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on Knauf Oy:n sidosryhmälehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 

KNAUF on yksi Euroopan suurimmista 
rakennusmateriaalivalmistajista, ja yrityk-
sellä on toimintaa maailmanlaajuisesti. Suo-
messa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kankaan-
pään tehtaalla. Yrityksellä on yhteensä yli 
150 tuotantolaitosta ja 26 000 työntekijää. 

Rakennus- ja sisustusmateriaaleista muo-
dostuva tila on Knaufin palvelutarjonnan ja 
asiantuntijuuden keskiössä. Yrityksen tuote- 
valikoimaan kuuluvat kipsikartonkilevyt 
sekä kipsipohjaiset laastit ja lattiamassat, 
AMF-, Danoline- ja Heradesign-akustiik-

katuotteet, teräsrangat, tarkastusluukut sekä 
laastipumput ja -sekoittajat sekä Aquapanel- 
sementtilevyt ja Knauf Sheetrock -valmis-
tasoitteet.

Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat yri-
tyksen toimintaa ja tuotekehitystä.

Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932 
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii edel-
leen perheyrityksenä. 

Lue lisää osoitteesta  www.knauf.fi

GIPSOLUTION

Tuotteesta 
tilaksi
Toimiva tila on enemmän 
kuin seinät, lattia ja katto.

Kestävää
Korjausikäisten rakennusten 
ongelmat ovat yleensä alueilla 
samankaltaiset. Miksi niitä ei 
korjattaisi samoilla resepteillä? 

Puheenaiheena
Korjausrakentaminen  
menee kohta  
uudisrakentamisen ohi. 

Fysiikkaa
Korjauksien yhteydessä 
rakennefysiikka voi  
muuttua radikaalisti. 

Toteutuksia
Kauppakeskus kasvaa 
moottoritien päälle  
keskellä kaupunkia. 

Ääniä
Teuvan koulukeskus kasvaa 
kaksinkertaiseksi. Asiasta voi 
kyllä pitää meteliä – mutta 
koulukeskuksessa meteli 
vähenee. 
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Päätoimittaja 
Ari Hyvärinen
Toimitus ja ulkoasu 
Compleo Oy
Paino Kirjapaino Uusimaa

Myynti ja hallinto 
Lars Sonckin kaari 14
PL 18, 02601 Espoo
Puhelin: (09) 476 400
Email: info@knauf.fi

Tuotanto ja logistiikka 
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Lehtien näköisnumerot 
löytyvät myös internetistä, 
osoitteesta www.knauf.fi 
Lehti on painettu 
ympäristöystävälliselle 
paperille.
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Korjausta  
korjausrakentamiseen

Vaikkakin innokkaana talviurheilijana olen pet-
tynyt lyhyeen lumikauteen, olen rakentajana tyytyväi-
nen: leuto talvikausi on mahdollistanut rakentamisen 
ilman suurempia talvihaasteita.  Missä olisimmekaan 
rakennusalalla, jos lumipeite olisi yltänyt viime talvien 
mittoihin?

Tämän lehtemme aiheena on korjausrakentaminen. 
Uudisrakentaminen on perinteisesti ollut suurempi osa 
talonrakentamisen kokonaiskakusta, ja näin oli tilasto-

jen mukaan vielä vuonna 2012. Uudisrakentamisen osalta tiedämme monen-
laisten tilastolähteiden kautta tarkasti mitä, minne ja millaista rakennetaan. 

Korjausrakentaminen on yhä monelta osin ”lapsipuolen” asemassa, ja tä-
män lehden artikkelit nostavatkin esiin muutamia epäkohtia. Itse haluaisin 
nostaa esiin korjausrakentamisen tilastoinnin. Koska korjausrakentaminen on 
euromääräisesti jo suurempi potti kuin uudisrakentaminen, pitäisi meidän ra-
kentajien saada siitä huomattavasti tarkempia tietoja kuin nykyään saadaan. 
Korjausrakentamisen aloituksista tulisi saada tietoa eri rakennustyypeittäin ja 
korjaustyypeittäin pari vuotta eteenpäin. Muutoin meillä rakentajilla on käytös-
sämme kartta, jossa on vain osa sivuista käytettävissä. Osan matkasta ajamme 
umpimähkään ilman tarkempaa osoitetta. 

Asiakkaidemme suuntaan olemme onnistuneet pysymään oikealla tiellä. Ta-
loustutkimus Oy:n perinteisessä Rautakaupan palautekyselyssä syksyllä 2013 
tutkittiin eri tavarantoimittajien mielikuvia rautakauppamaailmassa. Tulokset 
raportoidaan kokonaismielikuvana sekä kahdeksan eri mielikuvatekijän kautta. 
Rakennuslevyjen ryhmässä Knauf Oy oli arvostettu ykköseksi sekä kokonais-
mielikuvassa että eri mielikuvatekijöiden yhteistuloksessa. Yleisarvosanaksi 
saimme 7,91 toimialan keskiarvon ollessa 7,52. Mielikuvatekijöiden mukaan 
vahvuuksiamme on toimitusaikojen pitävyys, tuotteiden kiertonopeus, tuottei-
den laatu sekä myyntiedustajiemme tavoitettavuus ja palveluhalukkuus – kaikki 
asioita, joiden kehittämiseksi olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä yhdessä asi-
akkaidemme kanssa. Tästä on hyvä jatkaa. 

Vielä parempia rakennuskelejä odotellessa,

Kai Nurmi
toimitusjohtaja

Pääkirjoitus
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Rakennuksia korjataan yleisimmin 30–50 
vuoden iässä, kun eri rakenteet ja järjestel-
mät tulevat korjausikään. Suomen raken-
nuskannasta puolet on nyt tuossa iässä, ja 
melko tarkkaan puolet kaikesta rakenta-
miseen käytettävästä rahasta ohjautuukin 
tällä hetkellä korjausrakentamiseen. Vuon-
na 2015 osuudeksi arvioidaan 55 %. Osuus 
kasvanee entisestäänkin, jos ei jotakin yllät-
tävää uudisrakennusbuumia synny.

