KOR JAUSRAKENTAMINEN

JULKISIVU

UUSIKSI
KAUPUNKIKUVAA
KUNNIOITTAEN
Julkisivuremonttiin kuuluu monesti paljon muutakin
kuin vain rappauksen tai maalipinnan uusinta. Samalla
voidaan esimerkiksi vaihtaa energiatehokkaammat
ikkunat ja saada säästöjä tulevaisuudessa.

A

T EKST I JA KU VAT E M M A N I K A N DER

sunto-osakeyhtiö Pirkankontu Tampereella
valmistautuu tekemään
viimeistä päätöstä julkisivuremontin aloittamisesta. Mikäli seuraavassa yhtiökokouksessa
näytetään saneerauksen aloittamiselle
vihreää valoa, asiasta nuijitaan päätös ja
ryhdytään kilpailuttamaan urakoitsijaa.
Valitun urakoitsijan toimeksiannoksi tulee todennäköisesti lähes koko
betonirappauksen uusiminen vanhaan,
vuonna 1928 rakennettuun, kuusikerroksiseen taloon.
– Tarve julkisivuremontille nähtiin
jo silmämääräisesti, sanoo taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja Eero Ruohonen.
Tampereen Pyynikillä sijaitseva
kiinteistö on suojeltu kohde, ja se on
luokiteltu tärkeäksi rakennukseksi kau30 OSAKE

punkikuvan säilymisen kannalta. Sitä ei siis saa purkaa,
ja se on säilytettävä korjaus- ja muutostöidenkin osalta
samantyyppisenä kuin mitä se on aina ollutkin. Näin
ympäröivä kaupunkimaisema pysyy ennallaan.
Suojelukohteen julkisivuremontti on tärkeä siis
myös julkisivun ja kaupunkikuvan näyttävyyttä
ajatellen.
– Tässä on ajateltu myös sitä puolta, että ulkoa
näkee talon olevan kunnossa, sanoo Ruohonen.
Rakennuksen suojelustatus pitää ottaa huomioon
myös urakoitsijaa valitessa.
– Mieluummin lähdetään toteuttamaan hanketta
sellaisten urakoitsijoiden kanssa, jotka ovat tehneet
ennen vanhoja, suojeltuja kohteita. Jokainen urakoitsija ei tähän ole se ihan paras mahdollinen,
kohteen isännöitsijä Taija Kangaskorte Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy:stä sanoo.
Pirkankonnun urakoitsijaa rakennuttamisen
osalta ei ole vielä kilpailutettu, mutta toteutussuunnittelu on, ja suunnittelijalla on optio
myös rakennuttamiseen.
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– Yhtiökokous sen sitten ennen
hankkeen aloittamista päättää. Joka
tapauksessa projektin valvonta tilataan
muualta.

Kuntokartoitus
paljastaa tarpeen

Julkisivuremonttiin, niin kuin muihinkin suuriin remontteihin, lähdetään
yleensä kuntokartoituksen kautta. Sellainen teetettiin tässäkin tapauksessa.
– Kuntotutkimus on tehty vuonna
2019, ja siellä havaittiin remontille
selkeitä tarpeita. Julkisivulle annettiin
pari kolme vuotta elinaikaa, ennen kuin
rappaukset alkavat itsestään tipahdella.
Se tietenkin sysää asiat liikkeelle. Toki
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maallikkokin näki, että jotakin on tehtävä, sanoo Kangaskorte.
Kattavaa tietoa aiemmista Pirkankonnun julkisivuun tehdyistä remonteista ei ole. Koska talo on liki satavuotias, on selvää, että julkisivua on
jouduttu kokonaisvaltaisesti uusimaan
jo ainakin kertaalleen. Eteläpäädyn
rappausta on uusittu vuonna 2018, ja
paikkakorjauksia on tehty vuosina
2002 ja 2015. Nekin on luonnollisesti
tehty alkuperäistä julkisivua mukaillen, ja aiempia korjauksia pystytään
todennäköisesti hyödyntämään myös
kokonaisvaltaisen julkisivun remontoinnin yhteydessä, sanoo Kangaskorte.

Julkisivujen korjausten välissä on
yleisesti paljon vaihtelua. Kangaskorte arvioi, että useimmat rakennukset
tipahtavat julkisivujen osalta 25–40
vuoden korjausväliin. Puurakenteisissa
taloissa vuosia voi olla korjausten välissä paljon vähemmän, sillä huoltomaa
lauksille saattaa olla tarvetta esimerkiksi 15 vuoden välein.
– Remonttiväli riippuu kiinteistön
koosta, materiaaleista ja monesta muusta tekijästä.
Kun päätös on tehty, asiaa aletaan
viedä eteenpäin yhtiökokouksessa.
Ensimmäisenä vuorossa on hankesuunnittelu, sitten toteutussuunnittelu
ja lopulta itse saneeraus. Monesti

