– Kun tiputtavan hanan tai vaikkapa vii-
konlopuksi vuotamaan jääneen WC-istui-
men aiheuttamat ongelmat huomataan heti, 
säästytään monelta vaivalta ja usein myös 
kustannuksilta, Kätkä painottaa. 

Ison putkiremontin yhteydessä lain vaa-
timat vesimittarit on helppo nähdä pakolli-
sena lisänä. Oikea hankinta tarjoaa silti mit-
tavat säästöt tulevaisuudessa. Lisäksi mo-
dernin ja monipuolisen ratkaisun hankkimi-
nen taloyhtiöön on harvoin hinnasta kiinni. 

– Vedenmittausjärjestelmän hinta on 
noin prosentin luokkaa putkiremontin ko-
konaiskustannuksesta. Mittausjärjestelmän 
ominaisuuksista tinkiminen on varmasti 
väärä paikka säästää, Kätkä huomauttaa.
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Korjausrakentamiseen 
erikoistunut Renevo to-
teuttaa opiskelija-asunto-
säätiö Hoasin kohteiden 
peruskorjauksia allianssi- 
mallilla. Työtapa taklaa 
mahdollisia riskejä jo 
suunnitteluvaiheessa. 

teksti joonas ranta 
kuva joona raevuori

R akennusyritys Renevon 
toimiston värikäs neu-
votteluhuone erottuu 
muuten perinteisestä 

toimistoympäristöstä. Post-it-la-
puilla ja tulostetuilla Excel-kaa-
vioilla vuorattu seinä muistuttaa 
enemmän startup-yrityksen ide-
ointinurkkaa kuin rakennusfirman 
työskentelytiloja.

Sisustuksesta värisikermässä ei 
ole kyse. Työntekijöiden ja yhteis-
työkumppanien nähtäville asetellut 
suunnitelmat kuvastavat korjausra-

Renevon toimialajohtaja Jari Lehtonen sekä Hoasin perusparannuksien rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen tekevät tällä hetkellä yhteistyötä Hoasin Hopeatien asuntojen parissa.  

kentamisen allianssimallia. Allians-
sirakentamisessa kaikki käsillä ole-
vassa hankkeessa mukana olevat si-
dosryhmät toimivat yhdessä alusta 
loppuun. Tämä koskee niin konsep-
tointia ja suunnittelutyötä kuin var-
sinaista urakointia työmaalla.

Tehokasta yhteistyötä 
Helsingin seudun opiskelija-asun-
tosäätiö Hoasin Pohjois-Haagassa 
sijaitsevan opiskelija-asuintalon 
perusparannustyöt ovat tällä het-
kellä kehitysvaiheessa. Tätä urak-
kaa seuraa vielä neljä uutta niin 
ikään allianssissa suunniteltavaa 
ja rakennettavaa kohdetta. Hoas 
tarttui allianssimalliin aiemmista 
hankkeista ja niiden vaihtelevasta 
laadusta viisastuneena.

– Alihankkijoiden ja yhteistyö-
kumppanien vaihtuessa tieto ei ku-
muloitunut, vaan jouduimme aina 
aloittamaan alusta, kertoo Hoasin 
perusparannuksien rakennuttaja-
päällikkö Laura Pääkkönen.

Hoasin suorittaman kilpailutuk-
sen kautta yksi toteuttajaryhmitty-
mään valituista yrityksistä on Re-
nevo. Yhteistyö alkoi peruskorjaus- 

hankkeen konseptoinnilla.
– Jokainen kohteemme kattaa 

kehitys- ja toteutusvaiheen. Mo-
lemmissa vaiheissa hyödynnetään 
konseptikehitysvaiheessa laadit-
tua sapluunaa rakentamiselle, to-
teaa toimialajohtaja Jari Lehtonen 
Renevolta.