 
Millä määräyksillä mennään?
Ympäristöministeriön rakennetun ympäris-
tön osaston ylijohtaja Helena Säteri kertoo, 
että ministeriössä on pohdittu vahvempaa 
ohjausta korjausrakentamiseen. Säteri työs-
kentelee yhdessä 80 hengen asiantuntija-
porukan kanssa. Säädöksiä ollaan paraikaa 
tarkistamassa ja muokkaamassa. 

Korjausrakentamiselle on hankala antaa 
yhtenäisiä määräyksiä, sillä kaikki raken-
nukset ovat  käytössä muodostuneet yksi-
löllisiksi. Rakentamisesta ja sen sääntelystä 
Säteri haluaakin muistuttaa, että kaikki 

Puheenaiheena

tehdään ihmisiä varten – eikä yrityksiä tai 
viranomaisia varten.

Korjausrakentamisen kohdalla ollaan sik-
si vahvistamassa vaatimuksia toimijoiden 
pätevyydestä – enää toteuttajiksi ei voida 
päästää ketä vain. Suunnittelijan on oltava 
korjausrakentamiseen pätevä, ja jo ennen 
suunnittelua on kohde kuntotarkastettava 
pätevän tarkastajan toimesta. Nyt näin ei ole 
– siksi korjausrakentamisesta syntyy joskus 
sekundaa. 

Suomen kiinteistökanta on nuorta, sillä 
vanhoja rakennuksia ei Suomessa ole laajal-
ti arvostettu. ”Viime aikoina asenteet ovat 
kuitenkin alkaneet muuttua”, toteaa Säteri. 

20-20-20 tavoite 
Vuoteen 2020 mennessä koko EU:N alu-
eella tulisi energiankulutuksesta 20% saada 
uusiutuvista lähteistä, kasvihuonekaasupääs-
töjä tulisi vähentää 20% sekä energiatehok-
kuutta lisätä 20%. Suomen kohdalla tuohon 
ajankohtaan mennessä uusiutuvan energian 
käytön tavoitteeksi on asetettu 38%. 

Korjausrakentaminen on tällä hetkellä  
rakennusalan merkittävin sektori, jolla  
on vahva kansantaloudellinen merkitys.  
Rakennuskannan elvyttämisellä  
huolehditaan paitsi kansallisvarallisuu-
desta, myös kansanterveydestä. 

HAISTA 
HOME
– ja korjausrakentamisen koko kuva
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Kaikki rakennukset muodostuvat 
käytössä yksilöiksi. Siksi niille 
on haastavaa antaa yhtenäisiä 
määräyksiä”, pohtii Helena Säteri. 
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Puheenaiheena

”Avoimesti ja rehellisesti eteenpäin” on Helena Säterin motto.

EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 
80–95% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. ”Korjaus-
rakentaminen on haastavampaa kuin puhtaalta pöydältä aloit-
taminen, mutta kokonaistavoitteet saavutetaan juuri sen avulla”, 
sanoo Säteri. Koska rakennuskanta uusiutuu noin 1% vuodessa, 
tarkoittaa se, että suurin osa 2050-vuoden rakennuksista on jo nyt 
olemassa. Niiden huolellisella peruskorjauksella on siis suuri vai-
kutus kokonaiskuvaan. 

Korjausrakentajia ei pakoteta energiaremonttiin
Rakennusten energiatehokkuus ei ole vähäinen asia Suomen mit-
takaavassa: rakennuksissa kuluu tällä hetkellä peräti 40% energian 
kokonaiskulutuksesta.

”Rakennusten energiansäästöä ei kuitenkaan saa tehdä ihmisten 
terveyden kustannuksella", painottaa Säteri.  

Ympäristöministeriön tilauksesta Tampereen teknillisessä yli-
opistossa selvitetään, mitä riskejä mahdollisesti syntyy rakennetta-
essa nykyistä kireämpien energiavaatimusten mukaan. 

Kosteus- ja hometalkoot
Viranomaisroolissa on tehty paljon viestintä- ja koulutustyötä kiinteis-
tönomistajille. Säteri kertookin tavoitteekseen saada oikeaa tietoa kai-
kille toimijoille. Siksi tietoa jaetaan Kiinteistöliiton kautta kerrostalon 
omistajille, Kuntaliiton kautta päiväkotien, koulujen ym. omistajille, 
sekä RT:n kautta alan toimijoille. Verkkosivulla www.hometalkoot.fi  
tarjotaan tietoa helpossa muodossa kaikille pientalonomistajille. 
Vastaavaa ollaan tekemässä myös kerrostaloille. 

Pari vuotta sitten nähty viihteellinen tv-ohjelma MTV3:ssa toi 
kosteus- ja homeongelmat kaiken kansan pariin koomikko Aku 
Hirviniemen ja remontti-Reiska Jorma Piisisen johtamana. 

Tiedotusta tehdään myös alan oppilaitoksiin.

€
 

 

 

 

 

        

 

Kerrostalot
¾ 3,2 mrd. € Julkiset rakennukset

¾ 1,8 mrd. €

Omakotitalot
¾ 2,0 mrd. €

Liike-, toimisto ja
liikenteen rak.
¾ 1,0 mrd. €6  |   GIPSOLUTION 1/2014



Puheenaiheena

Kaupungistuva 
Suomi
Suomalaisista nyt noin 70 % asuu 
kaupungeissa. Suomi on eriyty- 
mässä kaupunkeihin, joissa valtaosa 
 väestöstä asuu, ja maaseutuun,  
joka monille nyt merkitsee vain 
vapaa-ajan viettopaikkaa. Vaikkei 
vielä ihan Ruotsin tasolla ollakaan, 
jatkuu kaupungistuminen yhä.  
Uudisrakentaminen keskittyykin 
siksi vahvasti kaupunkeihin.  
Maaseudulla on yhä enemmän 
käyttämätöntä kiinteistökantaa. 
• Voidaanko sille keksiä uutta  
käyttöä? 
• Voidaanko rakennuksia siirtää, 
purkaa, tai hyödyntää osina? 
• Mitä tehdä maankäytön suhteen? 

