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Käsitteet ja määritelmät 
 

Aluerakentaminen 

 

Kokonaisen asuinalueen rakentaminen samoja periaatteita noudattaen suunnitelmallisesti. 

 

Asuinkerrostalo 

 

”Lainsäädännön ja tilastoinnin näkökulmasta asuinkerrostalo on vähintään kaksikerroksi-

nen, useita asuinhuoneistoja käsittävä asuinrakennus, jossa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia 

tiloja on päällekkäin” (RakMk G1 2005, 4). 

 

BES 

 

BES tarkoittaa betonielementtistandardia. Standardi kehitettiin Suomessa elementtirakenta-

mista varten vuosina 1968–1970. 

 

Energiatehokkuus 

 

”Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokasta käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentä-

mistä kustannustehokkaalla tavalla” (Energiavirasto.fi). 

 

Herkkyystarkastelu 

 

Elinkaarikustannusten laskennassa tehtävä toimenpide, jolla tarkastellaan kuinka eri lähtö-

arvojen muuttaminen vaikuttaa lopputuloksiin. Esimerkiksi käytettyä laskentakorkokantaa 

voidaan muuttaa ja tarkastella tuloksia eri koroilla. (Pulakka ym. 2007) 

 

Huonekorkeus 

 

Kohtisuoraan mitattu korkeus tilassa lattiapinnasta kattopintaan. Asuinhuoneissa huone-

korkeuden tulee olla vähintään 2,5m. Huonekorkeus ei saa laskea alle 2,2m. (RakMk G1 

2005) 

 

Inflaatio 

 

”Yleistä kustannustason nousua sanotaan inflaatioksi. Inflaatio pienentää rahan ostovoi-

maa. Ajan kuluessa samalla rahasummalla saa aina vähemmän.” (Sirén 2015)  

 

Isännöitsijäntodistus 

 

”Isännöitsijäntodistus sisältää kaikki keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, taloudelli-

sesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista kor-

jauksista” (Isännöintiliitto.fi b).  
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Jäännösarvo 

 

Tarkastelujakson lopussa jäljellä oleva investoinnin arvo. Jotta investoinnilla on tarkaste-

lujakson lopussa jäännösarvoa, tulee sillä olla käyttöikää vielä jäljellä, muussa tapauksessa 

jäännösarvo on nolla. 

 

Kerroskorkeus 

 

”Kerroskorkeus on kahden päällekkäisen lattiapinnan kohtisuora etäisyys” (RakMk G1 

2005). 

 

Kiinteistöstrategia 

 

”Kiinteistöstrategia on asumisen, omistamisen ja ylläpidon suunnitelma, jossa ensin määri-

tellään tavoitteet ja sen jälkeen keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Myös kiinteistöstrategia 

on hyvä laatia sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille, ja lähtökohtana pidetään yleensä talo-

yhtiön nykytilaa.” (Rakentaja.fi) 

 

Korjausvelka 

 

”Korjausvelan määrä kertoo, paljonko rakennuksiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat 

käytön kannalta hyvässä kunnossa. Korjausvelka syntyy, kun ennakoivasta kunnossapidosta 

tingitään ja tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. Kunnossapito on siis vä-

häisempää kuin rakenteiden kuluminen.” (Rakennusteollisuus.fi) 

 

Lamellitalo 

 

Pitkänomainen kerrostalo, joka koostuu useammasta porrasyksiköstä. Tyypillinen piirre on 

umpinaiset päädyt. 

 

Nimelliskorko 

 

”Investointien kannattavuuslaskennassa käytetty nimelliskorko ilmaisee investoinnille ase-

tetun tuottovaatimuksen.” (Sirén 2015)  

 

Peruskorjaus 

 

”Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin 

se oli uutena” (stat.fi a). 

 

Perusparannus 

 

”Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikaisempi laatu ja 

arvo” (stat.fi b). 
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Perusratkaisu 

 

Linjasaneeraushankkeissa perusratkaisulla tarkoitetaan korjaustapaa / toimenpidettä, joka 

sisältyy urakkaan ja toteutetaan, ellei osakas ole halukas kustantamaan parempaa laatuta-

soa esimerkiksi laatoituksen tai vesikalusteiden osalta. 

 

Pistetalo 

 

Kerrostalon tyyppi, jossa asunnot kiertyvät yhden portaan ympärille. Korkeita pistetaloja 

nimitetään tornitaloiksi. Harvinaisempi kerrostalon tyyppi kuin lamellitalo. 