Hoasin Hopeatien asuntojen 
määrä kasvaa urakassa 60 asun-
nosta 85 kappaleeseen, joista suu-
ri osa on kovassa kysynnässä olevia 
yksiöitä. Urakka työmaalla alkaa ke-
sällä 2019, ja asuinrakennuksen en-
simmäinen porras valmistuu syys-
kuussa 2019. Uusi, kokonaisuu-
dessaan valmis opiskelija-asunto-
la avaa ovensa tammikuussa 2020, 

eli noin vuoden kuluttua.
Allianssissa yhteistyökumppanit 

näkevät kokonaiskuvan selkeästi. 
Tämä koskee myös kustannuksia. 
Avoimeen laskutukseen ja maksu-
liikenteeseen perustuvassa open 
book -periaatteen mukaan tehdyssä 
budjetissa vältytään myös ikäviltä 
yllätyksiltä. Kaikki hankinnat teh-
dään allianssissa yhdessä.

Allianssirakentaminen on Suo-
messa kovassa nousussa. Valtakun-
nallisesti kenties tunnetuin hanke 
on Tampereen tuleva raitiotie. Kor-
jausrakentamisessa ja linjasanee-
rauksessa Hoasin tuleva kohde on 
kuitenkin ensimmäinen laatuaan.

– Korjausrakentamisessa al-
liansseja on käytetty vähemmän, 
sillä kokonaisuus on useasti pal-
jon monimutkaisempi. Uskomme 
kuitenkin vahvasti työmallin etuun 
myös tällä saralla, Lehtonen sanoo 
ja toteaa allianssista saatavan tie-
don olevan suuri etu myös Rene-
von tulevissa hankkeissa.

Notkeasti nollavirhemalliin
– Tyypillisesti uusi asunto on vaati-
nut jälkikorjauksia. Asukasta pyy-

detään kirjaamaan virheet, joita on 
korjattu jälkeenpäin. Allianssimal-
lissa tämä aikaa ja vaivaa vaativa 
ongelma kuitenkin katoaa, Pääkkö-
nen kehuu mallin mahdollistamaa 
nollavirheluovutusta.

Renevon neuvotteluhuoneen 
seinällä oleva tahtiaikataulu ku-
vastaa jokaisen asunnon edisty-
mistä, työvaiheita sekä tarvittavaa 
työvoimaa vaihe vaiheelta. Asun-
not rakennetaan yksi kerrallaan ja 
luovutetaan uusille vuokralaisille 
portaittain.

– Jos asuntoja remontoitaisiin 
perinteisen mallin mukaisesti sa-
maan aikaan, olisi mahdollinen vir-
he korjattava jokaisessa erikseen. 
Tahdistetussa mallissa tuota ris-
kiä ei ole, Pääkkönen huomauttaa 
ja viittaa taulukon aalloissa etene-
viin valmistustahteihin. 

– Kaikki tieto jalkautuu suunnit-
teluvaiheesta aina työmaalle asti. 
Siellä suunnitelmien toteutus teh-
dään tehokkaasti tahtiaikataulun 
mukaan. Työntekijät saavat avoi-
messa mallissa myös oman äänen-
sä paremmin kuuluviin työmaalla, 
Lehtonen jatkaa.

Allianssimalli kannattaa  
myös korjausrakentamisessa  

“
Myös työntekijät 
saavat avoimessa 
mallissa oman  
äänensä parem-
min kuuluviin.

Koneellinen ilmanvaihtoremontti kannattaa tehdä vanhaankin kerrostaloon. Sen avulla 
paranevat niin asukastyytyväisyys, energiatehokkuus kuin talon rakenteiden hyvinvointi.

Taloyhtiön linjasaneeraus on iso ponnistus. Samoilla rakennus- 
pölyillä tehty ilmanvaihtoremontti säästää rahaa ja helpottaa 
asukkaiden arkea. Lopputuloksena säästyy myös energiaa. 
teksti vallox kuva shutterstock

Hyvä ilmanvaihto 
pitää talon ja  
asukkaat terveinä

H yvä ilmanvaihto on talon ja sen 
asukkaiden terveyden kannalta 
tärkeä investointi. Kun tiiviit ik-
kunat ja höyrysulut eivät päästä 

kosteutta poistumaan, tiivistyy kosteus en-
nen pitkää rakenteisiin tai niiden pinnoille.  
Tämä luo edellytykset homeen muodostu-
miselle ja rakennevaurioille. Koneellinen il-
manvaihto, jossa asumisesta syntyvä kos-
teus poistetaan ulos, on paras ratkaisu vält-
tää kosteusvauriot ja niiden aiheuttamat ter-
veydelliset haitat.