Paljon kysymyksiä on vielä auki. 

Helena Säterin 
monta roolia
LVI-insinööri, DI,  
3 lapsen äiti ja 
ylijohtaja

Työskennellyt mm. 
•  suunnittelutoimistossa  

LVI-insinöörinä
•  ympäristöministeriön asian- 

tuntijana pohjoismaisessa  
ministerineuvostossa

•  LVI-keskusliitossa  
teollisuuden lobbarina 

•  rakennetun ympäristön osaston 
ylijohtajana vuodesta 2008

70%

1%

30–50vuotta

suomalaisista asuu kaupungeissa

on rakennuskannan vuosittainen 
uusiutumistahti

on korjausikä monille rakenteille

€
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Rivitalot
¾ 0,9 mrd. € Muut rakennukset

¾ 0,8 mrd. €

Korjausrakentaminen Suomessa
¾ Vuonna 2012 yhteensä 10,8 mrd. €

Varastorak.
¾ 0,2 mrd. €

Teollisuusrakennukset
¾ 0,9 mrd. €
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Lyytikäinen tuntee alan läpikotaisin, sillä hänellä on kokemusta 
arkkitehtina, yliopisto-opettajana sekä konsulttina jo yli 25 vuoden 
ajalta. ”Materiaalit, toimintatavat, asiakkaat ja toiminnan muodot 
muuttuvat jatkuvasti. Kehitys kehittyy! Mutta ihminen on aina sa-
manlainen. Siksi hänen käyttäytymistään voidaan ennakoida ja myös 
kouluttaa”, toteaa Lyytikäinen. 

Vaikka rakennusalalla kuinka koulutetaan, niin silti rakennusvirheitä 
tehdään yhä. Täydennyskoulutus on tarpeen. Miksi? ”Jotta asiakas saisi 
mitä on tilannut, eikä jatkuvasti joutuisi tekemään takuukorjauksia, 

Rakentamisen maailma

RUOSKAA 
RAKENNUSALALLE

”Suomen laatukäsite on 
kansainvälisesti huono, ja 
laadun nostoa on tavoiteltava.” 
Näin ruotii Petri Lyytikäinen, joka 
vetää Aalto PRO:n rakentamisen 
täydennyskoulutusyksikköä.

"Korjausrakentamisen 
koulutusta pitää jatkuvasti 
kehittää, sillä korjaaminen 
ei lopu koskaan",  
sanoo Petri Lyytikäinen.
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vuosikorjauksia ja niin edelleen. Ja jotta maamme jäisi paremmin 
rakennetuksi kuin meidän syntyessämme”, selittää Lyytikäinen. 
”Toisaalta korjaaminen ei lopu koskaan, ja korjausrakentamisen 
koulutus tarvitseekin jatkuvaa kehitystä.”

Vastuunkanto, tarkkuus oman työn jäljestä ja maalaisjärjen käyt-
tö ovat tarpeen. Ajattelun esteeksi ei saa ottaa määräyksiä tai ”val-
vovaa isoveljeä” EU:ta.

Asiakas ei ole asiantuntija. Häntä on siksi 
konsultoitava ja kuultava, mistä hän todelli-
suudessa on valmis maksamaan. Nykytilan-
teessa rakennustuotanto – sekä uudispuolella 
että korjausrakentamisessa – on yhä liiankin 
pitkälti tuottajalähtöistä. ”On tuotteet A ja B, 
ja sitten halutaan tarjota vain sellaista, mihin 
nämä tuotteet taipuvat. Muulla tavalla toteut-
taminen maksaa aina lisää ja on kovin vaikeata”, viiltää Lyytikäinen. 

Tilaajallakin on asiassa osansa. Tuottajat ja tekijät joutuvat pe-
laamaan varman päälle, sillä rakennushankkeiden läpimenoajat on 
nyt tilaajien taholta vedetty niin kireiksi, ettei niitä ehditä tehdä 
huolellisesti, ja kerralla oikein. Aikataulut hädin tuskin sallivat esi-
merkiksi tarpeelliset kovettumisajat. ”Kun rakentaminen epäonnis-
tuu, niin jälkikäteen tapellaan oikeudessa. Kumma juttu, että siihen 
kyllä löytyy aikaa!” sivaltaa Lyytikäinen.

Rakennusala työllistää Suomessa muitakin kuin kotimaisia kir-
vesmiehiä. Monikulttuurisen organisaation johtamisesta Lyytikäi-
nen toteaa: ”Ulkomaalainen rakennustyöntekijä ei ole ongelma, 
eikä laudassa ole vikaa. Vastuu on työn johtamisessa. Työnjohdon 
on osattava saada erilaisten kulttuurien toiminta yhtenäiseksi. 
Konservatiivisella, hitaasti muuttuvalla alalla myös kommunikaa-
tiokulttuurin muutos on tervetullutta. ”Luovutusketju ja tehtävän-
siirto vaativat myös paljon tiedonsiirtoa – kysyä siis saa ja täytyy!” 
muistuttaa Lyytikäinen.

Aalto University 
Professional Development
Aalto-yliopistoon kuuluva Aalto Pro on maan suurin 
täydennyskoulutuskeskus, jossa 120 opettajan toimesta 
ylläpidetään ja lisätään asiantuntijoiden ja keskijohdon 
osaamista.  Koulutustarjonta muodostuu ainutlaatuisis-
ta yhdistelmistä käytännön osaamista ja Aalto-yliopis-
ton uusinta tutkimustietoa.