   

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 

 

”Kiinteistöstrategia ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelman laadintaa. PTS:n aikajänne on 

yleensä vähintään 10 vuotta. Se kertoo, milloin ja miten on ajateltu toteuttaa kiinteistön kor-

jaushankkeet.” (Talokeskus.fi) 

 

Reaalikorko 

 

”Usein nimelliskoron ja inflaation vaikutus yhdistetään yhdeksi korkotekijäksi, jota kutsu-

taan reaalikoroksi. Reaalikoron vaikutus pääoman arvoon siirryttäessä ajassa eteenpäin tai 

taaksepäin on sama kuin nimelliskoron ja inflaation yhdessä.” (Sirén 2015) 

 

Yhtiöjärjestys 

 

”Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki ja se pitää olla asunto-osakeyhtiölain mukaan 

jokaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa ja rekisteröity. Yhtiö-

järjestyksessä on määritelty, millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita ja minkä tilo-

jen hallintaan osakkaan osakkeet antavat oikeuden. Yhtiöjärjestyksestä voi myös selvitä, mi-

ten kunnossapidon vastuut jakautuvat osakkaan ja taloyhtiön välillä.” (Isännöintiliitto.fi a) 
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1 Johdanto 
Vuonna 2016 Suomen rakennustuotannon arvo oli yhteensä 31,8 miljardia euroa, josta ta-

lonrakentamisen osuus oli 25,3 miljardia euroa. Talonrakentamisesta korjausrakentamisen 

osuus oli 12,6 miljardia euroa eli noin puolet. Asuinrakennuksien korjauksien osuus tästä 

reilusta 12 miljardista oli 7,3 miljardia euroa. (Rakennusteollisuus 2017) On tutkittu, että 

vuosien 2016–2025 välisellä ajanjaksolla asuinrakennusten korjauksiin olisi vuosittain sijoi-

tettava keskimäärin 9,4 miljardia euroa niiden korjaustarpeen kattamiseksi (Nippala & Vai-

nio 2016).  

 

Suomessa rakennettiin yli 500 000 kerrostaloasuntoa vuosien 1960 ja 1979 välillä (Paiho 

ym. 2009, 20). Pelkästään vuonna 1974 asuntoja rakennettiin lähes 50 000 (Neuvonen 2006, 

142). 1960- ja 70-lukujen aikana syntyi pääosa Suomen kerrostalolähiöistä. Rakennusten 

käyttövesi- ja viemärijärjestelmien tekninen käyttöikä on usein enintään 50 vuotta, jolloin 

1970-luvulla rakennettujen asuntojen tekniikan korjaaminen on ajankohtaista jo nyt tai vii-

meistään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Koska lähiöidemme suuri rakennusmassa 

saavuttaa korjausikänsä suhteellisen samaan aikaan tulee tämä aiheuttamaan painetta toimin-

nan tehostamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen kaikille korjaushankkeiden pa-

rissa työskenteleville taloyhtiöistä toteuttajien kautta teknisten ratkaisujen valmistajiin. 

 

1970-luvulla rakennettiin paljon taloja kattamaan suuri muuttoliikkeen aiheuttama asunnon-

tarve miettimättä sen enempää, että rakennukset ja niiden tekniikka kestäisivät mahdollisim-

man pitkään. Käytetyt ratkaisut perustuivat toiminnan tehostamiseen ja kustannusten leik-

kaamiseen. Siksi ajanjakson rakennuksia joudutaan korjaamaan usein jo paljon aiemmin 

kuin saman ikäisiä rakennuksia, jotka on rakennettu eri aikaan. Osia kiinteistöistä on voitu 

saneerata jo aiemmin tai kiinteistöjä on korjattu tai muutettu muilla tavoin. Aiemmat toi-

menpiteet vaikuttavat suoraan vaadittujen korjausten laajuuteen.    

 

Lähiökerrostalojen elinkaaren aikana suurimmat korjaukset kohdistuvat rakennuksen vaipan 

(vesikatto, julkisivut, ikkunat ja parvekkeet) korjauksiin 25–35 vuoden iässä ja taloteknii-

kan, etenkin vesi- ja viemärijärjestelmien, korjauksiin 50 vuoden iässä. (Virtanen ym. 2005) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pääasiassa talotekniikan, ja etenkin vesi- ja viemärijärjes-

telmien korjauksia. Myös korjauksia muista alueista sivuutetaan, jos niiden suoritus vesi- ja 

viemärijärjestelmien korjaamisen yhteydessä on perusteltua. Tällaisia korjauksia ovat esi-

merkiksi märkätilojen rakenteiden korjaaminen. Julkisivujen korjauksiin liittyen on tehty 

useita tutkimuksia (ks. esim. Boström ym. 2012; Lantto 2011; Niemelä 2015; Uotila 2012).  