Jos taloyhtiöön on 
tulossa linjasaneeraus, 
kannattaa ilmanvaihto-
remontti yhdistää siihen. 
Koska vanhemmissa ta-
loissa ilmanvaihto saat-
taa viedä jopa 20-40 pro-
senttia lämmitysenergi-
asta, kannattaa ilman-
vaihtoremontti jo pel-
kästään energiansääs-
tön vuoksi.

– Lämmöntalteenotol-
la varustettu ilmanvaihtokone lämmittää tu-
loilmaa poistoilman lämmöllä. Mitä parempi 
lämmöntalteenottokyky laitteessa on, sitä 
vähemmän kuluu lämmitysenergiaa kylmän 
ilman lämmittämiseen, kertoo Vallox Oy:n 
koulutuspäällikkö Ali Aaltonen. 

Tähtäimessä asukastyytyväisyys
Nykyaikaisissa ilmanvaihtokoneissa läm-
möntalteenoton hyötysuhde on jopa yli 80 
prosenttia, minkä lisäksi niissä on sähköä 
säästävät tasavirtapuhaltimet. Merkittävä 
energiansäästö saavutetaan myös tehosta-
malla ja pienentämällä ilmanvaihdon tehoa 
kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Helppokäyttöisellä tilaohjauksella ilman-
vaihdon säätely on vaivatonta. Ilmanvaihto-
remontin myötä paranevat sekä energiata-

loudellisuus että asumisviihtyvyys.
Koska samankokoisissa kerros- tai rivita-

loasunnoissa voi asukkaiden määrä vaihdel-
la sekä pysyvästi että vuorokauden eri ai-
koina, on huoneistokohtainen ilmanvaihto 
paras ratkaisu. Sen myötä tarjotaan asuk-
kaiden erilaisiin elämänrytmeihin mitoitet-
tua ilmanvaihtoa. Mikäli ilmanvaihtoa au-
tomatisoidaan kosteus- ja hiilidioksidiantu-
rein, jää asukkaan harteille vähemmän sää-
tämistä. Tällä tavoin saavutetaan myös en-

tistä energiatehokkaam-
paa asumista.

Älykkäät ilmanvaihto-
koneet tuovat helppoutta 
myös isännöitsijälle, kos-
ka ne voi liittää taloauto-
maatioon tai MyVallox 
Cloud -pilvipalveluun.

– Niiden avulla näkee 
muun muassa asuntojen 
huonelämpötilan, ilman-
vaihdon tehon ja koste-
usprosentin. Lisäksi suo-
dattimien vaihtoaikojen 

hallinnointi onnistuu hyvin.

Pieni mutta tehokas
Ilmanvaihtokoneen ei tarvitse olla suuri 
huolehtiakseen asuntokohtaisesta ilman-
vaihdosta. Valloxin uusin ilmanvaihtoko-
ne, Vallox 101, on suunniteltu juurikin pie-
niin tiloihin. Sen asennuskorkeus on opti-
moitu niin, että se istuu pesutornin päälle.

Kattoon asennettava ilmanvaihtokone 
on markkinoiden matalin ja helposti asen-
nettavissa.

– Kattoasennuslevyn avulla tehty asen-
nus on aiempaa helpompaa. Levyn voi 
asentaa valmiin kattopinnan alapuolelle 
tai upottaa osittain katon sisälle. Maalatun 
peitelistan ansiosta erillistä listoitusta ei tar-
vita, Aaltonen listaa koneen ominaisuuksia.

E telä-Helsinkiin nousee tällä het-
kellä uusia kattohuoneistoja van-
hojen arvokiinteistöjen huipuil-
le. Samalla eräs 1900-luvun alun 

arvokiinteistö sai julkisivuremontin yhtey-
dessä uudet erkkeritornien kuparikatot 
asuntojen ulkopuolelle sekä kullatut rappu-
numerot seiniinsä. Kol-
mannen taloyhtiön asun-
toon luotiin puolestaan 
oma peruskorjattu ui-
ma-allasosasto.