Koulutusaloina muun muassa:
• Liiketoiminnan ja asiantuntijuuden kehittäminen
• Projektinhallinta ja projektien johtaminen
• Rakennettu ympäristö
• Toimitusketjut ja laatu
• Tuotekehitys ja kaupallistaminen

Lyytikäinen peräänkuuluttaa osaamista taloyhtiöiden hallituk-
sissa. Remonttien tuotannon ohjaus ja hallinta vaativat asiantun-
temusta, jota voi hankkia tarvittaessa ulkopuolelta. Taloyhtiöiden 
kannattaisi myös miettiä, ollaanko korjaamassa vain yhtä taloa, vai 
onko kenties samaan aikaan korjauksen alla koko naapuruston 
kortteli tai peräti kaupunginosa. 

Korjausrakennettavina ovat nyt 60–70 -luvun rakennukset, jot-
ka ovat teollisesti tuotettuja. Lähiöt on usein 
rakennettu muutaman rakennusliikkeen toi-
mesta, joten korjauskohteetkin ovat saman-
kaltaiset – yleisin korjaustarve kohdistuu ta-
lotekniikkaan ja varsinkin putkistoihin. ”Siten 
korjausrakentamisestakin voisi tehdä teollis-
ta, eikä käyttää jokaiseen kohteeseen erillistä 
”Isä, Poika ja Peräkärry Oy:tä”. 

Samankaltaiset urakat voisi tuotteistaa ja saada siten tehtyä no-
peammin, systemaattisemmin ja ennen kaikkea oikein. Muuten 
käy niin, että kun korjausten ongelmat alkavat näkyä 10 v. kuluttua, 
on firma jo kadonnut” latelee Lyytikäinen. 

Ongelma on laajempi: ”Kun nyt valtava määrä rakennuksia 
tulee samaan aikaan korjattavaksi, syntyy riskitilanne. Kysyn-
tä lisääntyy, hinnat lähtevät nousuun ja siksi syntyy myös uusia 
palveluntar joajia, joilla ei välttämättä olekaan tarvittavaa osaamis-
ta. Miten nyt korjattu voidaan korjata taas 20–30 vuoden päästä 
uudelleen mahdollisimman helposti, purkamatta kaikkea?” pohtii 
Lyytikäinen.

Korjaustarpeista löytyy lisääkin esimerkkejä. Kun aikanaan sääs-
tettiin rakennuksissa jättämällä hissit rakentamatta, on ikääntyvän 
väestön myötä syntynyt uusi ongelma. Asukkaat eivät enää pääse 
3. tai 4. kerrokseen portaita pitkin, ja nyt näihin taloihin pitäisi 
rakentaa hissit. ”Mallia tuotteistettuun korjausrakentamiseen on 
länsinaapurissa”, vihjaa Lyytikäinen.

Rakentamisen 
ikävimmät jutut 
päätyvät lehtiin.

Erityskohteiden  
korjaus
Stranden Oy:n toimitusjohtaja Ari Stranden kertoo: ”60–70 
-lukujen asuntojen huoneistot ovat yleensä hyvin yksinkertai-
sia, ja samantyyppiset korjaustarpeet toistuvat niissä kaikissa. 
Siksi niiden korjaaminenkin on suhteellisen edullista. 

Vanhoissa rakennuksissa on lähdettävä katsomaan korjaus-
tarpeita pohjia myöten, sillä niitä voi löytyä miltä tahansa osa-
alueelta. Näissä vaaditaan osaamista, ja työn määrä on usein 
moninkertainen. Kotitalouspuolella ei peruskorjaustarpeiden 
lisäksi monellakaan ole varaa maksaa ”esteettisestä” työstä, ja 
näissä korjaus tehdään usein vain tarkoituksenmukaisuuden 
ehdoilla. Vanhoja, vaativia erityiskohteita entisöidäänkin lä-
hinnä museoiden, kuntien ja valtion toimesta.”
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Kestävää

1960–1970 luvuilla rakennetut kiinteistöt ovat nyt saneerausiässä. 
Korjauslistojen kärjessä on asuinkiinteistöjen ohella monenlaisia 
saneerausammattitaitoa edellyttäviä kohteita. Sairaalat, terveys-
keskukset ja lääkäriasemat sekä hotellit vaativat erityistä osaamista 
käyttötarkoitustensa mukaisesti. 

Tätä löytyy muun muassa Consti Oy:ltä, joka on maamme joh-
tavia korjausrakentajia. 

”Toimimme pääosin omin voimin, mutta tarvitsemme toki myös 
kumppaneita ja materiaalitoimittajia, joilla on erityisasiantuntemus-
ta erilaisista kohteista. Siten varmistamme vaativienkin projektien 
toteutumisen oikealla laadulla ja aikataulussa”, kertoo Consti Kor-
jausrakentamisen toimitusjohtaja Jukka Mäkinen. 

Lisävuosia toisen mokoman verran
Korjausrakentamisella lisätään rakennusten elinikää kymmenillä 
vuosilla. Vanhasta voi tulla uudenveroinen, tai parempi. Kääntö-
puolikin löytyy: Mäkinen valottaa tietyntyyppisten rakennusten 
”vanhentuvan” hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi 15 vuotta sitten ra-
kennetut toimitilat IT-alan yrityksille ovat tänä päivänä jo autta-
mattomasti vanhentuneita – vaatimukset toimitiloille ovat teknisesti 
erilaiset, ja räätälöimisen tarve yrityksillä suuri. 

Materiaaleista Mäkinen toteaa, että kaikilla on paikkansa korja-
usprosessissa. ”Niistä valitaan teknisten, taloudellisten, esteettisten 
ja muiden kriteerien perustella kulloinkin kohteeseensa sopivin. 
Esimerkiksi kipsi on monipuolinen materiaali, josta on kehitetty 

KONSTIT on monet 
- korjausrakentamisessakin

”Ensin selvitetään mihin 
korjauksella pyritään, sit-
ten tehdään riskianalyysi 
ja listataan korjaustarpeet, 
sitten valitaan korjaus-
menetelmät”, jäsentää 
Jukka Mäkinen. 

