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ASUNTO OY ULVILANTIE 29 
LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 
 
 
1 YLEISTÄ 

1.1 Yleistiedot kohteesta 

Asunto Oy Ulvilantie 29 
Ulvilantie 29 
00350 Helsinki 
kaupunginosa 30     
kortteli  113 
tontti  2 
 
Yhtiön alkuperäinen nimi: As. Oy Ulvilantie 29 
 
Kohde on 1957-1960-vuosina rakennettu arkkitehti Markku Tavion 
suunnittelema asuinrakennusten alue Munkkivuoressa. Tontilla 2 on 
10  (14) asuinrakennusta. Asuinrakennuksista seitsemän (nro:t 1(A), 
2 (B), 3 (C), 4 (D), 5 (E), 6 (G), 7 (F)) ovat matalia pääsääntöisesti 
kolmikerroksisia lamellikerrostaloja ja kolme pistemäisiä kahdeksan-
kerroksisia asuinkerrostaloja (nro:t 8, 9 ja 10). Lamellitaloissa on 
pääsääntöisesti isoja perheasuntoja ja korkeissa pistetaloissa pieniä 
asuntoja. 
 
Porrashuoneita on yhteensä 46 kpl. 
 
talo 1=A 
                              A1 on portaat F ja G (5h+k) 
                              A2 on portaat C-E (3h+k) 
                              A3 on portaat A ja B (1h+kk ja 2h+kk) 
 
 
talo 2=B 
                              B1 on portaat F –H (3h+k) 
                              B2 on portaat C-E (4h+k) 
                              B3 on portaat A ja B (2h+kk) 
 
 
talo 3=C 

C1 on portaat E ja F 
(4h+k+2vaatekomerohuonetta) 

                              C2 on portaat B-D (4h+k) 
                              C3 on porras A (3h+k) 
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talo 4=D 
                              D1 on portaat F –H (3h+k) 
                              D2 on portaat C-E (2h+k+ vaatekomerot) 

D3 on portaat A ja B (1h+kk ja                
2h+kk) 

 
talo 5=E 
                              Pohjakerros (1h +kk) 

E1 on portaat C-E (5h+k) 
                              E2 on portaat A ja B (1h+kk ja 2h+kk) 
 
talo 7=F 
                              F1 on portaat E ja F (4h+k ja 3 h+k) 

F2/3 on portaat A-D,   
F2 on portaat B-D (3h+k ja 2h+k (D talon 
mutka)),  
F3 on porras A (1h+kk) 

 
talo 6=G  
                              G portaat A-C (4h+k) 
 
rak 9 =talo 5  (8 kerrosta, 1h+kk ja 2h+kk) 
 
rak 8 =talo 6  (8 kerrosta, 1h+kk ja 2h+kk) 
 
rak 10 =talo 4  (8 kerrosta, 1h+kk ja 2h+kk) 
  
Asuinhuoneistoja on 470 kpl pa. yht.: 23 450m²  
Autotalli/hallipaikkoja on 118 kpl. 
Väestönsuojia on 645 henkilölle. 
Tontti on kaupungin vuokratontti, pinta-ala 53130 m2. 
Kerrosala on 30 755,6 kem2. Tilavuus 108365 m3. 
 

1.2 Tilaaja 

As Oy Ulvilantie 29 
 

1.3 Hankesuunnitelman laatija 

Optiplan Oy 
Korjausrakentamispalvelu 
Mannerheimintie 105 
00280 Helsinki 
puh. 010 507 6000 
 
Arkkitehti:  Marjaana Harjapää 
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LVI-tekniikka: Annika Kraft 
Sähkötekniikka: Perttu Saksa 
Rakennustekniikka: Heikki Aronen 
Energia-asiantuntija: Teemu Salonen 
 

2 LÄHTÖTILANNE 

2.1 Asemakaava 11920 

Kohteessa on voimassa oleva asemakaava, jossa rakennukset on 
määritelty suojeluasteelle SR-2. 
  
Rakennukset ovat kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokkaita rakennuksia. Rakennuksia ei saa purkaa eikä niissä saa 
tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuk-
sen, sen julkisivujen tai vesikaton kaupunkuvallista arvoa tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden yhtey-
dessä rakennuksen alkuperäiset rakennusosat, kuten julkisivut, par-
vekkeet, puiset ikkunapuitteet ja niiden väritys, ulko-ovet sekä vesi-
katto tulee kunnostaa tai uusia alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
 
Tontilla saa enintään 500 k-m2 asemakaavassa osoitetusta ker-
rosalasta olla toimisto-, liike- tai myymälätilaa. 
 
Tontilla saa nykyisessä asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi 
rakentaa 1400 k-m2 autosuoja-, autokatos-, talousrakennus- tai huol-
totiloja. Tällä hetkellä autopaikoitus on määritelty nykyistä asema-
kaavaa edeltävän asemakaavan mukaan. 
 

 
2.2 Kiinteistössä tehdyt huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt 

 Liittyminen kaukolämpöön   1974 
 Pistetalojen 8, 9, ja 10 hissien peruskorjaus 1995-2003  
 Pistetalojen 8, 9, ja 10 huoneistojen 

ikkunoiden ja parvekeovien uusinta 1995-2002 
 Lamellitalojen 1-7 huoneistojen 

parvekkeiden kunnostus   1990-1999 
 Kaikkien ovien lukkojen uusinta 

Abloy Exec-lukitusjärjestelmään  2006 
 Piha-alueen asfaltointi uusittu   1993-2006 
 Ulkovalojen lisäykset   1996 

2007-2008 ja 2010 
 Sade- ja salaojaviemäröinnin uudistus 

 talon 4 edustaan   2010 
 Lumiesteiden lisäykset  2010-2012 
 Traktoritallin peruskorjaus ja korotus 2011 
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 Puustonhoitosuunnitelman mukaisesti  
huonokuntoisten puiden karsinta  2012 

 IV-kanavien nuohous (talot 3=C,4=D,5=E, 8, 9, 10)  
2010- 

 Talon 9 vesikaton uusinta  2013 
 Traktoritallin uusinta   2013 

 
2.3 Kuntotutkimukset 

Isännöitsijätodistuksesta ei ole käynyt ilmi tehtyjä kuntotutkimuksia. 
 
2.4 Vanhat piirustukset, asiakirjat, haastattelut 

Käytettävissä oleva materiaali: 
1. Yhtiö on toimittanut saatavana olevat piirustukset ja asiakirjat Op-

tiplanille tätä hankesuunnitelmaa varten: 
- pohjapiirustukset 
- LVIA-pohjakuvat (ei talosta 6(G))  
- Sähköpiirustukset 
- Hyväksytyt rakennepiirustukset taloista 1=A– 6=G, talon 7=F  tie-

dot puuttuvat 
2. Kiinteistökierroksella otetut valokuvat 
3. Saadut osakaskyselyt 
4. Isännöitsijältä Erkki Fontellilta saatu suullinen informaatio 
5. Rakennuslupa-arkkitehdin Markku Heikkisen kanssa käyty kes-

kustelu 9.7.2014 
6. Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdin Anu Kuutin kanssa käyty 

keskustelu 5.5.2014  
 
2.5 Aikaisemmin tehdyt hankesuunnitelmat 

Yhtiössä ei ole teetetty hankesuunnitelmia. 
 

2.6 Kiinteistökierros 

Kohteessa suoritettiin kiinteistökierros 25.4. ja 29.4.2014. Kiinteistö-
kierrokseen osallistuivat yhtiön isännöitsijän Erkki Fontellin lisäksi: 
Optiplan Oy:stä  
- Annika Kraft, LVI-suunnittelija 
- Marjaana Harjapää, arkkitehti 
- Perttu Saksa, sähkösuunnittelija 
- Olli Mäkelä, kuntotutkija 

 
Kiinteistökierroksella käydyt huoneistot mm. 
- Talo 1=A,  A 1, C30, F48, F50, G51 
- talo 2 =B,  A 58 
- talo 3=C, C 216, C217, C235, K371(alkuperäinen kerhohuone) 
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- talo 4=D, D 262 
- 9 , nro 109 
 
Lisäksi kohteessa suoritettiin erillinen kiinteistökierros Teemu Salo-
sen toimista 10.6.2014, jossa selvitettiin maalämmön mahdollista 
hyödyntämistä kohteessa. 
 
Kiinteistössä todettiin seuraavia puutteita: 
- Kellatitilojen runkoviemäreissä kaikissa ei ole puhdistusluukkuja 
- Lattialämmityksen vanhojen venttiilien säätömahdollisuudet ovat 

rajoitetut  
- Väestönsuojien ylärakenteiden läpi kulkee LVI-asennuksia, jotka 

eivät ole sallittuja nykymääräysten mukaan 
- Vuokrattuja tiloja oli käytetty käyttötarkoitukseen verraten palo-

kuormaa nostaen eli tilat olivat täynnä tavaraa. 
 

3 HANKESUUNNITELMA 

3.1 Lähtökohta 

Lähtökohtana tälle hankesuunnitelmalle on taloyhtiön tarve tehdä lin-
jasaneeraus ja tutkia mahdollista maalämmön käyttöönottoa. Koh-
teessa on myös tiloja, joiden käyttömahdollisuuksia taloyhtiö haluaa 
selvittää. 

 
3.2 Tavoitteet 

Tavoitteena on ylläpitää ja nostaa talon teknistä toimivuutta vuosi-
kymmenien tähtäyksellä. Asumisen tasoa pyritään pitämään ajan 
vaatimusten mukaisella tasolla. Toimisto-, liike ja myymälätilojen 
toimivuuden ylläpito ja kehitys mm. taloteknisten järjestelmien osalta 
on myös tavoitteena. Näiden em. toimien odotetaan vaikuttavan po-
sitiivisesti myös huoneistojen ja liiketilojen arvon kehitykseen. 
 

3.3 Sisältö 

Putkiremonttien yhteyteen liitetään yleensä muitakin peruskorjaus- ja 
parannushankkeita saavutettavien selkeiden synergiaetujen vuoksi. 
Täten kokonaisvaltainen linjasaneerauksen hankesuunnitelma on 
tarkoituksen mukainen tapa edetä myös As Oy Ulvilantie 29:n tulevia 
korjaushankkeita valmisteltaessa. Tässä hankesuunnitelmassa tar-
kastellaan paitsi linjasaneerauksen toteutusvaihtoehtoja, niin myös 
tilaisuutta uusia samassa yhteydessä sähkö-/telejärjestelmiä, paran-
taa yhteistilojen sekä niiden käyttötarkoitusten ajanmukaisuutta sekä 
parantaa salaoja- ja sadevesijärjestelmiä. Osana hankesuunnitelmaa 
selvitetään myös mahdollisuutta hyödyntää maalämpöä lämmi-
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tysenergian tuotannossa sekä ikkunoiden uusimisen vaikutusta 
energian kulutukseen.  Kustannuksista on esitetty alustavia arvioita. 
 

3.4  Kohteen eristyispiirteet 

Kohde on hieno aikansa edustaja. Huoneistot ovat toimivia, mutta 
kylpyhuoneet ja keittiöt ovat pääsääntöisesti nykymittakaavan mu-
kaan ahtaita. Kylpyhuoneissa ja keittiöissä on tehty muutoksia vuo-
sien varrella. 
 
Kiinteistön matalissa lamellitaloissa on painovoimainen ilmanvaihto 
ja pistetaloissa (8,9,10) on koneellinen poisto. Lämmitysjärjestelmä 
on vesikiertoinen lattialämmitys. 
 
Yhteistiloissa on asukkaille  käytettävissä pesutupia, saunaosastoja, 
kerho- ja askartelutiloja.  
 
Mahdollisessa ikkunoiden uusimisessa on huomioitava kaavan vaa-
timukset, että puuikkunat tulee uusia alkuperäistä vastaavina raken-
teina.  
 

3.5 Saneeraushankkeen eteneminen 

Hankesuunnitelma on lähtökohtana varsinaiselle suunnittelulle. Han-
kesuunnitelman perusteella valitaan tekniset ratkaisut ja toteutusta-
pa.  Hallitus esittää tekniset ratkaisut ja toteutustavan, jonka yhtiöko-
kous hyväksyy. Tämän jälkeen aloitetaan toteutussuunnittelu. 
Toteutussuunnittelua seuraa urakkakyselyt. Saatujen urakkatarjous-
ten perusteella pystytään yhtiökokouksessa tekemään päätös tule-
vasta urakasta. Aikatauluista putkistosaneeraushankkeessa etene-
misestä päätetään vaiheittain.  
 
Viemärikuvaukset  ja ilmanvaihtohormien kuvaukset on hyvä tehdä 
ennen toteutussuunnittelun alkamista. Kuvaukset ovat pohjana Lvi-
suunnittelulle. 
 
Väestönsuojan välitilan kartoitus on hyvä tehdä toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 
 
Hankesuunnitelman yhteydessä on tehty asbesti- ja haitta-
ainekartoitus (LIITE 3). Toteutussuunnittelussa on otettava huomi-
oon tehty kartoitus. 
 