Hankkeita yhdistää 
yksi tekijä. Useiden van-
hojen taloyhtiöiden jul-
kisivuja, vesikattoja se-
kä vesi- ja viemärijohtoja 
saneerannut Aarno Insi-
nööritoimisto on erikois-
tunut laajoihin ja haas-
teellisiin peruskorjauk-
siin erityisesti projektinjohtajan roolissa.

– Mitä vaikeampi keissi, sitä parempi 
meille, naurahtaa Aarno Insinööritoimis-
ton toimitusjohtaja Tapani Aho.

Vanhojen rakennusten korjausrakentami-
sen toteutusta määrittää moni asia suojel-
lun talon ulkoseinärakenteista vuosisadan 
alun jugendtalon julkisivun ehostamiseen.

– Me haluamme oikeasti perehtyä ja ym-
märtää rakennusta ja sen ihmisiä – asuk-
kaita ja osakkaita. Erityisesti vanhoissa ta-
loyhtiöissä työn hyvä lopputulos kunnioit-
taa talon historiaa. Se voidaan taata kysei-
sen talon tarina, asukkaat ja aiemmat rat-
kaisut tarkasti tuntien.

Kiireestä kosteusongelmia
Aarnon väen into tarttua haastaviin projek-
teihin ei tarkoita työtilausten kasautumista 
hallitsemattomiksi urakkapinoiksi.

– Jos ottaisimme vastaan työkantaa yli ka-
pasiteettimme, joutuisimme tinkimään ta-
loille antamastamme ajasta ja näin työmme 
lopputuloksesta, Aho painottaa.

Yritys näkee työssään aiempien sanee-
rausten kiireen ja säästämisen aiheuttamia 

ongelmia. Kiireessä tehdystä työstä tai men-
neisyyden huonoista päätöksistä johtuen ta-
loyhtiö on voinut kärsiä vaikkapa kosteus-
ongelmista kymmeniä vuosia.

– Monien vanhojen kohteiden nykyti-
lanne on se, että rakenteissa on kosteuson-
gelmia. Julkisivumuurauksen sisäpuolella 

ei ole ilmarakoa. Putki-
remonteissa märkätilo-
ja ei ole joskus saneerat-
tu lainkaan, vaikka niistä 
puuttuu kunnolliset ve-
deneristeet. Luullaan, et-
tä näin saavutetaan sama 
lopputulos, mutta se on 
itsensä pettämistä. 

Joskus menneisyyden 
suunnitteluratkaisuissa 
ei ole vain osattu huomi-
oida kaikkea tarvittavaa. 
On säästetty vääristä koh-

teista, eli suomeksi sanottuna ostettu hal-
vinta mahdollista.

Yksilöllistä osaamista
Aarnon referenssit ovat yhtä kirjavia kuin ra-
kennusten tarinatkin. Linja- ja vesikattosa-
neerausten lisäksi toimisto osallistuu aktiivi-
sesti arvotalojen julkisivujen peruskorjauk-
siin. Esimerkkejä on lukuisia. Vanhan kunni-
oittaminen voi näkyä vaikkapa ikkunoiden 
uusimisessa niin sanotuin perinneikkunoin.

– Satavuotiaan talon kertaalleen vaihdetut 
1960 luvun kippi-ikkunat kannattaa vaihtaa 
perinneikkunoihin ja palauttaa rakennuk-
sen alkuperäinen ulkoasu, Aho huomauttaa.

Vanhojen kohteiden peruskorjaus vaa-
tii myös yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
Aarno on käynyt paljon keskusteluja muun 
muassa Espoon kaupunginmuseon kanssa. 
Yhteistyön kautta on voitu säilyttää omalei-
maisten talojen ulkonäkö samalla kun ulko-
seinärakenteiden ominaisuuksia ja toimi-
vuutta on saatu parannettua.

– Näissä tapauksissa olemme tehneet 
työmme hyvin, kun muutoksia ei edes ha-
vaitse ulospäin, Aho naurahtaa. 

Vanhojen rakennusten korjausrakentamista määrittää moni asia. 
Vanhaa kunnioittava mutta toimiva peruskorjaus lähtee jokaisen 
kohteen oman, yksilöllisen tarinan ymmärtämisestä.
teksti joonas ranta  kuva aarno insinööritoimisto

Saneerausta vanhaa 
kunnioittaen

Aarno Insinööritoimistolle jokainen rakennus on yksilö, jolla on oma historiansa,  
tarinansa ja energiansa. 