Korjausrakentaminen on kuuma peruna, sillä vanhojen rakennusten 
terveellisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus vaativat valtavaa satsausta 
– varsinkin julkisella puolella. Ensi vuonna korjausrakentamisen 
ennustetaankin ylittävän määrältään uudisrakentamisen.  
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Kaikille rakennuksille ei ole jatkossa tarvetta, joten purkujakin 
tehdään. Purkaminen ja korjausrakentaminen synnyttävät satoja 
tuhansia tonneja rakennusjätettä vuosittain – jopa enemmän kuin 
uudisrakentaminen – ja määrä on kasvussa. 

Noin 90 % korjausrakentamisen jätteistä syntyy vanhojen ra-
kenteiden purkujätteistä. 

Jätettä syntyy valtavasti esimerkiksi saneerattavissa kouluissa, 
joissa puretaan kaikki LVIS-tekniikka ja samalla kaikki kalusteet 
uusitaan. 

Saneeraustyömaiden suunnitteluvaiheessa tulisikin huolella 
miettiä myös rakennusmateriaalien uudelleen hyödyntämistä. Li-

loistavia tuotteita lukuisiin käyttökohteisiin. Sen käyttö tuleekin li-
sääntymään,” arvelee Mäkinen. 

Avoimesti joka suuntaan 
”Haastavissa korjauskohteissa on tärkeää toimia avoimesti joka 
suuntaan. Jos kohteessa tulee vastaan ongelmia – tai vaikkapa jotakin 
tuntematonta – on se heti tuotava esiin koko työryhmälle. Siten voi-
daan nopeimmin selvittää, miten asia kannattaa ratkaista, tai onko 
sillä lainkaan merkitystä korjauksen kannalta”, avaa Mäkinen. 

Joskus tällaiset tuntemattomat tai ongelmalliset asiat on haluttu 
nopeasti piilottaa, etteivät ne häiritse projektin etenemistä. ”Äkkiä 
piiloon -kulttuurista saattaa syntyä ajan myötä suurtakin vahinkoa”, 
Mäkinen varoittaa. 

Tyypillinen esimerkki korjausrakentamisen arkihaasteista on 
rakennus, johon vaihdetaan painovoimaisen ilmastoinnin sijaan 
koneellinen ilmastointi. Rakennus muutetaan tällöin käytännössä 
alipaineiseksi, ja sen fysikaalinen toiminta ja kosteuskäyttäytyminen 
muuttuu radikaalisti. Korjausrakentaminen vaatiikin suunnittelulta 
ja toteuttajilta osaamista ja kykyä arvioida eri ratkaisujen seurauksia, 
sekä yhteistyökykyä oman yrityksen rajojen yli. 

Korjausrakentamisen valtava 
volyymi antaa alan yrityksille 
töitä lähivuosiksi.

Jätettä ja ongelmajätettä

 

säksi on huolehdittava purkumateriaalin lajittelusta ja asianmu-
kaisesta kierrätyksestä. Vain osa jätemateriaalista voidaan hyöty-
käyttää. Suurin osa on vaaratonta kaatopaikkajätettä, mutta myös 
ongelmajätettä syntyy, esimerkiksi:
• asbesti eri muodoissa
• loisteputket
• painekyllästetty puutavara 
• vanhat maalit, liuottimet ja muut kemikaalit
• öljyt
• akut ja paristot 
• pilaantuneet maa-ainekset 

Yleisiä vaurioiden ja 
ongelmien syitä

HUOLLON PUUTE laitevuoto, huolimaton 
vedenkäyttö, liiallinen sisäilman kosteus, 
puutteellinen ilmanvaihdon huolto ym.

YMPÄRISTÖSTÄ TULEVA VESI  
kattovuodot, ulkopintojen  
vesivuodot, maakosteus,  
valumavesi rakenteisiin ym.

PUTKI JA KÄYTTÖVEDEN VUODOT kattovuodot, ulkopintojen vesivuodot,  
maakosteus, valumavesi rakenteisiin ym.

HUOLIMATON KORJAUS 
virheelliset rakenne- ja materiaali- 
ratkaisut, kastuminen rakennusvaiheessa, 
kuivaus ja jälkihuolto tekemättä, kosteuseris-
tykset korjaamatta ym.

VÄÄRIN SUUNNITELTU/TOTEUTETTU VEDEN POISTO JA ERISTYS 
veden kertymä, puutteellinen maapohjan kuivaus ym.

Lähde: VTT Expert S
ervices Oy
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VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikön 
ja erityisasiantuntijan Helena Järnströmin 
alaa ovat sisäilmatutkimus ja rakenteiden 
ja materiaalien päästöt. Hän työskentelee 
osana EU-komission asiantuntijaryhmää 
kehittämässä päästöihin ja testauksiin liit-
tyvää työtä. Rakennustuotteille tulevista 
uusista vaatimuksista hän kertoo seuraavaa:

”Nykyisestä, Suomessa vapaaehtoisesta 
M1-luokituksesta ollaan nyt siirtymässä 
Euroopan laajuiseen, pakolliseen CE-mer-
kintään. Tämä on käytännössä sama kuin 
M1, mutta osittaisilla tarkennuksilla. Yh-
disteet, joista on olemassa regulaatioita EU-
tasolla on nyt kaikki määrätty testattaviksi, 
ja valmistajien onkin syytä tarkistaa omien 
tuotteidensa kohdalla, mitkä muutokset 
koskevat heitä.” 