3.6 Rakennuslupa 

Ennen korjaustöiden aloittamista haetaan vesi- ja viemärimuutostöil-
le, mahdolliselle maalämmölle, märkätilakorjauksille ja käyttötarkoi-
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tukseltaan muuttuneille yhteistiloille rakennuslupa. Rakennusluvan 
hakee kohteen pääsuunnittelijana toimiva LVI-suunnittelija. Ennen 
rakennuslupaa arkkitehti hakee kaupunkisuunnitteluvirastosta poik-
keuslupaa neliömäärältään kaavassa sallitun 500k-m2 ylittäville tiloil-
le ja käyttötarkoituseltaan muuttuneille tiloille. Rakennuslupa hae-
taan kuvilla, joissa muuttuneet tilat on merkitty. 
 

4 ARKKITEHTUURI 

4.1 Liike-, toimisto- ja myymälätilat  

Kiinteistön olemassaolevat liike-, toimisto- ja myymälätilat yms. voi-
daan päivittää rakennusluvan haun yhteydessä kaavan sallimiin 
käyttötarkoituksiin (500k-m2 liike-, toimisto- ja myymälätilaa). Taloyh-
tiö voi halutessaan hakea kaavassa sallitun kerrosalan käyttötarkoi-
tukseltaan ylittäviin kerrosalaneliöihin  poikkeuslupaa kaupunkisuun-
nitteluvirastosta (vähäinen poikkeus) ja rakennuslupa-asiakirjoihin  
määritetään poikkeusluvalla sallitut käyttötarkoituksen muutokset. 
Kts.Liite 1 ARK yhteistilat. Kuvassa on näytetty yhteistilat ja tilat, jois-
ta taloyhtiö voi valita haluamansa tilat poikkeuslupaan. 
 
Poikkeusluvan ja rakennusluvan edellytyksenä on myös se, ettei ta-
lojen kaikkia yhteistiloja muuteta käyttötarkoitukseltaan liike-, toimis-
to- ja myymälätiloiksi. Talojen asukkaiden käyttöön on jätettävä as-
kartelu- ja kerhohuoneita. Esim. talossa 9 on aulatilaan tehty asuk-
kaille kerhotila. Muutos on päivitettävä rakennuslupakuviin, muutos 
ei vaadi poikkeuslupaa. 
 
Käyttötarkoituksen muutoksen hakemuksen perusteena on esim. se, 
että neliömäärältään ylittävät tilat ovat olleet jo rakennusajasta lähti-
en muussa käytössä kuin lupa-asiakirjoissa on määritetty. Kaupunki-
suunnitteliviraston arkkitehdin Anu Kuutin kanssa käytyjen keskute-
lujen perusteella poikkeusluvan hakeminen on mahdollista. Tilat päi-
vitettään lupa-asiakirjoihin vastaamaan nykytilannetta. Käyttötarkoi-
tukseltaan poikkeavien tilojen osalta on huomioitava, että taloyhtiö 
voi vuokrata omistamiaan tiloja kenelle tahansa, mutta jos tila vuok-
rataan toimistokäyttöön ja toimiston virallinen osoite on annetussa 
paikassa, on tilan käytölle haettava poikkeuslupa ja rakennuslupa.  
 
Poikkeusluvalla haettavien lisäneliöiden määrä vaikuttaa myös vaa-
dittuun autopaikkoitusmäärään. Poikkeuslupahakemuksessa voi-
daan myös määrittää lupa-arkkitehti Markku Heikkisen neuvosta ne-
liömäärältään ylittävien k-m2 osalta, etteivät muutokset lisää hakijan 
(taloyhtiön) puolesta autopaikoituksen tarvetta.  
 
 



 

 
 
 

 

 

HANKESUUNNITELMA 
Ulvilantie 29 
Projektinro 6157 
 

29.8.2014 

 

 
 
 

12 (57) 

 

Optiplan Oy 
 

Talon 1, osa A1  kerhohuone (toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus kerhohuone. Voidaan hakea poikkeus-
luvalla toimistoksi. 
 
Talon 1, osa A2 kerhohuone (taloyhtiön toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus on kerhohuone. Tila on taloyhtiön käy-
tössä, ei tarvitse muuttaa toimistoksi.  
 
Talon 1, osa A2  urheiluvälinevarasto (toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus on urheiluvälinevarasto. Voidaan hakea 
poikkeusluvalla toimistoksi. 
 
Talon 2, osa B1  myymälä 
Alkuperäinen käyttötarkoitus voi jäädä myymäläksi. Kaavan sallima 
käyttötarkoitus. 
 
Talon 2, osa B2  askarteluhuone (toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus on askarteluhuone. Voidaan hakea 
poikkeusluvalla toimistoksi. 
 
Talon 3, osa C1 neuvola (toimisto)  
Alkuperäinen käyttötarkoitus on neuvola. Käyttötarkoitus voidaan 
muuttaa toimistoksi. Kaavan sallima käyttötarkoitus. 
 
Talon 3, osa C1  kerhohuone (asuinhuoneisto) 
Haetaan poikkeuslupaa myös talossa C1 (3) olevalla ylimääräiselle 
asuinhuoneistolle (n. 39m2). Alkuperäinen käyttötarkoitus – kerho-
huone-  on muutettu jo rakennusaikana asuinhuoneistoksi (sama 
vuokralainen edelleen!). Huoneiston numero on K 371. Huoneistossa 
ei ole tällä hetkellä suihkutilaa, mutta linjasaneerauksen yhteydessä 
suihku lisätään tilaan. Kerhohuone täyttää muutoin asuinhuoneiston 
vaatimukset (huonekorkeus riittävä, oma pieni piha, autopaikkoja ei 
ole vieressä jne.) 
 
Talon 3, osa C2  kerhohuone (toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus on kerhohuone. Voidaan hakea poikke-
usluvalla toimistoksi. Toimistotilaan liittyvä varasto-osa voidaan säi-
lyttää edelleen varastona, koska tilaan on yhteys myös kellarikäytä-
vältä. Toimistotilan käyttäjä voi vuokrata tilan taloyhtiöltä varastona. 
 
Talon 4, osa D1  hammaslääkäri  
Alkuperäinen käyttötarkoitus on hammaslääkärin vastaanotto. Käyt-
tötarkoitus voidaan muuttaa toimistoksi tai jättää hammaslääkärin 
vastaanotoksi. Kaavan sallima käyttötarkoitus. 
 
Talon 4, osa D2  kerhohuone (toimisto) 
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Alkuperäinen käyttötarkoitus on kerhohuone. Käyttötarkoitus voidaan 
muuttaa toimistoksi.  
 
Talon 6=G yhteissauna 
Yhteissauna voidaan peruskorjata. Tilaan ei kuitenkaan kannata ha-
kea käyttötarkoituksen muutosta liiketilaksi, koska tilat eivät täytä ny-
kymääräyksiä liiketilaksi (esim. esteettömyys, poistumistiet). 

 
Talon 6=G  askarteluhuone (toimisto) 
Alkuperäinen käyttötarkoitus on askarteluhuone. Voidaan hakea 
poikkeusluvalla toimistoksi. 

 
Talo 9, ateljee 
Tilan käyttötarkoitus voi edelleen olla alkuperäinen varasto. Käyttö-
tarkoituksen muutos haetaan vain jo rakennusaikana tehdylle wc-
tilalle. Taloyhtiö voi vuokrata varaston ja käyttäjä käyttää miten käyt-
tää. 
 
Pistetalojen (8,9,10) aulojen mahdolliset käyttötarkoituksen muu-
tokset (liiketilaksi) tulevat vaikuttamaan myös kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta haettavaan poikkeuslupaan. 

 
4.2 Huoneistot  

Kohteen kylpyhuoneet ovat toimivia, mutta nykymittakaavan mukaan 
ahtaita. Talyhtiön toiveena on, että kylpyhuoneisiin sijoitetaan pyy-
kinpesukone (varaus). Kylpyhuoneiden laajentaminen kuivien tilojen 
puolelle ei ole toiminnallisesti mahdollista, koska kylpyhuoneet sijait-
sevat eteistilojen ja hormien vieressä/välissä. Eteistiloissa sijaitsevat 
huoneistokohtaiset lattialämmityksen jakotukit jätetään/uusitaan al-
kuperäisille paikoille, mikä rajoittaa pääsääntöisesti kylpyhuoneiden 
laajentamista eteistilojen puolelle. 
 
Kohteen kylpyhuonetyyppien korjausvaihtoehdot on esitetty tässä 
hankesuunnitelmassa (Liite 2 ARK kylpyhuoneluonnokset).  
Kylpyhuonetyypeissä KH2 ja KH3 on kuitenkin mahdollista poistaa ti-
lojen sisäosia rajaavia seiniä. Kylpyhuonetyypissä KH4 voi olla mah-
dollista laajentaa  tilaa eteistilan puolelle.  Luonnokset ovat alustavia 
ja linjasaneerauksen varsinaisen suunnittelun yhteydessä taloyhtiö 
valitsee vaihtoehdoista  vesikalusteineen yhden tyypin perusvaih-
toehdoksi,  joka jatkosuunnittelulla viedään suunnitelmiin. Laatoitus-
ten osalta voidaan antaa muutama vaihtoehto valittavaksi. 

 
Kohdekierroksella ja asuntokyselyjen perusteella kylpyhuoneita ja 
keittiöitä on korjattu. Osassa huoneistoja näiden tilojen paikkoja on 
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muutettu ja kuiviin tiloihin on rakennettu esim. löylyhuoneita (käyttö-
tarkoituksen muutoksia). 
 
Käyttötarkoitukseltaan muuttuneet tilat määritellään linjasaneerauk-
sen yhteydessä säilytettäviksi siten, että niiden ilmanvaihto, märkä-
eristeet, eristeet ja vesikalusteet uusitaan nykymääräysten mukai-
siksi. Suunnitteluvaiheessa  näiden tilojen päivittäminen nykymäärä-
ysten mukaiseksi vaatii erityispanostamista, jotta muutokset saa-
daan tehtyä siten, etteivät ne vaikuta esim. alapuolisiin asuinhuonei-
toihin (ja päinvastoin).  Käyttötarkoituksen muutoksille haetaan ra-
kennuslupa linjasaneerauksen yhteydessä. Osakas kustantaa osal-
taan näiden tilojen muutokset. 
 
Taloyhtiön omistamien asuntojen modernisointimahdollisuudet tule-
vat luontevasti linjasaneerauksen yhteydessä tehtävien kylpyhuo-
nemuutosten myötä. Näiden huoneistojen keittiöiden osalta voidaan 
todeta, että kalusteet voidaan myös uusita taloyhtiön niin halutessa. 
Keittiöihin ei muutoin suunnitella linjasaneerauksen yhteydessä ka-
lustemuutoksia. Muutokset koskevat LVI-teknisiä asennuksia.  
 

4.3 Yhteistilat  

Vaikka rakennusten porrashuoneita ei ole kaavassa suojeltu, suo-
siellaan kuitenkin, ettei porrashuoneisiin suunnitella linja- eikä säh-
könousuja. Porrashuoneet halutaan säilyttää mahdollisimman alku-
peräisinä. 
Taloyhtiöiden yhteiskäytössä olevat sauna- ja pesulatilat joudutaan 
yleensä linjasaneerauksen yhteydessä kunnostamaan, koska esi-
merkiksi lattioita joudutaan väistämättä avaamaan. 
 
Talon 6=G yhteissauna, kts kohta 4.1. 
 
Varastotilat ovat tällä hetkellä täysin käytössä, mahdollinen tehosta-
minen voidaan tehdä esimerkiksi varastokomerokapasiteetin lisää-
misellä. Rakennuksissa oleviin väestönsuojiin voidaan myös tehdä 
varastokomeroita. 

 
5 RAKENNUSTEKNIIKKA  

5.1 Yleistä 

Rakennukset on rakennettu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa on rakennettu A- ja B-rakennukset, toisessa rakennukset 
C ja D ja kolmannessa rakennukset E, F ja G. Rakenteet ovat pää-
osin samankaltaisia, lukuun ottamatta ensimmäisen vaiheen raken-
nuksia, mitkä ovat tiilirunkoisia. Kaikki pistetalot ovat betonirunkoisia 
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ja niiden ulkoseinäeristys on hoidettu muottiin ladoituilla siporex har-
koilla.  
 
Vesijohtojen uusinta aiheuttaa jonkin verran rakennusteknisiä töitä 
sekä kylpyhuoneissa, että keittiöissä. Asuntojen märkätilojen ja keit-
tiöiden tilanne ja varustetaso vaihtelee suuresti. Hankesuunnittelu-
vaiheessa ei ole tehty tarkkaa tilojen ja varustetason kartoitusta, 
vaan vain yleisluonteinen kiinteistökierros noin 5 %asunnoista, poh-
jakerroksen liiketiloissa (50%) sekä kaikissa yleisissä tiloissa.  
 