 

Vesi- ja viemärijärjestelmien korjauksesta käytetään yleisesti termiä ”linjasaneeraus”. Julki-

sessa keskustelussa linjasaneerausta nimitetään myös putkiremontiksi, mutta tässä tutkimuk-

sessa käytetään virallisempaa termiä linjasaneeraus. Vesi- ja viemärijärjestelmien lisäksi lin-

jasaneerauksen yhteydessä korjataan usein myös rakennuksen sähköjärjestelmiä ja märkäti-

lat sekä rakennuksen yleisiin tiloihin tehdään ehostavia toimenpiteitä. Tarpeen mukaan myös 

muihin järjestelmiin tehdään korjaus- tai parannustoimenpiteitä samalla kertaa, esimerkiksi 

lämmitysverkosto tasapainotetaan ja poistoilmakoneet uusitaan. Linjasaneerausten rahal-

liseksi arvoksi 2010-luvun aikana on arvioitu 3,5 miljardia euroa vuodessa ja lukeman on 

2020-luvun aikana arvioitu kasvavan vuodessa 6,5 miljardiin euroon. Seuraavan vuosikym-

menen aikana linjasaneeraukset tulevatkin täyttämään merkittävän osan korjausrakentami-

sen markkinoista. 2030-luvulla linjasaneerausten rahallisen arvon on arvioitu laskevan ta-

kaisin 3,5 miljardin euron vuosittaiseen lukemaan, jossa se säilyy myös 2040-luvun. (Virta-

nen ym. 2005) 
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Linjasaneerauksen asukkaille näkyvin osuus on itse toteutusvaihe, kun töitä tehdään raken-

nuksessa. Toteutusvaiheen lisäksi hanke sisältää kuitenkin myös useita muita vaiheita, joilla 

on suoraan vaikutusta siihen, kuinka hyvin toteutusvaihe saadaan hoidettua. Kokonaisuu-

dessaan linjasaneeraushanke kestää kaikkine vaiheineen usein kahdesta kolmeen vuotta 

(Ratu G–0294 2006). Linjasaneerauksen toteuttamiseen on useita eri teknisiä vaihtoehtoja, 

ja yhteen kohteeseen onkin usein monta vaihtoehtoista tapaa toteuttaa korjaukset. Tekniset 

vaihtoehdot ovat linjasaneerauksessa vain yksi huomioitava asia. Korjaushankkeena linjasa-

neeraus onkin täysin erikoislaatuinen, koska työt kohdistuvat ihmisten koteihin, jotka ovat 

koko ajan käytössä. Tästä syystä korjauksien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 

monia muitakin näkökulmia mahdollisimman halvan ja teknisesti laadukkaan lopputuloksen 

lisäksi. Linjasaneeraus on myös usein hankkeena niin laaja, että tulee tarkkaan pohtia hank-

keen sisältöä päätettäessä, mitä kaikkia toimenpiteitä voidaan ja kannattaa toteuttaa samalla 

kertaa pakollisten putkistojen korjauksien lisäksi. 

 

Asukkaiden näkökulmasta linjasaneerauksen sisältöä ja toteutustapaa päätettäessä huomioi-

tavia asioita ovat esimerkiksi korjauksien asuntoon kohdistama haitta-aika, märkätilojen toi-

minnallisuus ja laatu korjauksien jälkeen sekä saneerauksen hinta asuntokohtaisesti. On tut-

kittu, että asukkaiden kannalta tärkeimpiä asioita linjasaneerauksen kokemiseksi onnistu-

neeksi ovat koko hankkeen ajan toimiva viestintä ja vaikutusmahdollisuudet päätöksissä, 

etenkin omaa asuntoa koskevissa asioissa. (Paiho ym. 2009) Teknisten ratkaisujen lisäksi 

taloyhtiön tulee osata valita hankkeella myös toteutusmuoto, joka osaltaan määrittelee talo-

yhtiön vastuualueita hankkeessa. Jotta hankkeelle osataan valita oikea toimintamuoto ja oi-

keat tekniset ratkaisut korjauksille, tulee taloyhtiön osata hankkia tarvittavaa asiantunte-

musta hankkeen johtamiseksi tarvittavan aikaisessa vaiheessa, koska tätä harvoin löytyy ta-

loyhtiön asukkailta. 