Fysiikkaa

”Tuotteiden kemikaalipäästöt, energiate-
hokkuus ja muut tekijät huomioidaan jo tuo-
tekehityksessä. Valmistajalla on tuotteestaan 
toki vastuu vain tiettyyn pisteeseen saakka, 
koska kaikki tuotteet vuorovaikuttavat ra-
kenteissa, eikä yksittäisen valmistajan ole 
mahdollista ennakoida kaikkia potentiaalisia 
vuorovaikutusreaktioita erilaisten tuotteiden 
kesken”, selventää Järnström. VTT tarjoaa-
kin tuotevalmistajille palveluksiaan muun 
muassa esitestein ja konsultaatioilla.

Mitäs sitten paljastuikaan?
Saneeraus muuttaa rakennuksen fysiikkaa – 
esimerkiksi sen kosteusoloja ja kastepisteitä. 
Avatuista ja korjatuista rakenteista saattaa 
aluksi vapautua ilmaan niihin varastoitunei-
ta kemikaaleja. Korjausrakentamisen aikana 

Tuule(tukse)sta 
temmattua

Korjausrakentamisen yhteydessä 
vanhan rakennuksen rakennefysiikka 
voi muuttua ongelmallisella tavalla. 
Huolellinen toteuttaminen vaatiikin 
valtavasti osaamista ja erilaisten 
riskitekijöiden tiedostamista. 

näistä on oltava tietoisia, ettei vahingossa 
imaista vanhoja, paikallaan pysyneitä ainei-
ta liikkeelle ja vapauteta sisäilmaan ikäviä 
yllätyksiä. 

”Tiettyä ”huuhtoutumista” tapahtuu usein 
vielä korjausrakentamisen jälkeenkin, mutta 
jonkin ajan kuluttua se tasapainottuu. Riski 
syntyykin uusista, korkeista energiatehok-
kuusvaatimuksista, jotka vaikuttavat ilman-
vaihdon tasoon. Miten päästötasojen käy, jos 
energiatehovaatimuksia noudatetaan orjal-
lisesti?” kyseenalaistaa Järnström. ”Alku-
vaiheessa on sallittava riittävä tuuletusaika. 
Siksi ilmanvaihdosta ei tänä aikana kannata 
pihistellä, vaikka energiatehovaatimukset 
väittäisivät muuta. Muuten syntyy mahdol-
lisia terveysriskejä. Tämä on tiedostettava”, 
Järnström teroittaa. 

Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädäntö 
REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation  
and Restriction of Chemicals) 

Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa 
lainsäädäntöä. Sen tärkeimpänä tavoit-
teena on varmistaa terveyden- ja ym-
päristönsuojelun korkea taso, tehostaa 
EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä 
ja taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Eu-
roopan unioinin sisämarkkinoilla.

REACH-asetus asettaa entistä 
enemmän vastuuta teollisuudelle, kun 
on kyse riskeistä, joita kemikaalit saatta-
vat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. 
Vastuu kemikaalien turvallisuuden to-
distamisesta siirtyy viranomaisilta teol-
lisuudelle. Asetusta sovelletaan aineisiin 
sellaisenaan sekä aineisiin seoksissa ja 
esineissä.
Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
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VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
erikoistutkija Hannu Viitanen listaa kor-
jausrakentamisen tärkeimmät lähtökohdat: 
rakennuksen nykyinen kunto, ajankohtai-
sen ongelman syiden selvittäminen, kunto-
tarkastus, ilmanvaihdon toimivuus ja hyvät 
sisäolot. Näiden jälkeen ratkaistaan, mikä 
on tavoitetaso. ”Varsinkaan pientaloissa läh-
tökohtia ei aina tutkita kunnolla – esimer-
kiksi kuntotarkastus on oleellinen, ja ilman 
sellaista ei esimerkiksi talokauppoja pitäisi 
tehdä lainkaan”, varoittaa Viitanen.

Ison kiinteistön korjaaminen on valtava 
työ: ei-ammattilainen ei yleensä tajuakaan, 
miten isojen asioiden kanssa suunnittelijan 
painivat. ”On huomioitava samaan aikaan 
ilmanvaihtokysymykset, kosteustekniset ja 
palotekniset tekijät, kaiken muun suunnit-

Kunto 
tarkastukseen!

telun ohella”, Viitanen valottaa. Aikataulut 
nousevat jälleen esiin eräänä suurimmista 
korjausrakentamisen ongelmista. ”On kiire 
tehdä, mutta aikaa tehdä uudelleen...” huo-
kaa Viitanen. 

Erikoistutkijan mielestä Suomen raken-
nusten tola ei maineestaan huolimatta ole 
niin kovin huono kuin joskus väitetään 
– muualla Euroopassa näkee paljonkin 
huonompaa. ”Mietitään vaikka homeisia 
mustia seiniä, joita matkoilla tai TV-oh-
jelmissakin näkee. Ei niitä Suomessa usein 
vastaan tule!” hän muistuttaa. 

”Kuvitelma hometalojen yleisyydestä 
ja vakavuudesta on ylipäätäänkin virheel-
linen. Eikä home välttämättä ole vakava 
vaurio, vaan vika, joka voidaan korjata täy-
sin kelpo tasolle”, päättää Viitanen. 

CE-merkinnällä 
päästään eroon 
kansallisista, 
päällekkäisistä  
viranomaisten 
hyväksyntä- 
menettelyistä.
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Toteutuksia

Poikkeuksellinen paikka moottoritien kannen päällä luo uutta 
kaupunkikuvaa ja antaa kauppakeskukselle voimakasta näkyvyttä. 
Moottoritiellä päivittäin kulkevien kymmenien tuhansien autoili-
joiden silmät eivät voi välttyä huomaamasta yllättävässä paikassa 
sijaitsevaa kauppakeskusta.

Hämeenlinnalaisten uusi aktiivinen olohuone
Kolmostien päälle nousevaan kauppakeskukseen on rakenteilla 
liiketilaa yhteensä yli 26 000 neliötä. Yli 70 liikettä – tunnetuista 
merkkiliikkeistä paikallisiin yrittäjiin – tarjoaa palveluitaan. Hä-
meenlinnan keskusta saa tilan, jonne voi tulla ostosten lisäksi ta-
paamaan tuttuja, rentoutumaan ja viettämään aikaa perheen kanssa. 