Alkuperäisistä rakennepiirustuksista selviää, että alkuperäiset ve-
deneristykset on tehty pintalaatan päälle muovimaalauksella ja reak-
tiolakalla.  
 
Vesijohtojen uusinta aiheuttaa keittiöissä kaapistojen irrottamista 
paikoiltaan. Uudet ja modernit keittiökalusteet voidaan irrottaa ja 
asentaa takaisin, mutta vanhat, kenties paikalla tehdyt keittiökalus-
teet joudutaan suurella todennäköisyydellä uusimaan. Kuinka paljon 
kaapistoja joudutaan uusimaan selviää vasta varsinaisessa suunnit-
telussa, jolloin kaikki märkätilat ja keittiöt kartoitetaan niiltä osin kuin 
ne kuuluvat putkistosaneerauksen piiriin. Kaapistojen uusiminen jää 
osakkaan itse kustannettavaksi. 
 
Rakennusten kantavat rakenteet on tehty paikalla valuna teräsbe-
tonista tai tiilestä. Huoneistojen välisssä on  teräsbetoniseinät. Joi-
denkin ovien päällyspalkeissa on teräsbetonipalkkien sisällä ratakis-
kot. Näihin palkkeihin ei voi tehdä reikiä ilman erillistä selvitystyötä.  
 
Rakenteet rakennusvaiheittain: 
 
I-vaihe  (A- ja B-rakennukset) 

- Perustettu maanvaraisesti ja kallionvaraisesti  
- Ulkoseinärakenne: Reikätiilirunko, rakennusten päädyissä si-

säpuolella lisäksi 7,5 cm paksu leca-tiili, joka on rapattu sisä-
puolelta. 

- Välipohjat: kantava betoninen laatta 15 cm, Tojax-levy 3,5 cm 
ja pintalaatta 7 cm, jossa lattialämmitysputkisto 

- Yläpohja: kantava betonilaatta; hiekkakerros, jossakallistus 
räystäille; tojax levy 2 x 7,5 cm; tervapaperi; päällysbetoni 3 
cm 

- Kantavat väliseinät ovat tiilirakenteisia  
 
II- ja III-rakennusvaihe (loput rakennuksista) :  

- Kantava betonirunko muottiin ladottu kevytbetoniharkko ja 
rappaus 
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- Väestönsuojan katon yläpinta samassa tasossa luin muut 
kantavat laatat 

- Märkätiloissa paksumpi kantava laatta ja nykyiset putkien 
vaakavedot kulkevat laatan sisällä.   

- Perustettu maanvaraisesti ja kallionvaraisesti  
- Kellarin seinärakenne: betonirunko, jossa sisäpuolella 7,5 cm 

Tojax-levyä  
- Kellarin maanvaraiset lattiat  
- siellä täällä korkkieristeitä.  

 
Suunnitteluvaiheessa on syytä tehdä asuntojen saneerattavien tilo-
jen tarkka kartoitus ja asukaskysely, jossa selvitetään asukkaiden 
tarpeet ja halut asuntojen tilamuutoksiin ja varustetason muutoksiin. 
Putkisaneeraukselle pitää hakea rakennuslupa.  
 

5.2 Asuntojen märkätilat 

Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukon mukaan märkätilojen vedeneris-
teet kuuluvat yhtiön vastuulle. Taloyhtiön tavoitteena on saada mär-
kätilojen kunto ja vedeneristeet nykymääräysten tasolle.  
 
Ainoastaan sellaiset märkätilat voidaan jättää laajemmin saneeraa-
matta, joiden putkistot ja vesi- ja viemärikalusteet sekä vedeneristeet 
on todistettavasti tehty nykymääräysten mukaisina. Näiden on oltava 
tehty taloyhtiön luvalla ja niiden vesieristeistä ja vesi- ja viemärika-
lusteista ja niiden tarkastuksista on oltava luotettavat dokumentit. 
Toisaalta lattiakaivojen uusiminen vaatii todennäköisesti kaikkien 
märkätilojen lattioiden avaamista ainakin osittain ja yleisesti ottaen 
vanhoja vedeneristeitä ei voi jatkaa, vaan ne on uusittava koko kyl-
pyhuoneessa. 
 
Lähtökohtana saneerauksessa on, että kaikki märkätilojen pintara-
kenteet puretaan, lattiakaivot uusitaan, tehdään tarvittavat pohjakä-
sittelyt ja sen jälkeen seinät ja lattia vedeneristetään. Märkätilojen 
lattioiden kallistuskorjaukset on tehtävä betonivalulla ja nostot seinäl-
le on myös n. 15 cm korkeuteen tehtävä kivirakenteisena, levyra-
kennetta ei tulisi siinä sallia. Erityisesti on huolehdittava siitä, että lat-
tiakaivojen liitokset ja kaikki nurkat tulevat asianmukaisesti vahvistet-
tua. Vedeneristeenä käytetään vain sertifioitua vedeneristysainetta. 
Kantavaan lattaan on tehtävä reikiä. Kylpyhuoneen lattiat ja seinät 
laatoitetaan.. Yhtiö määrittää laatoituksen perustason, osakkaille tar-
jotaan mahdollisuus valita myös kalliimpi laatoitus eri korvauksella.  
 
Vesijohdot asennetaan pinta-asennuksena märkätilan puolelle näky-
viin, jolloin mahdolliset vuodot eivät pääse rakenteisiin.  
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Erilliset wc:t, joissa ei ole lattiakaivoa, käsitellään pääosin kuten kyl-
pyhuoneet. Yhtiö tekee suunnittelun yhteydessä päätöksen siitä, laa-
toitetaanko wc:n seinät kokonaan. Mikäli seinät laatoitetaan, on ne 
suositeltavaa vesieristää ensin. Mikäli seinät maalataan, ei niitä voi 
vesieristää. Lattia on joka tapauksessa vesieristettävä ja laatoitetta-
va. 
 

5.3 Asuntojen keittiöt 

Keittiöistä joudutaan kalusteita purkamaan vesijohtotöiden sekä säh-
kötöiden vuoksi. On todennäköistä, että vanhimpia kalusteita ei saa-
da asennettua takaisin. Näin joudutaan ainakin osa keittiön kalus-
teista uusimaan. Yhtiö tekee suunnittelun yhteydessä päätöksen ka-
lusteiden tasosta. Asukkaille annetaan mahdollisuus valita myös pe-
rustasosta poikkeavat kalusteet. Uusimmat keittiökalusteet voidaan 
asentaa sellaisenaan takaisin. 
 
Erityisesti on huolehdittava keittiökalusteissa vuotoveden ilmaisusta. 
Laatoitettavat alueet vedeneristetään kuten kylpyhuoneissa. 
 
 

5.4 Porrashuoneet 

Porrashuoneet pyritään säilyttämään nykyisellään. Kaikki mahdolli-
set LVIS-asennukset pyritään tekemään nykyisiin hormeihin. Osassa 
huoneistoja voidaan joutua tekemään kotelointeja eteistiloihin. 
 

5.5 Kellaritilat 

Kellaritiloissa kaikki putket voidaan uusia nykyisille paikoilleen kella-
rin kattoon. 
 

5.6 Toimisto-,liike- ja myymälätilat 

Erilliset wc-tilat käsitellään kuten asuntojen erilliset wc:t. Viemärit ja 
vesijohdot uusitaan pääsääntöisesti alkuperäisille paikoille. 
 
Muut muutokset liiketiloissa tapahtuvat osakkeen omistajan tarpei-
den mukaan eivätkä kuulu tämän saneerauksen piiriin, ellei niistä 
erikseen sovita vuokraajan kanssa. 
 
 
 

5.7 Salaojajärjestelmä 

Kohteen salaojajärjestelmä on toiminnassa vain talon D (4) kohdalla 
rakennuksen sisäpihan puolella.  
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Mahdollisen salaojajärjestelmän uusimien ja lisäämisen ohella olisi 
tarkoituksen mukaista uusia sokkeleiden vedeneristykset. 
 
 

6 LVI-TEKNIIKKA 

6.1 Nykyiset viemärijärjestelmät 

Kiinteistössä olevat vanhat viemärit ovat alkuperäisiä valurauta-
viemäreitä muhviliitoksin. Kiinteistössä on kaksi jätevesiliittymää. Ta-
lot 1-5 ja 8-10 ovat liitetty yhteen kaupungin liitoskaivoon ja talot 6-7 
on liitetty toiseen kaupungin liitoskaivoon. Talojen sadevesiviemäri 
on  liitetty kaupungin sadevesiviemäriverkostoon  vain yhden talon 
osalta.  
 
Pohjaviemärit ja yleisten tilojen viemärit ovat kellarien lattioiden alla. 
Pohjaviemärien runkojohdot kulkevat pääsääntöisesti kellarien käy-
tävien lattian alla. Runkoviemäreissä ei ole pääsääntöisesti puhdis-
tusputkia, eikä puhdistuslukkuja kellarin käytävien osalta. 

 
  Viemärinousut ja vaakahajoitukset taloittain.  
 

Kerroksissa viemärinousut ovat nousuhormeissa. Vaakahajoitukset 
ovat välipohjarakenteen sisällä, siis rakenteissa. Asuinkerroksissa 
on vaakaviemäreitä kylpyhuoneiden ja keittiöiden osalla.  
Kylpyhuoneiden ja keittiöiden vesijohtojen kytkentäjohdot ovat ra-
kenteissa. 
Olemassa olevat viemärihajoitukset taloittain ja kylpyhuonetyypeit-
täin on esitetty vanhoissa detaljisuunnitelmissa. Kylpyhuoneista on  
toteutettuna kuvien peilikuvaversiot myös. 
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Talo 1 (A) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 1: 
 
A1   A2 

 
 

 
A3 vers.1   A3 vers.2 
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Talo 2 (B) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 2: 
 
B1   B2 

 
B3 

 
 

Talo 3 (C) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 3: 
 
C1 
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C2   C3 

  
 
Talo 4 (D) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 4: 
 
D1   D2 

  
 
D3 
vers.1   vers.2 
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Talo 5 (E) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 5: 
 
E1 

 
 
 

E2 
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Talo 7 (F) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 7: 
 
F1 

 
 
 
F2 
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F3 

 
 
 
Talo 6 (G) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 6: 
 
Talosta 6 ei ole löytynyt asuinkerroksen vanhoja vesi- ja viemäriku-
via. 
Talon kylpyhuone ja keittiötilat ovat samanlaiset kuin talossa 2 (B). 
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Talo 8 (VANHA NRO 6) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 8: 
 
Pistetalo8  
versio 1 

 
 
versio 2   versio 3 

   
 
versio 4   versio 5 
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Talo 9 (VANHA NRO 5) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 9: 
 
Pistetalo9 
versio 1 

 
 
versio 2   versio 3 
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Talo 10 (VANHA NRO 4) 
Nykyiset tyyppikylpyhuoneet talossa 10: 
 
Pistetalo10 
 
versio 1   versio 2 

   
 
 
versio 3   versio 4 

   
 
versio 5 
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6.2 Viemärien peruskorjausmahdollisuudet tässä kohteessa 

Viemärien peruskorjausvaihtoehdot: 
1- viemärien uusiminen nykyisiin nousuhormeihin  
 
2- viemärien uusiminen uusiin nousuhormeihin  
 
Näistä menetelmistä voidaan suunnitella myös yhdistelmäratkaisu. 
Tällöin otetaan huomioon menetelmän soveltuvuus, elinkaari ja kus-
tannushyötytekijät. Menetelmien käytettävyys ja soveltuvuus selviää 
tarkemmassa suunnitteluvaiheessa.  
 

6.2.1 Vaihtoehto 1, viemäreiden uusiminen nykyisiin hormeihin 

Nousuviemärit uusitaan nykyisille paikoilleen, vanhoihin hormeihin.  
Viemärinousut saadaan liitettyä tuuletusviemäriin ilman yläpohjan 
ylimääräisiä läpivientejä. 
 

6.2.2 Vaihtoehto 2, viemäreiden uusiminen uusiin nousuhormeihin 

Nousuviemärit uusitaan uusiin nousuhormeihin. Hormit voivat olla 
valmiselementtejä tai pakalla tehtyjä hormikoteloita. 
Uusien nousuhormien paikkoja voidaan etsiä kylpyhuoneesta, keitti-
östä tai eteisestä. 
Viemärinousujen liittäminen vanhoihin tuuletusviemäreihin suunnitel-
laan liitettäväksi ylimmän kerroksen alakatossa mikäli uusi nousu-
hormi ei sijaitse kaukana vanhasta tuuletusviemäristä. 
Mikäli hormi sijaitsee kaukana vanhasta tuuletusviemäristä voidaan 
viemäri viedä ullakolle ja ullakolla liittää vanhaan tuuletusviemäriin. 
 

6.2.3 Yhteistä molemmille vaihtoehdoille: 

Viemärit uusitaan kokonaisuudessaan. Ainoastaan vesikaton läpi 
menevät tuuletusviemärit pinnoitetaan tai sukitetaan.  
Tuuletusviemäreihin asennetaan hajustoppi. 
 