valmistelutyö on hyvinkin pitkä, ja se
voi kestää vuodesta kahteen ja puoleen
vuoteen.
– Valmistelutyön kesto riippuu siitä,
kuinka nopea aikataulu ylipäätään on,
voidaanko remonttia esimerkiksi valmistella reilusti ajoissa ja pikkuhiljaa.
Usein julkisivuremontin kanssa tehdään muitakin korjaustöitä samanaikaisesti. Monesti uudistetaan esimerkiksi
parvekkeet, vesikatto, ovet tai ikkunat.
Jos kuntokartoituksessa paljastuu, että
pian on uusittava jotakin muutakin,
voidaan yhtiössä harkita kokonaisvaltaista julkisivuremonttia.
Pirkankonnun hanke on laaja, vaikka kohteeseen onkin tehty

rappauskorjauksia pitkin viimeisiä
vuosikymmeniä. Nyt rappauksen uusimisen kanssa samanaikaisesti uusitaan
todennäköisesti sisäpihalla olevia
tuuletusparvekkeita sen mukaan, mikä
niiden korjaustarve on, samoin sisä
pihan ikkunoita.
– Kadun puolen ikkunoita pystytään
parantelemaan korjausmaalaamalla, ja
osa niistä on jo uusittu liiketilojen osalta. Kadun puolella myös suojelumääräykset määrittävät enemmän sitä, mitä
voidaan tehdä, Kangaskorte kertoo.

Kustannukset vaihtelevat

Pirkankonnun urakan hintalappu
selviää toteutussuunnittelun myötä.

Etukäteen eivät Ruohonen ja Kangaskorte halua hintaa arvailla.
– Kustannus on saneerauksille lisätöineen. Lisätyövaraus on oltava etenkin vanhemmassa kohteessa, muistuttaa
Kangaskorte.
Lisätöitä voi toki tulla, oli kohde
sitten uudempi tai vanhempi. Työn
edetessä voidaan esimerkiksi havaita
tarvetta haitta-aineiden, kuten asbestin,
purkamiselle.
– Tällaisia yllätyksiä voi tulla, vaikka
kuntokartoitukset olisikin tehty. Tai
toisaalta voidaan joutua yllättäen korjaamaan esimerkiksi jotakin parveketta
laajemmin kuin oli suunniteltu, hän
kertoo.
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Ylipäätään julkisivuremontin hintahaarukkaa on vaikea määritellä, koska
hintalappuun vaikuttavat niin useat eri
tekijät. Julkisivuja on monenlaisia ja
niihin myös tehdään hyvin erilaisia ja
erilaajuisia remontteja. Remontti voi olla
pelkkä ulkoseinien maalaus, hiekkapuhallus, saumaus tai pinnoitus. Usein
samaan pakettiin niputetaan muitakin
korjaustöitä, jolloin remontin kestosta koituva haitta voidaan minimoida.
Remontin kustannukset jakautuvat osakkaiden kesken yhtiöjärjestyksen mukaan,
yleensä suhteessa huoneistoneliöihin tai
osakelukumäärään. Nyrkkisääntö on,
että julkisivuremontti tulee edullisemmaksi silloin, kun se tehdään ajoissa.
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Sen sijaan, että hintalappua saneerausvaiheessa hilattaisiin joitakin
tuhansia alas, Kangaskorte kehottaa
katsomaan pidemmälle.
– Säästö itse saneerauksen aikana on
vähän pelottavakin ajatus, hän toteaa.
Energiatehokkuuden parantamisesta
tulee yhtiölle huomattavasti säästöjä jatkossa. Jos esimerkiksi vanhassa kohteessa uusitaan ikkunoita, kertyy pidemmällä tähtäimellä säästöjä lämmityskuluissa.
– Monet haluavat edelleen säästää
vanhoja ikkunoita ja tekohengittää
niitä, mutta niiden energiatehokkuus
on huono.
Energiatehokkuutta voidaan julkisivuremontin yhteydessä parantaa

monessa eri kohtaa, jos siihen yhdistyy
esimerkiksi vesikaton kunnostaminen.
Rakennukseen voidaan myös esimerkiksi lisätä lämmöneristystä, jolla saadaan energiasäästöjä ja samalla lisätään
rakennuksen ekologisuutta.

Onnistunut hanke hyvällä
suunnittelulla ja valvonnalla

Koko hankkeessa kaiken a ja o on huolellinen suunnittelu, sanoo Kangaskorte.
– Niin kliseistä kuin se onkin, nimenomaan se hyvin suunniteltu työ pitkälti
määrittelee, mitä tulee tapahtumaan.
Perusteelliset kuntotutkimukset ja
kunnollinen pohjatyö ovat ensiarvoisen
tärkeitä remontin turvallisessa lop-

puunsaattamisessa. Näin vältytään ehkä
pahimmilta yllätyksiltä.
– Kun on tietoa kiinteistön historiasta ja siitä, miten remonttia lähdetään
tekemään, se on ihan ykkösjuttu.
Myös valvonta itse saneerauksen
aikana on hyvin oleellinen osa onnistunutta remonttia. Valvojan tehtäviin
kuuluu osallistua kokouksiin ja palavereihin sekä vierailla kohteella saneerauksen aikana. Valvonta kattaa myös
taloudellisen puolen: siellä esimerkiksi
tarkastetaan urakoitsijoiden laskut.
Hyvä valvonta huojentaa osakkaita ja
vähentää hallituksen työtä.
– Näin varmistutaan siitä, että kaikki
tehdään kuten pitää, sanoo Kangaskorte.