“
Koneellinen 
ilmanvaihto on  
paras ratkaisu 
kosteusvaurioiden 
välttämiseen. 

“
Olemme tehneet 
työmme hyvin,  
kun muutoksia 
ei edes havaitse   
ulospäin. 
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Korjausrakentamisessa 
onnistuminen edellyttää 
ennakkosuunnittelua  
sekä toteutusvaiheen  
valvontaa. Suunnittelun 
tärkeys korostuu Rastaa-
lan kaltaisissa, vaativissa 
sisäilmakorjauksissa.

teksti kiira lehtinen ja  
suvi huttunen  
kuva joona raevuori

L opputulokseen vaikuttaa 
moni asia, mutta hank-
keen suunnitteluvaiheen 
tärkeyttä ei voi olla koros-

tamatta. Merkittävässä roolissa on-
nistuneissa kohteissa ovat myös ris-
kien ennakointi ja toimiva projek-
tiryhmän välinen yhteistyö. Enna-
kointi vaatii aikaa, tarkkaavaisuutta 
ja ammattitaitoa yhtä lailla urakoit-
sijan työntekijöiltä kuin muiltakin 
projektiryhmän osapuolilta. Toisi-
naan muutenkin kiireisiä projekte-

Rouvari Oy:n toimitusjohtaja Timo Rouvari ja työnjohtaja Jari Tammisalo katselmoivat Espoossa sijaitsevan Rastaalan koulun sisäilmakorjauksen purkutöiden etenemistä.

ja hankaloittaa resurssien kiinnitty-
minen vääriin asioihin, väärällä het-
kellä. Rouvari Oy:n toimitusjohtaja  
Timo Rouvari käyttää esimerkkinä 
kerrostalo-osakeyhtiön linjasanee-
rausta. Asukkaita kiinnostaa pro-
jektin alusta asti viimeiset pinnat 
ja kalusteet, vaikka pitäisi keskit-
tyä niitä edeltäviin työvaiheisiin.

– Korjausrakentaminen onnis-
tuu, kun suunnitellaan miten var-
sinainen ongelma poistuu. Sen jäl-
keen mietitään vähemmän kriittisiä 
asioita. Suunnittelussa ja toteutus-
vaiheessa on pidettävä oikea järjes-
tys, Rouvari kertoo. 

Työn laatu edellä 
Korjausrakentamisen erityispiirtei-
siin kuuluvat yllätykset, joita tulee 
vastaan kaikissa kohteissa. Suunni-
telmapoikkeamia kohdataan eten-
kin alussa, kun rakenteita aletaan 
purkamaan. Työt alkavat usein no-
peasti, ja kiire on läsnä alusta asti. 
Yllättävissä tilanteissa vaaditaan 
saumatonta yhteistyötä ja kommu-
nikaatiota työnjohdon, suunnitte-
lijoiden, rakennuttajan edustajien 
sekä valvojien välillä. 

Asioiden selvittäminen saattaa 
vaatia sidosryhmän jäseniltä aktii-
vista otetta ja useita käyntejä työ-
maalla. Projektien valvonta onkin 
kolmas asia, jonka Rouvari nostaa 
esiin. Kun töitä tehdään yhteistyös-
sä, saadaan ongelmat ratkaistua te-
hokkaasti ja laadunhallinta paranee.

– Kun yllätyksiä ilmenee, on tär-
keää, ettei aikataulusta pidetä liian 
tiukasti kiinni. Pienellä joustolla 
voidaan saavuttaa laadukkaampi 
lopputulos, Rouvari vakuuttaa. 

Yksi Rouvarin tämänhetkisistä 
urakoista on Espoossa sijaitsevan 
Rastaalan koulun sisäilmakorjaus. 
Kyseessä on 1950-luvulla raken-
nettu betonitiilirakenteinen koulu, 
jonka välipohjat on aikanaan täy-

tetty sahanpurulla ja rakennusjät-
teellä. Lattioihin on jätetty myös 
valumuottilautoja. Nämä orgaani-
set aineet luovat yhdessä kosteu-
den kanssa otollisen kasvualustan 
mikrobeille, jotka vaikuttavat si-
säilman laatuun. 