Asunnoissa uusitaan vesikalusteiden viemäröinnit. Keittiöissä uusi-
taan keittiöviemäri joko alasokkeliin tai vanhan viemärin paikalle ra-
kenteeseen. Suunnitteluvaiheessa suunnittelija suosittelee taloyhtiöl-
le kumpi vaihtoehto on huoneistokohtaisesti parempi. Keittiökalustus 
vaikuttaa asiaan. 
Kylpyhuoneissa viemärit uusitaan alapuolisen kylpyhuoneen alakat-
toon. 
 
Kellarissa pohjaviemäri sukitetaan siltä osin kuin se on  mahdollista. 
Pohjaviemäreiden painuneet viemäriosuudet on uusittava.  
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Kellarissa, joissa on pitkät pohjaviemärilinjat, on pohjaviemäreihin li-
sättävä puutuvilta osin puhdistusputket sekä luukku puhdistusputkea 
varten. 

 
Uusimisella saadaan täysin uusi viemärijärjestelmä, jossa asennus-
virheiden todennäköisyys on pieni. Putkiston ikä on hyvin ennustet-
tavissa; odotettu käyttöikä on noin 50 vuotta. 
 
Viemäreiden uusiminen mahdollistaa muutokset kylpyhuonekalus-
tusten sijoittelussa. 

 
Ennen lopullista viemärin korjaustavan päättämistä on tehtävä vie-
märikuvaus. Viemärikuvaus on tehtävä pohjaviemäreille ja tontti-
viemäreille. Viemärikuvaus on tehtävä ennen suunnittelun alkua.  
Viemäreiden todellinen kunto ja esim. lasikuituvahvistuspaikkojen 
tarve ja määrä selviää vasta viemärin puhdistuksen jälkeen. 
 
Uusissa viemäriasennuksissa ja -korjauksissa edellytetään noudatet-
tavaksi mahdollisimman pitkälle nykyisiä rakennusmääräyksiä. Poik-
keamisista on sovittava rakennuttajan ja viranomaisten kanssa. 
 
Viemäreiden vesikalusteet ja lattiakaivot uusitaan kylpyhuoneiden 
kunnostuksen yhteydessä. Lattiakaivot valitaan käytettävään ve-
sieristysjärjestelmään sopiviksi 

 
6.2.4 Suositus viemärien uusintatavasta 

Hankesuunnitelman laatija suosittelee viemärien uusimista entisille 
paikoilleen vaihtoehdon 1 mukaisesti selkeän korjaustavan ja  
parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. Viemäreiden yksityiskohtai-
set materiaalivalinnat tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. 
 
Viemäreiden uusimisen edut: 
+ kokonaan uudet vesijohdot ja viemärit 
+ eniten kokemusta pitkältä ajalta 
+ vakuutusyhtiöt suhtautuvat myönteisimmin 
+ asuintilat ja porrashuoneet säilyvät entisellään 
+ mahdolliset home- ja kosteusongelmat havaitaan ja tulevat  
   korjattua, kun rakenteita avataan ja puretaan 

 
6.3 Nykyinen vesijohtojärjestelmä 

Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohtoverkostoon. Kiinteistön tontti-
vesijohdot ovat vanhoja alkuperäisiä. Kiiteistöllä on kolme tontti-
vesijohtoa eli liitoskohtaa kaupungin vesijohtoverkostoon. kylmä-
vesijohdot ovat galvanoitua teräsputkea kierreliitoksin. 
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Tonttijohdot tulevat taloon A3, taloon 7, pistetaloon 8 ja pistetaloon 
10.  
 
Talojen välillä kulkee betonisia putkikanaaleja, joissa kulkee erimää-
rä vesijohtoja ja  lämpöjohtoja. Kuva 5. 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Kuva 5 
 
Talojen kellaritiloissa on osa vesijohtojen runkolinjoista asennettu 
lattian alle.  
 
Kuivaushuoneen kiertoilmapuhallin on kytkettynä vesijohtoverkos-
toon. Kuva 6 
 



 

 
 
 

 

 

HANKESUUNNITELMA 
Ulvilantie 29 
Projektinro 6157 
 

29.8.2014 

 

 
 
 

31 (57) 

 

Optiplan Oy 
 

 
Kuva 6 

 
6.3.1 Vesijohtojen yleiset peruskorjausmahdollisuudet tässä kohteessa: 

Vesijohdot uusitaan kokonaisuudessaan. Uusimisella varmistetaan 
materiaalien ja liitosten kestävyys. Kupariputkien odotettu elinkaari 
on noin 50 vuotta. 
 
Vesijohtojen peruskorjausvaihtoehdot: 
 
1- Vesijohtojen uusiminen nykyisiin nousuhormeihin 
2- Vesijohtojen uusiminen uusiin nousuhormeihin 

 

6.3.2 Vaihtoehto 1, vesijohtojen uusiminen nykyisiin nousuhormeihin 

Uudet vesinousulinjat asennetaan vanhoille paikoille. Vanhat vesi-
johtonousut sijaitsevat kylpyhuoneissa, kylpyhuoneiden ja keittiöiden 
tuntumassa.  
 

6.3.3 Vaihtoehto 2, vesijohtojen uusiminen uusiin nousuhormeihin 

Uudet vesinousulinjat asennetaan uusiin nousuhormeihin. Vaihtoeh-
toiset uudet paikat vesinousulinjoille etsitään huoneistoista, koska 
vesijohtonousulinjoille ei ole hyvää vaihtoehtoa porrashuoneissa.  
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Eräänlaisena haittana uusista huoneistossa olevista vesinousulin-
joista on se, että uudet paikat aiheuttavat rakenneteknisiä lisätöitä. 
Lisätöitä ovat mm. välipohjan ja väliseinien läpivienni,  joihin ei juuri 
muuten tarvitse kajota.  

 
6.3.4 Yhteistä molemmille vaihtoehdoille 

Vesijohtoasennuksissa tulee noudattaa nykyisiä rakennusmääräyk-
siä mahdollisimman pitkälle. Poikkeamisista on jo suunnitteluvai-
heessa sovittava rakennuttajan ja viranomaisten kanssa. 
 
Asuntokohtaiseen veden mittaukseen tulee varautua, koska uudet 
määräykset niin edellyttävät. 
 
Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksissa (YM asetus 
4/13 § 5) asetetaan vesi- ja viemärijärjestelmien uusimisen yhtey-
dessä käytettäväksi uudisrakentamisen säädöksiä. Rakentamismää-
räyskokoelman osassa D1 (2010) vaaditaan asennettavaksi huo-
neistokohtaiset vesimittarit kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen. 
 
Asuntokohtaiseen mittaukseen perustuvaan vesimaksuun siirtymi-
nen edellyttää kuitenkin yhtiöjärjestyksen muutoksen.  
Uusi runko- ja nousuputkisto rakennetaan kupariputkista. Kellarissa 
olevat runkojohdot uusitaan venttiileineen. Linjasäädöt asennetaan  
jokaiseen linjaan. Uusittavat johdot tehdään kupariputkista kova-
juotoksin.  
 
Kaikki vesinousut varustetaan määräysten (RakMk D1) mukaisilla 
vuodonilmaisimilla. Vuodonilmaisimet tuovat vesinousuputkiston 
mahdolliset vuotovedet näkyviin. Kylpyhuonetiloissa tuodaan vuoto-
vesi kuivan tilan puolelle, mikäli mahdollista. 
 
Kellarin lattian alle ja talojen välisiin kanaaleihin suunnitellaan asen-
nettavaksi vesijohdot muoviputkena, esim. Ecoflex-putkena. 
 
Kylpyhuoneissa ja WC-tiloissa kalusteiden jakojohdot asennetaan 
lähtökohtaisesti yläjakoisesti, eli jakojohdot asennetaan alakaton 
yläpuolelle. Kalusteiden kytkentäjohdot asennetaan pinta-
asennuksena kromatuin kupariputkin. Sulut ja vesimittarit asenne-
taan kylpyhuoneen ja WC-tilojen alas lasketun katon yläpuolelle.  
Sulkujen ja vesimittareiden kohdalle asennetaan alakattoon huolto-
luukku. 
 
Kalusteiden kytkentäjohdot on mahdollista asentaa myös piiloon. 
Piiloasennuksessa kytkentäjohdot ovat muoviputkea suojaputkessa. 
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Putket roilotaan (upotetaan) seinään jolloin ne jäävät kylpyhuoneen 
pintalaatoituksen alle. Piiloasennuksessa asennetaan jakojohdot 
alakaton yläpuolelle. Sulut, vesimittarit ja jakotukki upotettaville 
muoviputkille asennetaan kylpyhuoneen alas lasketun katon yläpuo-
lelle. Sulkujen, vesimittareiden ja jakotukin kohdalle asennetaan ala-
kattoon huoltoluukku.  
 
Keittiön tiskialtaaseen asennetaan astianpesukoneliitännällä varus-
tettu tiskiallashana. Astianpesukoneiden ja vastaavien vesijohtover-
kostoon liitettävien laitteiden vuodonilmauksesta huolehtiminen sisäl-
lytetään suunnitelmiin. 
 
Kun kohteessa tehdään ulkopuolisia kaivuutöitä, on samassa yhtey-
dessä syytä uusia myös tonttivesijohdot (3kpl) katuliitoksiin asti.  
 
Kuivaushuoneen kiertoilmapuhallin ei saa olla kytkettynä käyttö-
vesiverkostoon, joten se on uusittava. 
 
Nykymääräysten mukaisesti tulee varmistaa, ettei käyttöveden läm-
pötila missään putkiston osuudessa alita +55°C, joten kylpyhuonei-
siin voidaan asentaa käyttöveteen liitettynä vain pienehkö käyttö-
vesipatteri (max. 200W, käytännössä 100-150W). 
 
Kaikki vesikalusteet uusitaan. 
 

6.3.5 Suositus vesijohtojen uusintatavasta 

Hankesuunnitelman laatija suosittelee vaihtoehtoa 1 selkeän korja-
ustavan ja parhaimman lopputuloksen varmistamiseksi.  
 

6.4 Nykyinen lämpöjohtojärjestelmä 

Lämpöjohtoverkosto on alkuperäinen ja pääosiltaan kunnossa. 
Huoneistot ja suurin osa yleisista tiloista lämmitetään vesikiertoisella 
lattialämmitysjärjestelmällä. Autotalleihin ja liiketiloihin on jälkikäteen 
lisätty teräspattereita, kun  alkuperäinen lattialämmitys on rikkoutu-
nut. Taloyhtiön isännöitsijältä saatujen tietojen perusteella huoneisto-
jen lattialämmitysjärjestelmissä olleet vuodot ovat olleet pääsääntöi-
sesti putkien ulkopuolisen korroosion aiheuttamia ja   ilmenneet vain 
kylpyhuoneissa. 
 
Varastokomerotiloissa ei ole lattialämmitystä. 
 
Taloyhtiössä on oma lämpökeskus (erillinen rakennus) jossa sijait-
see lämmönsiirtimet.  
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Lämmönsiirtimet on asennettu vuonna 1974 kun taloyhtiö liittyi kau-
kolämpöön. 
 
Lämpökeskuksesta jaetaan lämpö, putkikanaaleihin asennettuja put-
kia pitkin, talojen lämminvesivaraajiin. Lämminvesivaraajissa lämmi-
tetään talojen käyttövesi sekä sunttipiirin kautta saadaan lattialämmi-
tyksen kiertovesi. Kuva 7. 

 

 
Kuva 7 
 
Kellaritiloissa joissa oli lattialämmitysverkosto toimimattomana on 
puutteellisen lämmityksen korjaamiseksi asennettu normaalit patterit. 
Patterit on kytkettynä lattialämmitysverkostoon. Lattilämmitysverkos-
ton alhaisemman lämpötilan vuoksi normaalista patterista ei saa 
maksimi lämmitystehoa. 

 
Lattialämmitysverkosto kattaa koko asunnon kaikki huoneet ja jois-
sain asunnoissa on lisäksi lenkki jakotukista porrastasanteen latti-
aan. Lämmitysverkoston menoputki on samassa nousuhormissa kun 
vesijohdot ja viemäri. Lämmitysverkoston paluuputki on eteisen mur-
kassa jakotukin vieressä.   
Kuva 8. 
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Kuva 8 

   

Pistetaloissa on lämmitysverkoston paisunta-astia ullakolla. 
 

6.4.1 Suositus lämpöjohtojen uusimisesta 

Kylpyhuoneiden saneerauksen yhteydessä suositellaan lämpöjohto-
verkostoon kytkettyjen lattialämmitysputkien uusimista kylpyhuonei-
den osalta. Tällöin lattialämmitysputkille voisi tehdä oman lämmitys-
piirin ja jakotukin. Oma piiri voidaan pitää päällä, kun huoneiston 
muu piiri on suljettu. Tällöin kylpyhuoneisiin ei tarvitse lisätä sähköis-
tä mukavuuslattialämmitystä, eikä käyttöveteen kytkettyjä tikaspatte-
reita.  
 