 

Arvot korjausrakentamisessa poikkeavat huomattavasti arvoista, jotka vallitsevat uudisra-

kentamisessa. Lisäksi hankkeiden käynnistymiseen vaikuttavat erilaiset taustatekijät. Kor-

jausrakentamishankkeissa huomioitavia arvoja voivat olla esimerkiksi rakennusten kulttuu-

rihistoriallisen arvon huomioiminen sekä rakennuksen käyttäjien tunnearvot (Tuppurainen 

2013).  Tolman (2003) esittää, että korjaushankkeen käynnistymistä voidaan perustella eri-

laisilla tekijöillä. Osa hankkeista selittyy teknisten tekijöiden perusteella, jolloin korjaus-

hanke on perusteltua käynnistää, kun jokin rakennusosa on käytetty loppuun eli sillä ei ole 

enää teknistä käyttöikää jäljellä. Linjasaneerauksen käynnistämisen taustalla on usein tämä 

tekijä. Muita esitettyjä tekijöitä korjaushankkeiden käynnistämisen taustalla ovat muun mu-

assa kohteen rationalisoiminen käytön kannalta eli erilaiset tilamuutokset, taloudelliset syyt, 

eli korjauksilla pyritään korottamaan kiinteistön arvoa tai saavuttamaan säästöjä, sekä puh-

taasti käyttäjän tahtotilaan perustuvat korjaushankkeet eli esimerkiksi ulkonäön muuttami-

nen sisätiloissa (Tolman 2003). Linjasaneeraushankkeen yhteyteen on usein luontevaa liittää 

korjaustoimia, joita voi osaltaan perustella myös näillä muilla tekijöillä.  

 

Julkisessa keskustelussa linjasaneeraushankkeiden hintoja vertaillaan usein pelkästään kor-

jauksien neliöhinnan perusteella, eikä lainkaan huomioida mitä kaikkea toimenpiteitä hanke 

on sisältänyt. Hankkeiden eri sisältöjen takia hintavertailu on vaikeaa, ellei eritellä kustan-

nuksia mitkä ovat kohdistuneet esimerkiksi vesijohtojen sekä viemäreiden korjaamiseen ja 

millä tavoin ja missä laajuudessa nämä korjaukset on tehty. On selvää, että korjaushanke, 

jossa esimerkiksi sukitetaan pelkästään viemärit, on investoinniltaan halvempi kuin täysi-

mittainen korjaushanke, jossa uusitaan rakennuksen vesijohdot, viemärit, sähköjärjestelmä 
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ja märkätilat. Lisäksi yleensä vertaillaan vain korjauksien hankintahintaa, kun tärkeämpää 

olisi vertailla kustannuksia pidemmällä aikajaksolla eli elinkaarikustannuksia. Kevyet kor-

jaukset voidaan tehdä pienillä investointikustannuksilla, mutta niillä ei myöskään saavuteta 

yhtä pitkää käyttöikää kuin korjaamalla laajemmin. Tällöin joudutaan tekemään uusia kor-

jauksia uudelleen aiemmin. 

 

Kustannukset ovat toisaalta vain yksi asia, joka hankkeita vertailtaessa tulee huomioida. 

Joissain tapauksissa ratkaisuja ei ole haluttu toteuttaa halvimmalla mahdollisella tavalla. 

Märkätilojen rakenteet ja kalusteratkaisut ovat voineet olla parempaa tasoa ja korjauksien 

yhteyteen on liitetty esimerkiksi rakennuksen yleisten tilojen korjauksia, joilla parannetaan 

asukkaiden viihtymistä. Joissain hankkeissa on voitu myös suorittaa peruskorjauksen yhtey-

dessä kiinteistön kokonaislaatua parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä kiinteis-

töön LTO-järjestelmä, jolloin hanke onkin ollut jo osittain perusparannus pelkän peruskor-

jauksen sijaan. Isännöintiliiton vuosittain teettämässä Putkiremonttibarometrissä yhtenä 

osuutena selvitetään, kuinka eri tekijöiden arvioidaan vaikuttavan taloyhtiöiden päätöksen-

tekoon tulevaisuudessa. Merkittävimpänä asiana tuoreimmassa vuoden 2017 kyselyssä 

nousi esille korjauksien huoneistokohtainen läpimenoaika, jonka merkityksen 79 % vastaa-

jista on arvioinut kasvavan. Muita tekijöitä, joiden merkityksen on arvioitu kasvavan oleel-

lisesti päätöksenteossa, ovat muun muassa remonttien kokonaiskesto, asumisen helppous 

huoneistossa remontin aikana, asukkaiden muutostöiden hallinta, projektin vastuusuhteiden 

selkeys ja läpinäkyvyys sekä energiansäästöratkaisut linjasaneerauksen yhteydessä. (Isän-

nöintiliitto 2017) 