Koulun peruskorjauksessa väli-
pohjarakenteet puretaan kantavaan 
betonirakenteeseen asti ja puhdis-
tetaan mikrobeista. Puhdistetulle 
pinnalle rakennetaan uudet väli-
pohjat. Lisäksi rakenneliittymien 
mahdolliset vuotokohdat tiiviste-
tään ja ilmanvaihtoa tehostetaan. 

– Tämä on massiivinen sisäilma-
korjaus. Uskon, että Rastaalassa on 
erittäin hyvät mahdollisuudet on-
nistua ja saada tulevaisuudessakin 
kouluun parempi sisäilma. Rajapin-
toja ei juurikaan ole, koska työn al-
le on otettu koko rakennus, Rouva-
ri vakuuttaa.

Rekrytointi käynnissä 
Rouvarin ydinosaamisalue on kor-
jausrakentaminen pääurakoitsija-
na. Vakiintunut yhteistyöverkosto 
on elinehto yrityksen omien am-
mattilaisten lisäksi. Rouvari teettää 

suurimman osan töistä alihankinta-
na yhteistyökumppaneiden kanssa, 
jakaen yhteisen näkemyksen laa-
dusta ja toimintakulttuurista. 

Rouvari kuvailee yrityksen suh-
tautumista hankkeisiin kunnian-
himoiseksi, mutta myöntää, että 
korjausrakentamisella on ajoittain 
huono kaiku. Uutisissa tulee usein 
vastaan otsikoita, kuten ”Toimisto-
tilan katto romahtanut” tai ”Koulun 
sisäilmaongelmat jatkuvat”.

– Kunnianhimo tarkoittaa meil-
le sitä, että Rouvarista ei tulla nä-
kemään tällaisia otsikoita. Teem-
me urakat niin, että ne oikeasti on-
nistuvat. 

Rouvari on kasvanut joka vuo-
si niin liikevaihdon kuin henkilö-
kunnan osalta. Tänäkin vuonna yri-
tys rekrytoi 1-2 vastaavaa mestaria, 
työnjohtajaa tai rakennusmestaria. 

– Meillä on pienet kuviot, mut-
ta työntekijätasolla isot vastuut ja 
suuri vaikutusmahdollisuus. Työn-
tekijät antavat palautetta ja siihen 
kannustetaan. Rouvarin työnteki-
jät kehuvat työympäristöä ja -yh-
teisöä hyväksi, Rouvari kertoo tyy-
tyväisenä. 

Espoolaiskoululla on  
käynnissä sisäilmakorjaus

“
Pienellä joustolla 
voidaan saavuttaa 
laadukkaampi 
lopputulos. 

ME OLEMME FLÄKTGROUP
Me teemme maailman parasta sisäilmaa!

Mihin tahansa ihmisen rakentamaan tilaan astut, joku on huolehtinut 
sen ilmanvaihdosta – ja on varsin mahdollista, että sen teimme me.

» Lue lisää flaktgroup.com

K osteat kellaritilat ovat 
ongelma monessa kiin-
teistössä. Home- ja ter-
veysriskit rajoittavat ti-

lojen käyttöä ja laskevat kiinteistön 
arvoa. Kellaritilojen kosteusongel-
mat johtuvat usein puutteellisesta 
salaojituksesta tai hulevesien jou-
tumisesta seinärakenteisiin. Ongel-
mia syntyy myös, kun kapillaarinen 
kosteus nousee rakenteisiin tai kun 
kosteus tiivistyy seinärakenteisiin 
sisäpuolisen lämmöneristeen takia.

– Rakennusfysiikan lakien mu-
kaisesti kosteus siirtyy lämpimästä 
kylmään päin. Kellarin seinän ulko-
pinnassa oleva bitumisively, patole-
vy tai sen korvikkeet eivät mahdol-
lista kosteuden kulkeutumista pois 
rakenteen pinnasta, kertoo toimi-
tusjohtaja Hannu Pyrhönen Muot-
tikolmio Oy:stä. 