Asuntokohtaiset lattialämmitysverkoston jakotukit uusitaan alkupe-
räisille paikoille ja lämmitysverkoston lämpötilaohjausta paranne-
taan.  
 
Kellarien teräspatterit uusitaan matalalämpöpattereiksi paremman 
lämpökonvektion saamiseksi. Mikäli katsotaan järkeväksi – esim. 
mahdollisen kylmien tilojen kosteusvaurion vuoksi-  voidaan kaikkien 
yleisten tilojen lattiarakenteissa olevat lattialämmitykset ottaa pois 
käytöstä ja suunnitella patteriverkosto matalalämpöradiaattoreilla. 
Lämmityspattereita voidaan lisätä verkkokomeroihin, joissa ei ole ol-
lut lämmitystä. 
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6.5 Nykyinen ilmanvaihto 

Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Kanavat ovat rakenne-
aineisia sekä peltisiä. Kellaritiloissa on peltiset kanttikanavat. Nousu-
kanavat ovat rakenneaineiset. 
 
Pistetaloissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Pistetalojen kanava-
nousut ovat pyöreät/neliskanttiset betonikanavat.  
Pistetalojen ikkunat on uusittu vuonna 1995-2002. Uusimisen yhtey-
dessä on ikkunoihin asennettu karmiventtiilit raitisilman turvaamisek-
si. 
 
Pistetalojen ullakolla on ilmanvaihtokonehuone.  

 
6.5.1 Suositus ilmanvaihdon uusimisesta 

Ilmanvaihtohormit nuohotaan ja asuntojen kaikki poistoilmaventtiilit 
sekä yleisten tilojen huonokuntoiset poistoilmaventtiilit uusitaan.  
Pistetalojen kaikki poistoilmaventiilit uusitaan. 
Märkätilojen korvausilman tulo kynnysraoista varmistetaan. 
 
Mikäli huoneistoissa on kytkettyjä liesituulettimia ilmanvaihtohormiin 
on selvitettävä, ovatko hormit kanavoitu tai tiivistetty asianmukaisesti 
muutosvaiheessa.  
 
Pistetalojen ilmanvaihto säädetään ja poistoilmapuhaltimet uusitaan. 
Poistoilmapuhaltimet suositellaan uusittavaksi energiatehokkuudel-
taan nykyvaatimukset täyttäväksi EC-puhaltimiksi.  

 
Koneellista poistoilmanvaihtoa kannattaa harkita siinä vaiheessa, 
kun talojen vesikattoa ja ikkunoita uusitaan. Koneellisen poiston 
asentaminen ja vanhan piipun osittainen purkaminen siltä osin on-
nistuu kaikkein parhaiten katon uusimisvaiheessa. Ilmanvaihtojärjes-
telmää uusittaessa tulee huomioida korjausrakentamisen energiate-
hokkuuden vaatimukset. Lopulliset vaatimukset esim. poistoilman 
lämmöntalteenotolle sekä koneelliselle tuloilmalle on selvitettävä 
suunnitteluvaiheessa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. 
 
Mikäli siirrytään koneelliseen poistoilmanvaihtoon on ikkunoissa tai 
ulkoseinissä oltava raitisilmaventtiilit.  
 

6.6 Yleiset tilat 

Kiinteistössä on väestönsuojia 7 kpl, pesuloita ja kuivaushuoneita 5 
kpl, käytössä olevia saunoja 8 kpl, käyttämöttömiä saunoja 1 kpl. 
Koneellisia kylmiöitä ei ole. 
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6.6.1 Väestönsuojat nykytilanne 

Väestönsuojia on taloissa 1=A1, 2=B2, 3=C2, 6=G sekä pistetalois-
sa. Väestönsuojissa toimii saunaosastoja ja varastoja. 
 

6.6.1.1 Suositus väestönsuojien uusimisesta 

Viemärien nousulinjat, vesi- ja lämpöputket, jotka sijaitsevat väes-
tönsuojien kohdalla ovat haasteelliset. Suunnittelun yhteydessä on 
selvitettävä väestönsuojien yläpohjarakenne, jotta tiedetään millä 
menetelmällä viemärit, vesi- ja lämpöputket voidaa uusia väes-
tösuojien kohdalta. Paikalla otettujen valokuvien perusteella osa 
viemäri- ja vesijohdoista läpäisevät väestönsuojan kattorakenteen. 
Väestönsuojassa sijaitsevien LVI- teknisten laitteiden kuntokartoitus 
suositellaan tehtävän ennen suunnitteluna alkua, jotta saadaan mää-
riteltyä niiden uusimistarve. 
 
Katso kuva 1-3. 
 

 
Kuva 1 
Lämpöjohtonousu läpäisee väestönsuojan. 
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Kuva 2         Kuva 3 
Viemäri läpäisee väestönsuojan.   Vesinousu läpäisee väestönsuojan. 

 
Väestönsuojan vesi- ja viemärilaitteet uusitaan linjasaneerauksen 
yhteydessä. Väestönsuojiin suositellaan lisättävän matalalämpöpat-
terit lattialämmityksen sijaan. 
 

6.6.2 Autotallit 

Autotalleja on taloissa Talo 1=A3, Talo 2=B3, Talo 3=C3, 
Talo 4=D3 ja Talo 7=F1 - F2. 
 
Talossa 1=A3 on taloyhtiön autoille autonpesupaikka. Kuva 4 
 

 
  Kuva 4 
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6.6.2.1 Suositus autotallien uusimisesta 

Autonpesupaikka talossa 1= A3 säilytetään toiminnassa ja siellä uu-
sitaan vesi- ja viemärijärjestelmä. Lämmityspatteri kytkentäjohtoi-
neen kunnostetaan tai uusitaan. 
 
Autotalleihin suositellaan lisättävän matalalämpöpatterit lattialämmi-
tyksen sijaan. Ovien raitisilmaventtiilit suositellaan uusittavaksi ja 
ovet suositellaan tiivistettäväksi. 

 
6.6.3 Saunaosastot 

Saunaosastoja on taloissa 1=A2, 2=B2, 3=C2, 4=D2, 7=F3, 6=G, 
pistetaloissa 9 ja 8. 
Saunaosastojen ilmanvaihto on painovoimainen paitsi pistetaloissa 
ja talossa 6=G (käyttämättömänä oleva sauna). Käyttämättömässä 
saunaosastossa talossa 6=G on koneellinen tulokoje ja koneellinen 
poistokoje.  
 
 

6.6.3.1 Suositus saunaosastojen uusimisesta 

Saunaosastot suositellaan uusittavan linjasaneerauksen yhteydessä, 
koska saunaosastojen vesi- ja viemäriverkostot uusitaan.  
Saunojen ilmanvaihtoa suositellaan parannettavan lämmön talteen 
ottavalla koneellisella tulo-  ja poistoilmanvaihdolla. 
 

6.6.4 Pesulat, kuivaushuoneet, mankelitilat ja siivouskomerot 

Pesuloita, kuivaushuoneita ja mankelitiloja on taloissa 1=A2, 2=B2, 
3=C2, 4=D2 ja pistetalo 8. 
 

6.6.4.1 Suositus tilojen uusimisesta 

Kaikkien tilojen vesi- ja viemäriputket sekä vesikalusteet uusitaan. 
Kuivaushuoneisiin asennetaan uudet kuivauskoneet, jotka eivät ole 
kytkettynä käyttövesiverkostoon. Vanhat käyttövesiverkostoon kytke-
tyt poistetaan käytöstä. 
Siivouskomeroihin asennetaan uudet rättipatterit. 
 

6.6.5 Lämmönjakohuoneet 

Kaikkien lämmönjakohuoneiden vesi- ja viemäriputket sekä lämmin-
vesivaraajat laitteineen uusitaan. 
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6.6.6 Porrashuoneet 

Pistetalojen porrashuoneissa sijaitseva paloputkisto paloposteineen 
uusiminen määritellään suunnitteluvaiheessa rakennusvalvontavi-
ranomaisten sekä tarvittaessa paloviranomaisen kanssa. 

 
 

7. ENERGIARATKAISUT 

 
7.1 Nykyinen lämmöntuotantojärjestelmä 

Tällä hetkellä Ulvilantie 29 kiinteistöt ovat liitetty Helsingin Energian 
kaukolämpöverkkoon noin 41 m³/h tilausvesivirralla. Keskitetty läm-
mönjakokeskus sijaitsee keskellä tonttia. Kaukolämpö jaetaan siirto-
putkien kautta kaikkien rakennusten lämmönjakohuoneisiin ja sitä 
kautta asuntoihin. Lämmönjakohuoneita on yksi jokaisessa raken-
nusryhmässä. Kaikissa lämmönjakohuoneissa on varaaja tilavuudel-
taan 5 m3. Linjasaneerauksen yhteydessä on tarkoitus uusia tai pois-
taa vanhat varaajat sekä uusia siirtoputket. Rakennusten lämmönja-
kohuoneet ovat varsin tilavia, ainoastaan pistetalon 10 lämmönjako-
huone on hiukan pienempi.  

7.2 Maalämmön hyödyntäminen 

Maalämmön tehokkaan hyödyntämisen kannalta keskeistä on oikein 
mitoitetut maalämpökaivot. Maalämpökaivon lämpötila ei vuosien 
saatossa saa laskea liikaa ja tätä kautta heikentää järjestelmän hyö-
tysuhdetta tai jopa estää järjestelmää toimimasta. Järjestelmän hyö-
tysuhteeseen vaikuttaa merkittävästi myös tuotettavan veden lämpö-
tila. Mitä korkeampi lämpöistä vettä tuotetaan, sen heikompi on jär-
jestelmän hyötysuhde. Tästä johtuen maalämmöllä tulisi pyrkiä tuot-
tamaan mahdollisimman matalalämpöistä vettä. Parhaiten tähän so-
pii lattialämmitys, koska se toimii alhaisemmilla lämpötilatasoilla kuin 
esimerkiksi radiaattorilämmitys. Lisäksi lämpöpumppujen tehojen mi-
toituksessa tulee huomioida, että ne palvelevat mahdollisimman hy-
vin erilaisissa lämmitystilanteisssa. 
 

7.3 Energiantarve 

 
Kiinteistön keskimääräinen lämpimän käyttöveden energiatarpeen 
keskiarvo vuosilta 2009-2012 on 2040 MWh. Tilojen lämmityksen 
energiantarpeen keskiarvo vuosina 2009-2012 on 4235 MWh. Ku-
vassa 1 on esitetty kiinteistön energiantarve kuukausittain jaettuna 
lämpimään käyttöveteen ja tilojen lämmitykseen. 
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Kuva 1: keskimääräinen energiantarve 2009-2012 (MWh) 

 
7.3.1 Energiantuotantopotentiaali 

 
Alueen rajatulle tilalle voidaan enimmillään porata 204 kaivoa. Täl-
löin kaivoja tulisi sijoittaa koko tontille noin 15 metrin välein. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että kaivoja jouduttaisiin poraamaan viistoon 
myös rakennusten alle ja puustoa saatettaisiin joutua karsimaan. 
Edellä esitetyllä kaivomäärällä pystyttäisiin kattamaan lämmi-
tysenergiantarpeesta noin 80 %. Erityisesti käyttäveden lämmitys-
tarpeesta (55 °C) johtuen maalämmöllä ei pystyttäisi järkevästi tuot-
tamaan koko lämmitystarvetta missään tapauksessa. Lämpötilatasot 
huomioiden maalämmöllä olisi mahdollista tuottaa lähes kaikki läm-
mitysenergia noin 40 °C:een asti. 
 

7.3.2 Sijoitus ja toimintaperiaate 
 
Maalämpöjärjestelmä voitaisiin toteuttaa kohteeseen karkeasti kah-
della tavalla. Joko siten, että koko järjestelmä sijoitettaisiin yhteen 
paikkaan, josta sitä jaettaisiin rakennuksiin tai hyödyntäen nykyisin 
rakennusryhmäkohtaisia lämmönjakokeskuksia, jolloin jokaiselle 
lämmönjakokeskukselle tulisi oma järjestelmänsä. 

 
Molemmissa toteutustavoissa maalämpö toimisi esilämmittäjänä ja 
kaukolämmöllä hoidettaisiin lämpötilan nosto tarvittavaan lämpöti-
laan. Keskitetyssä ratkaisussa lämmitettävä vesi kulkisi ensin maa-
lämmön varaajien kautta ja sen jälkeen kaukolämmön lämmönvaih-
timien kautta rakennuksiin. Rakennuskohtaisessa ratkaisussa nykyi-
sen rakennuskohtaisen järjestelmän rinnalle tuotaisiin maalämpöjär-
jestelmä, mikä tarkoittaisi, että sekä käyttövesi että lämmitysverkos-
ton vesi esilämmitettäisiin ensin maalämmöllä. Tämän jälkeen ne 
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kulkisivat tarvittaessa kaukolämmöllä lämmitetyn energiavaraajan 
kautta.  
 