Ruohonen sanoo, että valvoja on
hyvä palkata mukaan heti hankkeen
suunnitteluvaiheesta lähtien.
Hänen mukanansa kannattaa palkata
valvoja, joka toimii samalla rakennuttajakonsulttina. Konsultti määrittää urakkakilpailun lähtökohdat, eli määrittelee
kaikki työt, jotka katsotaan remontin
yhteydessä aiheellisiksi tehdä.
– Taloyhtiöiden hallinnoissa on
paljon ihmisiä, joiden oma tietämys ei
ulotu tällaiseen remontointiin, ja siinä
hukkuu rahaa. Ammatti-ihminen voi
suitsia hanketta, jotta tehdään vain se,
mikä oikeasti tarvitsee tehdä, Ruohonen kertoo.
Yksi onnistuneen julkisivuremontin avaimista on toimijoiden välinen
yhteistyö. Suunnittelussa ja toteutuksessa isoa roolia näyttelee hallituksen,
isännöitsijän ja urakoitsijan välinen
yhteispeli.
– Jos se toimii hyvin, ollaan jo aika
pitkällä, sanoo Kangaskorte.
Isännöitsijän rooli on olla viestinviejänä urakoitsijan ja hallituksen välissä.
Tärkeää on pitää ajan tasalla myös
muut osakkaat.
Hallitukselta taas tarvitaan suuressa
hankkeessa aktiivista ja perehtynyttä
otetta.
– Ei tietenkään tarvitse olla mikään
rakennusinsinööri ollakseen hallituksessa, mutta valveutuneella, asioista kiinnostuneella ja aktiivisella hallituksella
pääsee pitkälle, sanoo Kangaskorte.
Ruohonen peräänkuuluttaa pitkän
tähtäimen suunnitelmaa, jollainen olisi
hyvä olla olemassa jokaisessa talossa.
– On tärkeää, että tehdään kuntotutkimus, jonka avulla saadaan rakennettua kymmenen vuoden ohjelma, ja sen
mukaan edetään vuositasolla. Tehdään
niitä operaatioita, joita ammatti-ihmiset
suosittavat tehtäväksi.

Yleisilme piristyy, arvo nousee
Isosta projektista koituu aina jotakin
haittaa asukkaalle. Julkisivuremontin
suurin haitta on huputus. Lisäksi voi

tulla pöly- ja meluhaittoja. Vaikka remonttia tehdään päiväsaikaan, vuorotyöläisille sekin voi olla harmillista.
Saman tasoisia haittoja julkisivuremontista ei kuitenkaan koidu kuin vaikka putkistosaneerauksista, joka haittaa
asumista huoneistoissa.
– Julkisivusaneerauksen aikana
huoneistot ovat asumiskelpoisia, ja
liiketiloissakin esimerkiksi kampaaja
saa edelleen vettä liikkeeseensä, sanoo
Kangaskorte.
Julkisivuremontti vaikuttaa kiinteistön yleisilmeeseen, sillä julkisivu toimii
taloyhtiön käyntikorttina.
– Remontti piristää ilmettä, mutta
ennen kaikkea vaikutukset ovat taloudellisia, sanoo Ruohonen.
Kunnossa oleva, uusittu julkisivu
nostaa asuntojen hinta-arviota.
– Kustannukset tulevat katettua
hinnannousun muodossa. Ja jos ei taloa
pidä kunnossa ja tee korjauksia silloin,
kun ne on aiheellista tehdä, on edessä
aikamoinen katastrofi.
Kun taloudenpito on suunnitelmallista, osakkaat tietävät etukäteen, millaisiin kustannuksiin heillä on varaa.
– Sen mukaan voi sitten tehdä
tulevia suunnitelmia. Ei ole mistään kotoisin, että kaikki joudutaan tekemään
kerralla. On järkevää jaksottaa remontointia niin, että lainat on maksettavissa. Mikään vastike ei kestä kuutta eri
lainaa päällekkäin. ■

Fakta
f Asunto-osakeyhtiö Pirkankontu
sijaitsee Tampereen Pyynikillä.
f Se on rakennettu vuonna 1928.
f Rakennus on suojeltu.
f Rakennuksessa on kuusi kerrosta, yhteensä 36 huoneistoa ja
katutasossa viisi liiketilaa.
f Lopullinen päätös julkisivuremontista yksityiskohtineen
nuijitaan seuraavassa yhtiö
kokouksessa.
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