Pysyvästi kuiva seinä
Ratkaisuna ongelmiin Pyrhönen 
painottaa hengittävää ja salaojit-

Ratkaisu kellarin 
kosteusongelmiin

tavaa ISODRÄN-lämmöneristettä. 
Hengittävä levy asennetaan perus-
muurin ulkopintaan. Se tekee kella-
rin seinärakenteesta itseään jatku-
vasti kuivaavan. Samalla rakennuk-
sen energiatehokkuus paranee lisä-
lämmöneristyksen ansiosta.

– Salaojittava lämmöneriste toi-
mii myös seinän viereisenä pysty- 
salaojana johtaen kaiken kosteuden 
vetenä kiinteistön salaojiin, Pyrhö-
nen painottaa.

Salaojittavana lämmöneristeenä 
ISODRÄN poistaa myös patolevyn ja 
ulkopuolisen lämmöneristeen yh-
distelmän aiheuttamat ongelmat ta-
lon rakenteessa.

– Valitettavan usein yhä edelleen 
yhdistelmänä tarjotun patolevyn ja 
lämmöneristeen ongelma on jatku-
vasti kosteana pysyvä seinä. Tällai-
sen rakenteen yhteydessä käytetyt 
hengittämättömät lämmöneristeet 
vettyvät helposti ja menettävät ajan 
kuluessa lämmöneristyskykynsä, 
Pyrhönen toteaa.

Salaojittava lämmöneriste pysyy 
sen sijaan hengittävänä talon koko 
eliniän ajan. 
 
Kiisteistön arvo nousee 
Kellarin lattiasta nouseva kosteus 
johtuu rakenteesta puuttuvasta ka-
pillaarikatkosta. Erityisesti ennen 
60-lukua tehdyissä rakenteissa ei 
tyypillisesti ole käytetty lainkaan 
lämmöneristystä. Linjasaneerauk-
sen yhteydessä putkistoja ja viemä-
reitä uusittaessa joudutaan avaa-
maan lattiarakenteita, jolloin voi-

daan samalla korjata lattioiden kos-
teuden- ja lämmöneristys.

Perinteinen, sepelin käyttöön 
perustuva kapillaarikatko on usein 
kallis ja teknisesti vaikea toteuttaa. 
Lattiarakenteessa ISODRÄN tarjoaa 
kapillaarikatkon, lämmöneristeen 
ja hengittävän rakenteen kustan-
nustehokkaasti yhdessä tuotteessa.

– Lattian kapillaarikatko vaa-
tii jopa 20 senttimetrin sepeliker-
roksen hengittämätöntä lämmöne-
ristettä käytettäessä. Käytettäessä 
ISODRÄN-lämmöneristettä ei tätä 

tarvita, Pyrhönen kertoo.
Lopputuloksena saadaan kuiva 

kellari, jonka lämmöneristyskyky, 
sisäilman laatu sekä lämpötilan ta-
saisuus paranevat huomattavasti. 

Muottikolmiolla ISODRÄN näh-
däänkin ennen kaikkea sijoitukse-
na tulevaan.

– Kun eristyksen hoitaa kerralla 
kuntoon, näkyy sen tuoma etu al-
haisina käyttökustannuksina ja ai-
kanaan kiinteistön arvossa.

WWW.ISODRAN.FI

Salaojittava lämmöneriste pysyy hengittävänä ja pitää rakenteiden kosteuden kurissa talon eliniän ajan.

Taloyhtiön linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa 
tehdä samalla myös muut kiinteistön arvoon vaikutta-
vat peruskorjaukset. Salaojittava lämmöneriste tarjoaa 
elinikäisen ratkaisun rakenteiden kosteusongelmiin.
teksti joonas ranta  kuva muottikolmio



KORJAUSRAKENTAMINEN MAINOSLIITE

RAKENNUSPÖLY
– TIEDÄTKÖ RISKIT?
97 % rakennusalan työntekijöistä ei tiedä, millaisia 
riskejä rakennustyömailla syntyvä pöly aiheuttaa

Älä käytä keuhkojasi suodattimena: Kärcherin uudet, turvalliset 
märkä- ja kuivaimurit on varustettu aiempaa paremmalla suoda-
tinteknologialla, joka tukee pölynhallintaa ja auttaa suojelemaan 
sinua ja työtovereitasi. 

Lue lisää aiheesta www.karcher.fi 