Taulukko 1: Keskitetyn ratkaisun heikkoudet ja vahvuudet 

Vahvuudet Heikkoudet 

Laitteistot keskitetysti yhdessä 
paikassa 

Keruujärjestelmän pitkät etäi-
syydet 

Vähäisempi laitemäärä 

Toimiminen korkeissa lämpöti-
loissa heikentää tehokkuutta  
(tai saattaa olla jopa este toteu-
tukselle) 

Muutokset keskittyvät yhteen 
paikkaan 

 

 
Taulukko 2: Rakennuskohtaisen ratkaisun heikkoudet ja vahvuudet 

Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdollisuus toimia alhaisem-
missa lämpötiloissa 

Järjestelmämuutoksia tulee teh-
dä kaikissa lämmönjakokeskuk-
sissa 

Suhteellisen lyhyet keruuputkis-
tot 

 

 
7.3.4 Muutokset nykyiseen järjestelmään 

 
Nykyiseen järjestelmän muutostarpeet koskettavat pääsääntöisesti 
lämmönjakokeskuksia toteutustavasta riippuen. Hajautetun järjes-
telmän osalta rakennuksen 10 lämmönjakohuoneessa nykyisen ko-
koinen ja mallinen varaaja ei olisi mahdollinen maalämmön kanssa, 
johtuen tilan ahtaudesta. Lisäksi sähköliittymän koon kasvattamisen 
yhteydessä tulee huomioida myös maalämmön tarpeet. Maalämmön 
hyödyntäminen saattaa aiheuttaa myös hiukan muutoksia kauko-
lämmön jäähtymään, mutta ne lienevät melko pieniä, koska ny-
kyinenkään järjestelmä ei mahdollista kovin korkeita jäähtymiä. Maa-
lämmön hyödyntäminen mahdollistaisi myös nykyisen tilausvesivir-
ran pienentämisen maalämmön tuottamalla teholla, jolloin uusi tila-
usvesivirta olisi noin 26 m³/h. 
 
Tehtäviä muutoksia varten tulee hakea rakennuslupaa Rakennusval-
vonnasta. Alustavan kyselyn mukaan rakennusluvan saamiselle ei 
ole periaatteellista estettä. Tämän lisäksi tulisi varmistaa Helsingin 
Energialta, että he sallivat maalämmön hyödyntämisen kaukoläm-
mön rinnalla. Tässä yhteydessä on myös hyvä selvittää Helsingin 
Energian perusmaksun määräytymisperuste.  
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7.3.5 Taloudellisuus 
 
Järjestelmän taloudellisuus on riippuvainen maalämpöjärjestelmän 
aiheuttamista investointikustannuksista suhteessa sen tuottamiin 
säästöihin verrattuna kaukolämpöön. Tässä tarkastelussa taloudelli-
suutta on arvioitu rakennuskohtaisen järjestelmän perusteella, koska 
se olisi realistisempi toteutusvaihtoehto. Maalämmön taloudellisuutta 
koskevassa arviossa kaikki kustannukset ovat esitetty verottomina 
(alv 0%). Laskelmissa on käytetty seuraavia oletuksia 
 

- laskentakorko  5 % 
- inflaatio  2 %/a 
- energianhinnan nousu 3,5 %/a 
- tarkastelujakso  30 vuotta 

 
Investointikustannukset ovat arvioitu erokustannusperiaatteella eli 
niissä on huomioitu vain maalämmöstä aiheutuvat lisäkustannukset 
suhteessa kaukolämpöjärjestelmään jokatapauksessa tehtäviin toi-
menpiteisiin. Investoinnista selkeästi suurimman osan muodostavat 
kaivojen poraaminen ja lämmönkeruuputkisto (noin 1,5 M€). Muita 
kustannuksia aiheutuu lämpöpumpuista, asennuksesta ja maaläm-
mön tarvitsemista varaajista. Koko maalämpöjärjestelmän investoin-
tikustannuksesksi muodostuu noin 1,9 M€ , huomioimatta mahdolli-
sia merkittäviä puiden kaatamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
 
Käyttökustannukset muodostuvat pääasiassa energiankulutuksesta 
(maalämmön sähkö tai kaukolämpö) sekä perusmaksuista. Kauko-
lämmön osalta vuoden keskihinta (2013) on 41,14 €/MWh ja sähkön 
kokonaishinta (energia ja siirto) 69,83 €/MWh. 
 
Nykyisellä kaukolämpöjärjestelmällä lämmitysenergian vuotuinen 
kokonaiskustannus on noin 290 000 €. Maalämmön ja kaukolämmön 
yhdistelmällä vastaava kustannus olisi noin 195 000 €. Tämän lisäksi 
maalämpöjärjestelmän vuotuisiksi huoltokustannuksiksi on arvioitu 
noin 9 000 € enemmän kuin pelkän kaukolämmön ja 15 vuoden vä-
lein tehtävän laitteistouusinnan kustannuksi noin 315 000 €. Taulu-
kossa 3 on esitetty tarkempi jaottelu energiakustannusten osalta. 
 
Taulukko 3: Käytön aikaiset energiakustannukset 

 Kaukolämpö MLP+ KL  

    

Lämpöenergian kustannukset 291 101 76 031 €/a 

Energiaan perustuvat maksut 258 154 51 631 €/a 

  Energiankulutus 6 275 1 255 MWh/a 

  Energiamaksu 41,14 41,14 €/MWh 

Perusmaksu 32 948 24 400 €/a 
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Sähköenergian kustannukset 0 118 528 €/a 

Energiaan perustuvat maksut 0 116 849 €/a 

  Energiankulutus   1 673 MWh/a 

  Energiamaksu 0,00 69,83 €/MWh 

Perusmaksu 0 1 679 €/a 

 
 
Tarkasteltaessa elinkaaren aikaisia kustannuksia 30 vuoden ajan-
jaksolla saadaan maalämmön korolliseksi takaisinmaksuajaksi 29 
vuotta ja korottomaksi takaisinmaksuajaksi 21 vuotta. Yhteenveto 
laskelmista on esitetty Kuvassa 2. 
 

 
Kuva 2: Yhteenveto elinkaarikustannuksista 

 

Reaaliarvo Diskontattu arvo Reaaliarvo Diskontattu arvo

Investointi 0 0 1 843 800 1 843 800

Lämpöenergia 10 824 500 6 865 100 2 699 200 1 722 100

Sähköenergia 0 0 4 502 500 2 848 000

Jäähdytysenergia 0 0 0 0

Käyttökustannukset 0 0 0 0

Korjaus- ja ylläpitokustannukset 0 0 590 400 374 700

Purkukustannukset 0 0 0 0

YHTEENSÄ 10 824 500 6 865 100 9 635 900 6 788 600

Elinkaarikustannukset, nykyarvo [€]

Maalämpö + kaukolämpöKaukolämpö
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7.3.6 Johtopäätökset ja suositukset 
 
Maalämpöjärjestelmän korkeasta investointikustannuksesta suh-
teessa saavutettaviin hyötyihin johtuen jää sen kannattavuus hei-
koksi. Lisäksi maalämmön vaatimat toimenpiteet pihapiirissä tekevät 
sen toteuttamisesta haasteellisen. Näistä syistä johtuen ei maaläm-
pöä ainakaan tässä vaiheessa suositella kohteeseen. 
 
Tehokkaampi tapa säästää energiakustannuksissa olisi ikkunoiden 
uusiminen energiatehokkaiksi sekä lämmitysjärjestelmän säätämi-
nen ja tasapainottaminen sekä säädettävyyden parantaminen esi-
merkiksi termostaatein siten, että kaikissa asunnoissa olisi mahdolli-
simman tasalämpöistä eikä ylilämpenemistä tarvitsisi estää lämmi-
tyskaudella tuulettamalla ylimääräistä lämpöä ulos. 
 

7.4 Ikkunaremontin energiansäästö 

Kohteen lamellitalojen ikkunat ja parvekkeiden ikkunaovet alkavat 
lähestyä käyttöikänsä loppua ja niiden uusiminen tulee ajankohtai-
seksi. Pistetalojen ikkunat on uusittu vuosina 1996-2002.  
 
Ikkunoiden ja ikkunaovien uusimisen myötä kohteen energiankulutus 
pienenee, koska nykyaikaiset ikkunat ja ikkunaovet ovat huomatta-
vasti energiatehokkaampia kuin alkuperäiset ikkunat.  
 
Ikkunoiden ja ikkunaovien uusimisen kustannukseksi on arvioitu noin 
1 300 000 euroa. Tämän toimenpiteen energiasäästöpotentiaaliksi 
on arvioitu noin 565 MWh/a, mikä tarkoittaa noin 23 000 euroa/a. 
Vaikka ikkunaremontin tuoma energiansäästö ei yksinään maksa ik-
kunoiden uusimista takaisin, pienentää se kiinteistön vuosittaisia 
käyttökustannuksia. Lisäksi ikkunoiden ja ikkunaovien uusiminen li-
sää asumismukavuutta, koska ikkunapinnat pysyvät talvisin lämpi-
mämpinä ja uusien tuloilmaikkunoiden myötä saadaan ilmanvaihto 
hallitummaksi. Vaihtoehto tuloilmaikkunalle on ikkuna, jossa on rai-
tisilmaventtiilit. 
 
Pistetalojen uusittuihin ikkunoihin tulee asentaa raitisilmaventtiilit, jos 
niitä ei ole ikkunaremontissa lisätty. 
 

8 SÄHKÖTEKNIIKKA 

8.1 Nykytilanne 

Rakennukset on liitetty Helsingin Energia Oy:n pienjänniteverkkoon 
ja Welhon kaapeli- TV-verkkoon. Rakennuksiin on tuotu puhelin- ja 
laajakaistapalveluita tarjoavan operaattorin valokuitu sekä puhelinpa-
rikaapelit.  
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Rakennusten sähköjärjestelmät on rakennusajankohdan mukaan mi-
toitettu ja kokonaisuudessaan TN-C- järjestelmän mukainen (ilman 
erillistä suojamaadoitusjohdinta). Järjestelmä on teknisen käyt-
töikänsä lopussa.  
 
Rakennusten liittymäkaapelit jakautuvat kiinteistön keskellä sijaitse-
vasta jakelumuuntamosta. Liittymäkaapelit ovat vanhoja lyijyeristei-
siä kaapeleita. Iäkkäät liittymäkaapelit uusitaan kokonaisuudessaan 
uusiksi PEX-eristeisiksi. 
 
Rakennusten pääkeskukset sijaitsevat kellarikerroksissa erillisessä 
huoneessa. 
Pääkeskukset ovat alkuperäisiä kotelokeskuksia. Pääkeskuksessa 
on mittaroinnit kiinteistön sähkönkulutukselle. Pääkeskukselta on 
asennettu syötöt asuntojen ryhmäkeskuksille. Asuntojen mittaroinnit 
ovat omissa mittarikeskuksissa.  

 
Huoneistojen ryhmäkeskukset ovat 1-vaiheisia. Sähköasennukset on 
aikoinaan mitoitettu eri suuruusluokan kuormituksille, mitä nykyään 
käytettävät sähkölaitteet vaatisivat. Uusien pistorasialisäyksien vaa-
timia vikavirtasuojia ei saa asennettua järkevästi nykyisiin keskuk-
siin. Voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaan koko-
naan uusittavissa pistorasiaryhmissä tulee olla vikavirtasuojaus. Vi-
kavirtasuojaus lisää sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta. 

 
Sähkömittarit uusitaan etäluettaviksi 3-vaihemittareiksi. 

 
Rakennusten yleisten tilojen  valaistus- ja pistorasiajohdotuksia, se-
kä kalustuksia on uusittu.  

 
Antennijärjestelmä on todennäköisesti ketju 600-verkko, joka ei ole 
nykystandardin mukainen. Antennirunkoverkko on uusittu ja raken-
nettu pääosin ilmateitse. 

 
Kiinteistö liitetty valokuituverkkoon kahdesta telejakamosta. Teleja-
kamoista on vanha kupariyhteys rakennusten jatkoskomeroihin, jois-
ta sisäverkkokupariyhteydellä asuntoihin.   

 
8.2 Tilakohtaiset sähkökorjaustoimenpiteet 

Asunnot 
 

Sähköpisteet sijoitetaan siten, että voimassaolevat sähköturvalli-
suusmääräykset täyttyvät. 
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Sähköjärjestelmien nousujohdot asennetaan huoneistoihin mahdolli-
suuksien mukaan samaan nousuun vesijohtojen kanssa tai omaan 
nousuun esim. eteiseen. 

 
Kylpyhuone 

 
Kylpyhuoneiden sähköasennukset ja valaistus uusitaan johtoineen ja 
varustetaan huoneiston sähkökeskukseen asennettavilla vikavir-
tasuojakytkimillä. 