 

Vuoden 2016 lopussa keskusteluun ja uutisiin Suomessa nousi saksalaisten tapa toteuttaa 

linjasaneerauksia. Heidän tehostetussa toimintamallissaan hankkeen asuntokohtainen haitta-

aika on saatu tiivistettyä viikkoon, kun Suomessa tavanomainen haitta-aika on noin kolme 

kuukautta. Teknisiltä ratkaisuiltaan ja toimivuudeltaan eri maiden lopputuloksissa ei ole 

eroa. (Kaarenoja 2016) Linjasaneerausten parissa työskentelevien tuleekin pohtia, kuinka 

myös Suomessa toimintaa saadaan tehostettua, koska varaa tähän selvästi on sekä myös toive 

taloyhtiöiden puolelta. Myös tarve tehostamiselle ilmenee viimeistään siinä vaiheessa, kun 

suuret kerrostalomassat tulevat korjausikään, jotta työvoima hankkeiden toteuttamiseen saa-

daan riittämään. Tehostusvaraa hankkeissa on aina taloyhtiöiden esivalmistelusta suunnitte-

lun kautta toteutukseen, kuin myös käytetyissä teknisissä ratkaisuissa.  

1.1 Tutkimuksen ongelma ja tavoitteet 

Linjasaneerauksiin liittyen on tehty useita tutkimuksia, joilla on pyritty kehittämään tietyn 

yrityksen työtapaa linjasaneeraushankkeiden parissa (ks. esim. Räisänen 2010; Lohi 2015). 

On myös tutkittu, kuinka rakennusvaiheen toimenpiteitä voidaan tehostaa (ks. esim. Karvo-

nen 2010; Paananen 2010; Wederholm 2013) ja tehdä rakennusprosessista mahdollisimman 

asukasystävällinen (ks. esim. Paiho ym. 2009). Lisäksi on muun muassa tutkittu, mitkä ovat 

asukkaiden näkökulmasta tärkeitä asioita linjasaneerauksien toteuttamisessa (Isännöintiliitto 

2017; Paiho ym. 2009). Näiden lisäksi on tapauskohtaisesti tutkimalla pyritty löytämään tie-

tylle kohteelle paras mahdollinen ratkaisuvaihtoehto korjauksien toteuttamiseen (ks. esim. 

Maaranen 2010). Teknisistä ratkaisuista löytyy myös monia tiettyyn toteutustapaan tai on-

gelmaan tarkennettuja tutkimuksia (ks. esim. Alisalo 2016; Eskelinen 2016; Lappeteläinen 

2010; Lummikko 2010; Matoniemi 2014; Moradi 2015; Sinisalo 2010; Tähkäpää 2015) Mo-

nessa opinnäytetyössä on myös vertailtu eri linjasaneerausmenetelmiä ja niiden kustannus-

vaikutuksia joko kirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta tai toteutuneita korjaushankkeita 
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tutkimalla (ks. esim. Ruuskanen 2011; Venäläinen 2013; Luomala 2013; Luiro 2013). Hank-

keissa käytettyihin urakkamuotoihin liittyen on tehty useita tutkimuksia (ks. esim. Leppänen 

2012; Ruutiainen 2014).  Linjasaneerauksia on sivuttu myös osaltaan monessa tutkimuk-

sessa, joissa on tutkittu laajemmin korjausrakentamista (ks. esim. Lantto 2011; Tiilikainen 

2014; Uotila 2012). Edellä esitetyistä tutkimuksista huomataan, että linjasaneerauksia ja var-

sinkin korjausrakentamista ylipäätään tutkitaan laajasti, mikä on alan suhdanteiden kannalta 

erinomainen asia.  