 
Kahden kumppanin yhteistyöllä
Alkujaan rakennusyhtiö NCC Property Developmentin ideoima 
ja orkestroima vaativa rakennuskohde on nyt Kevan omistuksessa. 
Kauppa solmittiin vuonna 2012. ”Halusimme hajauttaa sijoitussalk-
kuamme uudentyyppiseen kohteeseen  ja investoimme Goodmanin 
kauppakeskuskiinteistöön Hämeenlinnassa.  Päätöksemme taustalla  
vaikutti myös aiempi hedelmällinen yhteistyö NCC:n kanssa Sellon 
kauppakeskuksessa Espoon Leppävaarassa”, kuvailee Matti Heino, 
Kevan rakennuspäällikkö. NCC urakoi ja johtaa nyt rakennustyötä 
ja vastaa tilojen markkinoinnista ja ensivaiheen vuokralaisista. Tällä 
hetkellä tiloista on vuokrattu 85%.

Vaativa runko 
Pohjaolosuhteet, joissa paalutettiin hetteistä järvenpohjaa, ja toi-
saalta liittyminen rakenteilla olleeseen moottoritietunneliin loivat 
hankkeelle Suomen oloissa harvinaisen vaativan suunnittelu- ja ra-
kentamisympäristön. ”Moottoritien katteelle rakentaminen keskellä 

Kauppakeskus Goodman on 
Hämeenlinnan uusin maamerkki 
ja ostospaikka. Tunnetun 
kansantaitelijan Irwin Goodmanin 
mukaan nimensä saaneen 
kauppakeskuksen rakennusurakka 
on nyt loppusuoralla. Avajaisia 
juhlitaan lokakuussa tänä vuonna.

kaupunkia on tämän hankkeen ominaispiirre. Pitkä rakentamis-
aika osutti kaksi ankaraa talvea maanrakennus- ja runkovaihee-
seen. Rungon rakentaminen yhteensovitettiin YIT:n infraurakan 
etenemiseen. Nämä haasteet tekivät runkovaiheesta erityisen mie-
lenkiintoista”, kuvaa projektijohtaja Riitta Jokivuo NCC Raken-
nuksesta.

”Rakennuksen ulkovaippa saatiin umpeen viime vuonna loka-
kuun lopussa. Sisävalmistukselle ja viimeistelylle jää aikaa 11 kk 
ennen suunniteltua avajaispäivää. Rakennuksessa on viisi iv-kone-
huonetta, joiden palvelualueiden mukaan sisävalmistus ja viimeis-
tely etenee. Vuokralaisten omat asennukset rytmittyvät toiminta-
kokeiden etenemisen mukaan”, päättää Riitta Jokivuo.  

Onhan tämä ainutlaatuinen kohde, 
kun rakennetaan moottoritien 
päälle keskelle kaupunkia.  
- Riitta Jokivuo, NCC Rakennus. 

KAUPPAKESKUS GOODMAN 
– vain elämää varten
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Knauf toimitti kohteeseen alakattolevyä ja väliseinälevyä 
tuhansia neliöitä.”Hienosti meni ja hintakin oli kohdillaan. 
Goodmannin urakka on ollut meille yksi viime aikojen suu-
rimmista asennusprojekteista. Parhaimmillaan 20 ammat-
timiestä on työskennellyt työmaalla”, kuvaa Mikko Lumaja 
Lahden Kevyt rakenne Oy:stä.

Kansantaitelija  
Irwin Goodman 
(Antti Hammarberg)

Syntynyt: 1943 Hämeenlinnassa 
Menehtyi 47 vuotiaana  Haminassa
Levytykset: 14 CD:n verran yhdessä  
Vexi Salmen kanssa mm. Vain elämää, 
Poing poing poing, Ei tippa tapa,  
Rentun Ruusu ja Työmiehen lauantai

Kauppakeskus  
Goodman
Valmistuu lokakuussa 2014
70 liikettä ja palveluntarjoajaa
6,5 milj. asiakasta vuodessa
Liiketilaa yli 26 000 m2 

800 autopaikkaa
150 000 asukasta vaikutuspiirissä
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Tuotevalmistajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyössä on haas-
tavinta löytää ratkaisuja, jotka palvelevat yhteisiä tavoitteita. Knauf 
haluaa olla mukana tuomassa suunnittelijoille ja rakentajille uu-
sia mahdollisuuksia luoda toimivia tiloja eri tarkoituksiin. Hyvin 
suunnitellut tilat luovat käyttäjissään tunnetiloja, jotka vaikuttavat 
työtehoon ja viihtymiseen.

”Paljon puhutaan tilojen toimivuudesta ja tehokkuutta lisäävästä 
työympäristöstä. Olen ilokseni huomannut, että tuotevalmistajat 
ovat ajan hermolla ja kehittävät uusia, visuaalisesti raikkaita, tek-
nisesti innovatiivisia ja aikaa ja katseita kestäviä ratkaisuja, jotka 
antavat arkkitehdille uusia vaihtoehtoja tilasuunnitteluun", pohtii 
sisustusarkkitehti Satu Hovitie, Hovitie Coop Oy:sta.

Yhdessä suunnitellen
Kuuntelemme  suunnittelijoita ja rakentajia herkällä korvalla”, vah-
vistaa Knaufin myyntijohtaja Petteri Tarkio. ”Vuoropuhelun kautta 
syntyy usein se toimivin ratkaisu.” 