 
Uudet sähköjohdot sijoitetaan joko seinien  tasoitekerrokseen, tarvit-
taessa roilotaan seinärakenteeseen tai lista-asennuksina. Taloyhtiö 
päättää haluamansa asennustavan edellä mainituista vaihtoehdois-
ta. Sähkörasioita joudutaan roiloamaan tasoitettuun seinärakentee-
seen. 

  
Kylpyhuoneeseen voidaan asentaa sähköinen mukavuuslattialämmi-
tys. Mukavuuslattialämmitys tulee nostamaan osakkaan sähkölas-
kua!  

 
Kylpyhuoneen sähkökalusteita 
 kattovalaisin 

 peilikaappivalaisin pistorasialla 

 pesukoneelle pistorasia 

 tuplakytkin 

 (lattialämmitys) 

 (termostaatti) 

 
Keittiö 

 
Taloyhtiön toiveesta liedelle asennetaan uusi sähkösyöttö uudelta 
sähkökeskukselta (kolmivaiheinen) lista-asennuksena.  

 
Lisäksi suositellaan astianpesukoneen pistorasian ja työtasova-
laisimien uusimista. Uusille pistorasioille asennetaan vikavirtasuoja-
tut ryhmät. 
 

Muu huoneisto 
  

Sähköjärjestelmien nousujohdot asennetaan huoneistoihin lähtökoh-
taisesti samaan nousuun vesijohtojen kanssa, poikkeustapauksissa 
omana nousuna esim. eteiseen. 

 
Huoneiston ryhmäkeskus uusitaan 3-vaiheiseksi nykyiselle paikalle. 
Keskuksiin asennetaan vikavirtasuojaus sekä varaudutaan va-
rasulakkeilla sähkölaitteiden lisäyksiä varten. Ryhmäkeskuksen lä-
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helle asennetaan IT- keskus antenni- ja yleiskaapelointi-pisteiden 
kytkentöjä varten. 

 
Huoneistoihin asennetaan valokuidut. Valokuidut päätetään huoneis-
ton IT-keskukseen. Keskuksien mallit määritellään suunnitteluvai-
heessa. Osakas voi halutessaan pyytää IT-keskuksen ja huoneisto-
keskuksen sijoittamista muualle, mahdollisista lisäkustannuksista 
vastaa tällöin osakas. 

 
Ryhmäkeskukselta kylpyhuoneeseen ja keittiöön asennettavat uudet 
ryhmäjohdot asennetaan osin rakennusaineiseen koteloon ja/tai 
alaslaskettuun kattoon ja/tai olemassa oleviin komeroihin riippuen 
sähkönousun sijainnista. 

 
Huoneistoon asennetaan urakkaan kuuluvana yksi CAT 6 yleiskaa-
pelointipiste. Yleiskaapelointi pisteen kautta on käytettävissä asuk-
kaan lankapuhelin liittymät sekä DSL laajakaistaliittymät. Yleiskaape-
lointiverkon kautta voidaan toteuttaa myös myöhemmin esim. taloyh-
tiölaajakaistaliittymä ethernet-tekniikalla tai ovipuhelinjärjestelmän 
nousukaapelointi asuntoon. 

 
Huoneistoon asennetaan urakkaan kuuluvana yksi antennipiste. An-
tennipisteen kautta välitetään kaapeli-TV operaattorin tarjoamat pal-
velut.  

 
Huoneistojakamon huoneiston antenni- ja yleiskaapelointipisteille 
asennettavat uudet johdotukset asennetaan lähtökohtaisesti pinta-
asennuslistaan, nykyisen jalkalistan päälle. 

 
Sähköjärjestelmien johdotukset tuodaan keskuksilta pinta-
asenteisina kalusteille esim. lista-asennuksena. Osakas voi urakan 
yhteydessä tilata omalla kustannuksellaan lisää sähkö-, antenni- ja 
yleiskaapelointijärjestelmän pisteitä. Tämän lisäksi osakas voi huo-
neistoremontin yhteydessä tilata sähköjohdon upotuksen seinära-
kenteeseen omalla kustannuksellaan. 

 
Huoneiston muut sähköpisteet 
 ryhmäkeskus 

 huoneistojakamo 

 antennipiste 

 yleiskaapelointipiste 

 
Yleiset tilat (porrashuoneet, kellarit, ullakot, piha-alueet) 

 
Porrashuoneen valaistusta parannetaan uusimalla valaisimet. Va-
laisintyypin valinta tehdään arkkitehtoniset seikat huomioon ottaen. 
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Porrasvalaistukseen suositellaan ohjausta liiketunnistimin. Liiketun-
nistimilla tehty valaistuksenohjaus pienentää huolto- ja ylläpitokus-
tannuksia sekä säästää sähköenergiaa. Liiketunnistimien tunnistin-
menetelmiä tarkennetaan suunnitteluvaiheessa.  

 
Porraskäytäviin asennetaan 1-osainen siivouspistorasia/ kerros.  
Yleisiin tiloihin tulee viranomaisvaatimusten perusteella sähkökäyt-
töiset  palovaroittimet, kts kohta 8.6. 

 
Porrashuoneiden sähköasennukset pyritään uusimaan nykyisiin put-
kituksiin tai uusina uppoasennuksina. Muiden tilojen pistorasiajohdo-
tukset sekä palovaroittimien johdotukset voidaan asennetaan pinta-
asennuksena seinillä. 

 
Uusia sähkö- ja telenousujohtoja varten lisätään tarvittavat kaapeli-
hyllyt yleisiin tiloihin. Teknisiin tiloihin asennetaan ns. teräksiset ti-
kashyllyt. Näkyviin jäävät hyllyosuudet toteutetaan peltisillä maala-
tuilla levyhyllyillä. Pääsääntöisesti hyllyt sijoitetan yleisten tilojen käy-
täväosuuksille. 

 
Yleisten tilojen valaistus uusitaan ja/tai sitä parannetaan. Valaistusta 
ohjaamaan suositellaan asennetavaksi liiketunnistimet. Liiketunnis-
timien tunnistinmenetelmiä tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. 
Ryhmäjohdot uusitaan nykyisten vaatimusten tasolle. Ryhmäjohdo-
tukset asennetaan osin uusittaville kaapelihyllyille ja osin pinta-
asennuksena.  

 
Kellarikäytäville asennetaan pinta-asennuksina siivouspistorasioita. 

 
Kellareiden sähkökeskushuoneet voidaan jättää samaan käyttöön 
mahdollisuuksien mukaan. Mittarikeskuksen pyritään asentamaan 
samoihin komeroihin nykyisille sijoilleen ja taloissa joissa ei ole mit-
tarikeskuksia rakennetaan omat mittarikomerot.  

 
Taloihin rakennetaan uudet antennijakamot ja telejakamot yleisiin ti-
loihin. 

 
Pihavalaistus suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan.  

 
Pysäkäintialueiden autopaikoille asennetaan uudet lämmityspisto-
rasiat. Pysäköintialueilla varaudutaan sähköautoille suunnitteluvai-
heessa määritetyllä määrällä sähkölatauspisteitä. 
 

 
8. 3 Sähkötekniset järjestelmät 
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Nykyiset liittymiskaapelit uusitaan muuntajalle asti. Liittymien pääsu-
lakekoot tarkistetaan ja tarvittaessa sulakekokoja nostetaan. 

 
Sähkönpääjakelujärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan: 
Alkuperäiset pää-, kiinteistö- ja huoneistojen ryhmäkeskukset uusi-
taan sekä näiden väliset nousujohdot 5-johdinjärjestelmän mukaisik-
si.  

  
Ryhmäkeskukset varustetaan tarvittavalla määrällä johdonsuoja-
automaatteja ja vikavirtasuojakytkimiä sekä tarvittavilla ohjausjärjes-
telmien vaatimilla kojeilla. Kellarikerrokseen asennetaan uudet mo-
nimittarikeskukset niille varatuille paikoille tai sähköpääkeskushuo-
neeseen. 
 
Huoneistojen keskukset sijoitetaan lähtökohtaisesti nykyisten kes-
kuksien tilalle, tilantarve on kuitenkin tarkastettava suunnitteluvai-
heessa. Huoneisto keskukset uusitaan 3-vaiheisiksi.  

 
Vikavirtasuojakytkin on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täyden-
tämään sulakkeen antamaa suojausta. Vikavirtasuojakytkin parantaa 
sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta. Vikavirtasuojakytkin lyhentää 
sähköiskun kestoaikaa. Voimassaolevat sähköturvallisuusmääräyk-
set edellyttävät uusissa pistorasia-asennuksissa käytettävän vikavir-
tasuojakytkimiä lukuun ottamatta joitain yksittäisiä poikkeuksia.  

 
Maadoitusjärjestelmät uusitaan nykymääräysten mukaisiksi. Maadoi-
tuselektrodit 
asennetaan tontin pihakaivantoihin. 

 
Yleisten tilojen ryhmäjohtoasennukset uusitaan kokonaisuudessaan 
TN-S järjestelmän mukaisiksi. Asuntojen ryhmäjohto-asennuksia uu-
sitaan kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Sähköjärjestelmien nousukaa-
peloinnit sijoitetaan huoneistoihin. Ne voidaan mahdollisuuksien mu-
kaan sijoittaa myös vesijohtoja palveleviin rakennusaineisiin koteloi-
hin. 

 
8.4 Antennijärjestelmä 

 
Antennijärjestelmä uusitaan tähtiverkoksi, joka antaa paremmat 
mahdollisuudet teräväpiirtolähetysten vastaanottamiseen myös tule-
vaisuudessa ja mahdollistaa huoneistokohtaiset palvelut. Verkko to-
teutetaan viestintäviraston määräyksen 65/2013 M mukaisesti.  

 
Jokaiseen huoneistoon asennetaan tähtipisteestä oma antennikaa-
peli ja huoneistoihin asuntokohtainen haaroitin. Huoneistoihin asen-
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netaan taloyhtiöurakassa 1kpl antennipisteitä. Yleiskaapelointi- ja 
antennirasiat asennetaan vierekkäin 2-osaista pintakojerasiaa käyt-
täen. Antennipisteille asennettavat kaapelit asennetaan asennuslis-
tassa (muovinen johtolista) tai upotettuna rakenteisiin. 

 

8.5 Yleiskaapelointi 

 
Kiinteistöön rakennetaan uusi tietoliikenne sisäjohtoverkko. Puhelin- 
ja tietoverkko rakennetaan tämän päivän tasoon ja viestintäviraston 
määräyksen 65/2013 M mukaiseksi yleiskaapelointiverkoksi. Asun-
toon asennetaan huoneistojakamo, joka toimii huoneiston sisäisten 
antenni- ja tietoliikennekaapeloinnin haaroituspaikkana. Asunnon 
huoneistojakamoksi valitaan jakamokaappi, joka täyttää määräyksen 
65/2013 M vaatimukset. 

 
Järjestelmä mahdollistaa jatkossa nykyistä huomattavasti nopeam-
man tiedonsiirron sekä takaa riittävän siirtotien tulevaisuuden palve-
luille. Järjestelmä sisältää CAT6-tasoisen kuparikaapeloinnin sekä 
valokuituyhteyden talojakamosta asuntojen huoneistojaka-
moon.Huoneistoihin asennetaan 1kpl yleiskaapelointi pisteitä. Yleis-
kaapelointi- ja antennirasiat asennetaan vierekkäin 2-osaista pinta-
kojerasiaa käyttäen. Asuntojen yleiskaapelointipisteille asennettavat 
kaapelit asennetaan asennuslistassa (muovinen johtolista). 

 
Talojakamon laitteet sijoitetaan niille erikseen varattuun tilaan tai  
sähköpääkeskushuoneeseen. Nykyisten talojohtojen (kuitu ja kupari) 
jatkaminen uudelletalojakamolle otetaan huomioon toteutussuunnit-
telussa.  

 
8.6 Muut sähkötekniset järjestelmät 

 
Rakennuksen yleisiin tiloihin (kellaritilat, porrashuone ja ullakko) 
asennetaan palovaroitin järjestelmä. Lisäksi toteutussuunnittelu vai-
heessa määritellään verkkovirtatoimisen palovaroittimen tyyppi, jon-
ka osakas voi halutessaan tilata omalla kustannuksellaan asuinhuo-
neistoon. 

 
Kiinteistöön asennetaan uusi ovilukitusjärjestelmä koodinäppäimis-
töllä. 
 
 
 

9 OSAKASMUUTOKSET 
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Osakasmuutokset on hyväksytettävä taloyhtiön hallitukella. Jos osa-
kasmuutoksella kosketaan kantaviin rakenteisiin tai yleisiin järjestel-
miin, vaaditaan muutokselle myös rakennuslupa. Osakas kustantaa 
osakasmuutokset. 
 