Knaufin kansainvälinen tuotekehitys kehittää uusia tuotteita 
Saksassa yhtiön kotimaassa. Suunnittelun lähtökohtana on asiak-
kaiden kokonaistarpeet. Niitä pyritään myös ennakoimaan, jotta 
voidaan jo tarjota oikeita tuotteita heti, kun suunnittelijat alkavat 
luoda uudenlaisia ratkaisuja. ”Korkealaatuiset, eri tarkoituksiin so-
pivat tuotteet ovat edelleen palvelumme ytimessä, mutta tarjon-
tamme on muuttumassa aikaisempaa ratkaisukeskeisemmäksi”, 
summaa Ari Hyvärinen, Knaufin markkinointipäällikkö. 

Toimiva tila on enemmän 
kuin seinät, lattia ja katto

Kuinka luodaan teknisesti 
toimiva, visuaalisesti 
mielenkiintoinen ja akustisesti 
miellyttävä tilaratkaisu? Miten 
syntyy sellainen ympäristö, 
joissa työskentely sujuu ja tila 
inspiroi käyttäjäänsä?

Tunnetiloilla on 
vaikutusta työtehoon 
ja viihtymiseen.  

GIPSOLUTION 1/2014  |   17



Koulukeskukseen sijoitetaan esi- ja erityisopetus, ala-aste ja yläaste. 
Viimeisessä vaiheessa peruskorjataan myös vieressä sijaitseva lukio. 
Uuden yhtenäiskoulun oppilasmäärä nousee noin 700 oppilaaseen. 
Tämä tarkoittaa nykyisen oppilasmäärän tuplaantumista! 

” Vuonna -76 rakennettu yhteiskoulu ja vuonna -86 rakennettu 
lukio olivat tulleet tiensä päähän kosteus- ja sisäilmaongelmiensa 
vuoksi. Lisätilaakin tarvittiin, kun oppilaat päätettiin koota yhdis-
tettyyn koulukeskukseen”, kertoo Teuvan kunnan rakennuttajainsi-
nöörinä toimiva rakennusarkkitehti Toivo Mäki pohtiessaan lähtö-
kohtia saneeraukselle ja laajennukselle. 

Pienen kunnan iso satsaus
”Laajennusosan uudisrakennuksen lisäksi koulukeskukseen tehtiin 
ns. keskiraskas peruskorjaus. Lähes kaikki pintarakenteet sekä talo-
tekniikkajärjestelmät uusittiin ja tilajärjestystä muutettiin. Lisäksi 
uusittiin julkisivu- ja ikkunarakenteet, ja tasakattoisiin rakennuksiin 
tehtiin harjakatot. Yhteensä hanke käsitti 6 400 m2,  kustannus-
arvioltaan 8,4 milj. euroa. Investointi on pienelle Teuvan kunnalle 
merkittävä panostus”, jatkaa Mäki.

Korjausrakentaminen on täynnä yllätyksiä
”Niin kuin saneerauskohteissa usein käy, tuli tässäkin yllätyksiä mat-
kan varrella", kertoo Jani Keckman Rakennus K. Karhusta, joka 
oli kohteen pääurakoitsija.” Jouduimme madaltamaan alakattoja 
100–250 mm, jotta saisimme sinne kaiken talotekniikan piiloon;  
ilmastointiputket, sähkövedot jne.” 

”Työ vaati pientä voimistelua. Esimerkiksi suunnittelupuolella 
tämä vaikutti muun muassa ovikorkeuksiiin, joita jouduttiin hieman 
pohtimaan", jatkaa Jani.

Alakattojen aliurakoitsijana toiminut  kurikkalaisen JMH-Ra-
kennuksen Heikki Mieto piti urakkaa omalta osaltaan normaalina. 
”Alakattojen akustiikkalevyt toimitettiin ajallaan. Homma meni 
niinkuin pitikin ja aikataulut täsmäsivät.”

 ”Meille suurimmat haasteet olivat luokkien akustiikkatarpeet 
sekä toimitusten aikatauluvaatimukset. Sopivan akustiikkatason ta-
kaamiseksi luokissa ja käytävillä meillä oli tarjota Plaza T1 Tangent 
rei’ityksellä, jossa  iso rei’itysprosentti auttaa saavuttamaan hyvän 
vaimennuksen”, kuvaa tuotepäällikkö Pekka Ruuska Knaufilta.

Saneerauksessa kiinnitettiin huomiota niin energiatehokkuuteen, 
sisäilman laatuun, materiaalien päästöluokitukseen ja puhtausluok-
kaan kuin myös palotekniseen turvallisuuteen. Hankkeessa nouda-
tettiin Terveen talon (RT 07-10832) kriteerejä. 

Ääniä

Shhhh..! 
Täällä opiskellaan
Etelä-pohjalaisen Teuvan kunnan 

koululaiset saivat opinnoilleen 
uudet, terveellisemmät ja 

modernimmat puitteet. Samalla 
koulukeskuksesta tehtiin 

yhtenäiskoulu kaikenikäisille 
koululaisille. Toimiva akustiikka 

on eräs kriittisistä tekijöistä 
oppimisympäristöissä.

TEUVAN KUNTA
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Knauf toimitti: 
Akustiikkatuotteet: Knauf Danoline yhteensä  4 000 m2
Liikuntasaliin: Contrapanel, pallotestattu iskunkestävä tuote
Luokkiin ja käytäville: Plaza G1 Globe ja T1 Tangent  
avattavat T-listakannatteiset tuotteet
Sisääntuloaulaan: Stratopanel G 8/115/20 jatkuvarei’itteinen, 
kiinteä akustiikkalevy

Teuvan koulukeskuksen 
vahtimestari Pirjo Salo valottaa 
ensikokemuksiaan uusista 
tiloista: "Tilat ovat nyt todella 
toimivat. Enää ei ole kaikua, eikä 
tarvitse korottaa ääntä. Kaiken 
lisäksi tilat ovat vielä erittäin 
hyvännäköiset. Akustikka pelaa 
kaikkialla; niin liikuntasalissa, 
luokissa kuin käytävilläkin.”
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Toimiva tila on enemmän kuin  
seinät, lattia ja katto. 
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