 
 

9.1 Asuntojen märkätilat 

Saneerauksen yhteydessä on osakkaiden mahdollista valita perus-
tasosta poikkeavat laatoitukset sekä vesikalusteet.  Mahdolliset laa-
jennukset kuivien tilojen puolelle ovat hankalia toteuttaa ja muutok-
set vaativat hallituksen hyväksynnän. Jos osakas kuitenkin näin ha-
luaa, tehdään osakkaalle suunnitelmat laajennuksista. Osakas kus-
tantaa uudet suunnitelmat. 
 
Osakaskyselyllä  selvitetään ennakkoon osakkaiden halukkuus muu-
toksiin ja luonnoksilla sekä malleilla ja mahdollisesti työn alkaessa 
mallikylpyhuoneella voidaan valintaa tarkentaa. 

 
9.2 Asuntojen keittiöt 

Keittiöiden osalta osakkaat voivat tehdä saneerauksen yhteydessä 
muutoksia sekä keittiökalusteisiin että muitakin muutoksia keittiöis-
sään omalla kustannuksellaan. 
 
Vesikalusteiden osalta tehdään suunnittelun yhteydessä 1 perusrat-
kaisu. 
 
Muut keittiöiden muutokset, esim. värit tai aukkomuutokset suunnitel-
laan yksilöllisesti osakkaan tarpeiden mukaan ja suoraan osakkaan 
laskuun. 
 
Taloyhtiön omistamien huoneistojen keittiöt voidaan peruskorjata  
koko kalustuksen osalta. Taloyhtiö määrittää haluamansa korjausta-
son. 
 

9.3 Muut asuntomuutokset 

Suunnittelun yhteydessä osakkailla on mahdollisuus suunnitteluttaa 
myös asuintilojensa muuta kehittämistä, esim. huonemuutoksia ja 
pintojen uusintaa sekä sähköasennusten ajanmukaistamista. Nämä 
tarpeet/halut on syytä selvittää osakaskyselyllä. Muutokset suunnitel-
laan ja toteutetaan yksilöllisesti osukkaan tarpeiden mukaan ja suo-
raan osukkaan laskuun. 
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10 KUSTANNUKSET 

10.1 Kustannusarvio 

Arvio saneerausten kustannuksista on 814 €/asm². 
Arvio sisältää kaikki rakentamis-, suunnittelu- rakennuttamis- ja val-
vontakustannukset. Lisäksi on huomioitu 15 %:n lisätyövaraus.  
 
KUSTANNUSJAKAUMA (alv 0%). 
 

Rakennustekniset työt   7 000.000 € 

LVI-työt  3 900.000 € 

Sähkötekniset työt  2 000.000 € 

Lisä- ja muutostyövaraus 15%  1 935.000 € 

Lisätutkimukset, avaukset ja  
selvitykset suunnittelua varten 

 
       60.000 € 

Suunnittelu      300.000 € 

Rakennuttaminen ja valvonta      240.000 € 

Ikkuna-, ikkunaoviremontti (talo-
jen 8,9 ja 10 raitisilmaventtiileitä 
ei ole huomioitu) 

 
 
  1 300.000 € 

    

Salaojituksen  ja sokkeleiden ve-
deneristyksen uusiminen, sade-
vesijärjestelmien uusiminen 

 
 
     750.000 € 

YHTEENSÄ 17 485.000 € 

 
Mahdollisia välillisiä vaikutuksia, kuten vuokratulojen vähennyksiä ei 
ole huomioitu laskelmassa.  
 
Osakasmuutosten kustannukset osoitetaan suoraan osakkaille, jos-
kin ne on urakoitsijaan nähden kierrätettävä yhtiön kautta, koska 
vain yhtiö tulee olemaan sopimussuhteessa urakoitsijaan. 
 

10.2 Kustannusten jako 

Jos märkätiloihin tulee muutoksia ja laajennuksia on suositeltavaa, 
että yhtiön maksamaan osaan sisältyvät kunkin tyypin perusversion 
kustannukset. Arvio laajennuksista selviää tarkemmin suunnittelun 
yhteydessä. Mikäli osakas haluaa perusversiota laajemman muutok-
sen tai kalliimmat kalusteet yms., tulee ylittävä osuus osukkaan 
maksettavaksi. 
 
Kuhunkin yhtiöjärjestyksen mukaiseen huoneistoon korjataan yhtiön 
kustannuksella alkuperäiset märkätilat. Mahdollisten lisämärkätilojen 
kustannukset kuulunevat osakkaan maksettaviksi. 
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11 TYÖMAAJÄRJESTELYT 

11.1 Työmaatilat 

Piha-alueeilta voitaneen vapauttaa tilaa työmaatiloille, suihkukontille 
ja varastotilaksi. Turvallisuustekijät edellyttävät kuitenkin urakoitsijal-
ta erityistä huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Suositeltavaa on, että 
yhtiö järjestää valittavalle urakoitsijalle työmaatiloja esim. kellarista. 
 
Urakoitsija tuo asukkaiden käyttöön työn ajaksi wc- ja suihkutilat si-
sältävän kontin pihalle tai järjestää työn alkaessa vastaavat tilat kel-
lariin. 
 

11.2 Kulkurajoitukset 

Saneeraus aiheuttaa jonkin verran kulkurajoituksia erityisesti piha-
alueelle. Kuljetukset ja purkutöiden yhteydessä purkujätteiden poisto 
tuottavat suurimmat haitat asukkaille. Portaissa voidaan liikkua lähes 
normaalisti.  Piha-alueen kaivuualueet ovat poissa asukkaiden käy-
töstä urakan aikana. 
 

11.3 Vahingonvaara 

 
Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ovat mm: 
1. pölyä ja melua aiheuttavat purku- ja rakennustyöt 
2. käytössä oleviin tiloihin ja alueisiin rajoittuvat työ- ja työmaa-

alueet 
3. työmaaliikenne piha-alueella  
4. tulityöt ja niistä aiheutuva palovaara ja hitsaussäteily 
5. kulkureittien läheisyydessä työn aikana olevat työvälineet ja tar-

vikkeet 
6. purku- yms. jätteiden poiston riittävyys yleisistä tiloista (siivous) 
7. asukkaiden liikkuminen työskentelyalueiden läheisyydessä 
8. asbesti- ja haitta-aine purkutyöt haitta-ainekartoituken mukaan 
9. mahdolliset työssä käytettävistä aineista haihtuvat höyryt tai kaa-

sut 
10. palo-osastojen (huoneistot ja porrashuoneet) välisten työaukko-

jen sulkeminen työajan ulkopuolella palo-osastoivissa rakenteis-
sa. 

11. keskeneräisten töiden ja työskentelyalueiden suojaus työajan ul-
kopuolella huoneistoissa ja yleisissä tiloissa. 

12. mahdollisten asiaankuulumattomien henkilöiden liikkuminen ra-
kennuksessa ja pyrkiminen huoneistoihin työn aikana ja sen ai-
heuttamat turvallisuusriskit henkilöille ja omaisuudelle. Tämän 
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torjumiseksi kaikkien työntekijöiden on käytettävä näkyvillä ole-
vaa kuvallista henkilökorttia. 

Urakoitsijan on tehtävä tarpeelliset suojaukset, mm. seinäpintojen 
suojaukset levyillä yms. 
 
Turvallisuuden vuoksi ja asiattomien kulkijoiden torjumiseksi on ovet 
pidettävä lukittuina koko ajan ja portit on suljettava. Yhtiön on harkit-
tava myös valvontakameroiden käyttöä urakan aikana. Ne voidaan 
sisällyttää myös urakkaan. 
 

11.4 Siivous 

Saneeraustyö aiheuttaa lisääntynyttä likaisuutta porrashuoneissa ja 
piha-alueilla ja osittain myös asunnoissa. Tämän torjumiseksi on 
urakka-asiakirjoissa painotettava siivouksen tärkeyttä ja määriteltävä 
urakoitsijan vastuulle riittävä määrä siivousta sekä se, että porrassii-
vouksen tekee ammattitaitoinen siivooja, koska työmaan henkilöstö 
ei välttämättä tee siivousta tilaajaa tyydyttävällä tavalla. 
 

11.5 Tiedottaminen 

Tiedottaminen on hyvin tärkeää työn aikana asukkaiden viihtyvyyden 
kannalta. Sitä on asiakirjoissa painotettava ja urakoitsija on velvoitet-
tava nimeämään siihen vastuuhenkilö. 
 
Tiedottaminen tapahtuu sekä yleistiedotteina porrashuoneissa että 
asuntoihin jaettavina tiedotteina. Tiedotus on käytävä riittävästi läpi 
jo urakkaneuvotteluvaiheessa. 
 

11.6 Urakkamuodot 

Eri alojen töiden yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää näin 
laajassa hankkeessa. Siksi urakkamuotona suosittelemme ko-
konaisurakkaa, jolloin vastuu töiden koordinoinnista jää selkeästi ja 
kokonaisuudessaan pääurakoitsijalle. Hanke tulee sisältämään jon-
kin verran rakennusteknisiä töitä. Yleensä rakennusurakoitsijat ovat 
tottuneita hankkeen kokonaisohjaukseen, joten suositeltavaa on, että 
hankkeen pääurakoitsijana on rakennusurakoitsija. On tietysti mah-
dollista toteuttaa urakka myös jaettuna urakkana eli rakennuttaja te-
kee erikseen sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa, mutta se vaatii 
hyvää sopimusjuridiikan ja projektin hallintaa. Korjausrakentamises-
sa usein esiintyvät yllätykset vanhoissa rakenteissa tuovat jaettuun 
urakkaan normaalia enemmän aikataulu- ja kustannusriskejä. 

 
 

12 VAIKUTUKSET ASUMISEEN 
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12.1 Vaikutukset huoneistoissa 

Huoneistoissa saneeraus vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla: 
1. esiintyy ajoittaisia vesikatkoja 
2. esiintyy ajoittaisia sähkökatkoja 
3. saniteettitilat ovat korjauksen ajan pois käytöstä ja joudutaan 

käyttämään urakoitsijan järjestämiä väliaikaisia tiloja 
4. meluhaittoja ajoittain porrashuoneista 
5. saniteettitilojen korjauksen aikana työntekijät liikkuvat huoneis-

tossa 
6. esiintyy ajoittain pölyhaittoja 
7. asuntoon liittyvän korjaustyön aikana esiintyy ylimääräistä likaan-

tumista 
 
Hyvällä tiedottamisella ja yhteistoiminnalla voidaan haittojen aiheut-
tamaa mielipahaa vähentää merkittävästi. 
 

12.2 Vaikutukset yleisissä tiloissa 

Yleisissä tiloissa saneeraus vaikuttaa mm. seuraavilla tavoilla: 
1. porrashuoneissa kulku saattaa ajoittain vaikeutua 
2. porrashuoneet  likaantuvat ajoittain normaalia enemmän 
3. putkien ja kalusteiden siirrot aiheuttavat haittaa porrashuoneissa 
4. esiintyy ajoittaisia sähkökatkoja yleisissä tiloissa 
5. meluhaittoja ajoittain porrashuoneissa 
6. voi esiintyä ajoittain pölyhaittoja 
7. porrashuoneissa voi lyhytaikaisesti työn aikana olla ylimääräisiä 

tavaroita. 
8. kellaritilat voivat olla ajoittain pois käytöstä. 
9. saniteettikonteissa voi ajoittain joutua jonottamaan ja siisteys ei 

välttämättä ole kodin tasoa koko aikaa. 
 
Hyvällä tiedottamisella ja yhteistoiminnalla voidaan näidenkin haitto-
jen aiheuttamaa mielipahaa vähentää merkittävästi 
 

12.3 Vaikutukset piha-alueilla 

Piha-alueilla joudutaan työmaatilojen vuoksi järjestämään joitakin 
kiertoteitä ja piha-alue on työmaan ajan pois asukkaiden käytöstä. 
Työmaaliikenne, lähinnä tavaran kuljetus, aiheuttaa jonkin verran 
haittaa piha-alueella. 
 
 
 
 

13 AIKATAULU JA VAIHEISTUS 
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13.1 Hankkeen alustava aikataulu 

Hankkeen suunnitteluvaiheeseen kokouksineen on varattava aikaa 
noin 12-14 kuukautta. Tällöin suunnittelu voinee olla valmis aikaisin-
taan kesällä 2016.  
 
Urakkakyselyyn asiakirjat ovat lähetettävissä syksyllä 2016, jolloin 
tarjoukset on mahdollista saada vuoden 2016 lopussa. 
 
Työt voivat alkaa vuoden 2017 alussa. 
 
Urakka-ajaksi on varattava riittävä aika (n. 12-14 viikkoa) nousulinjaa 
kohden. Huomioitava, että töitä voidaan myös porrastaa. Työ valmis-
tuu urakoitsijan ilmoittassa aikataulussa. 
 

13.2 Hankkeen vaiheistus 

Korjaushankkeen työt voidaan tehdä eri vaiheissa esim. porrashuo-
ne kerrallaan. On kuitenkin huomioitava, että märkätilojen muutos-
töistä aiheutuu merkittävää häiriötä asumiselle ja vaiheistus pidentää 
häiriöaikaa. 
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