 

Hankesuunnittelu on rakentamisprojekteissa vaihe, jossa selvitetään erilaiset mahdolliset to-

teutusvaihtoehdot hankkeelle ja näitä vaihtoehtoja vertaillaan esimerkiksi kustannusten pe-

rusteella. Hankesuunnittelun jäljiltä työn tilaaja voi valita tavan, jolla itse toteutusta lähde-

tään suunnittelemaan tarkemmin. Tästä syystä hankesuunnittelu on tärkeä vaihe, jossa eri 

vaihtoehdot ja niiden vaikutukset tulee pystyä selvittämään riittävän tarkasti, jotta voidaan 

valita sopiva toteutustapa ja laajuus hankkeelle. Hankesuunnitteluvaiheen tärkeyttä linjasa-

neerauksissa on ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään tutkinut Manninen 

(2013) ja hankesuunnitteluvaiheen kehittämistä omassa ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työssään tutki Maunu (2013). Myös Haverinen (2012) tutki omassa diplomityössään eri lin-

jasaneerausten vertailua hankesuunnitteluvaiheessa, sekä kuinka hankesuunnittelua voisi ke-

hittää. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen sisällön muuttaminen on vaikeaa. Raken-

nukset ja varsinkin niiden asukkaat toiveineen ovat kuitenkin yksilöitä, jolloin ei voida yleis-

tetysti sanoa, että tietty toteutustapa ja korjauksien sisältö on aina paras mahdollinen. Aina 

tuleekin edetä tapaus- ja hankekohtaisesti eli ei voida laatia yleistettyä hankesuunnitelmaa 

linjasaneerausten toteuttamiseen. 

 

Aiemmin laadituista tutkimuksista eniten yhtäläisyyksiä tähän tutkimukseen löytyi Rintalan 

(2013) diplomityöstä, jossa tutkittiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia valittaessa linjasanee-

rausmenetelmää myös muilta näkökulmilta kuin kustannusten osalta. Tutkimuksessa eri osa-

alueita käsiteltiin erillisinä osina, eikä eri osa-alueiden vaikutuksia tarkasteltu kokonaisuu-

tena. Vaikutuksia tarkasteltiin myöskin sanallisesti eikä eri menetelmien eroja vertailtu las-

kennallisesti. Tässä tutkimuksessa etsitään laskennallisesti paras mahdollinen vaihtoehto lin-

jasaneerauksen toteuttamiseen ottaen huomioon hanke kokonaisuutena sekä tarkastelemalla 

eri osa-alueiden vaikutuksia kokonaisuuden muodostamisessa. Monissa aiemmissa tutki-

muksissa on linjasaneerauksien kustannusten osalta verrattu ainoastaan perinteisen ja sisä-

puolisen saneerauksen eroja. Tässä tutkimuksessa kustannukset jaetaan pienempiin osako-

konaisuuksiin, jolloin nähdään, miten hinta muodostuu hankkeen laajuuden perusteella.  

 

Linjasaneeraus on korjaushanke, jossa pääsuunnittelijana voi toimia myös LVI-suunnittelija. 

Vasta suurempia muutoksia sisältävissä hankkeissa pääsuunnittelijana tarvitaan arkkitehtia. 

Koska pelkästään teknisiä vaihtoehtoja linjasaneerauksen toteuttamiseen on useita ja tekni-

set vaihtoehdot ovat vain yksi arvioitava hankkeen osakokonaisuus, tulisi hankesuunnittelu-

vaiheessa pystyä arvioimaan nykyistä tarkemmin erilaiset mahdolliset linjasaneerauksien to-

teutustavat eri osatekijät huomioon ottaen. Näitä eri osatekijöitä ovat muun muassa inves-

tointi- ja elinkaarikustannukset eri hankesisällöillä, korjauksien läpimenoajan nopeuttamisen 

mahdollistaminen ja asumishaitan minimoivien ratkaisujen hyödyntäminen. Jotta osataan 

valita hankkeelle oikea sisältö ja toteutustapa tulee taloyhtiön tahtotila myös pystyä selvittä-

mään, koska joissain tapauksissa esimerkiksi esteettisesti parempi lopputulos on taloyhtiölle 

tärkeämpi osatekijä kuin mahdollisimman nopea korjauksien läpimenoaika.  
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LVI-suunnittelijalta vaaditaan siis myös ymmärrystä muista tekniikan aloista, jotta kokonai-

suutena valitaan paras mahdollinen toteutustapa hankkeelle. LVI-alan ammattilainen voi lin-

jasaneeraushankkeissa toimia myös useissa muissa asiantuntijarooleissa, joten tutkimuk-

sessa tarkastellaan myös jossain määrin ominaisuuksia ja piirteitä teknisten vaihtoehtojen 

ulkopuolelta linjasaneeraushankkeissa esimerkiksi hankintamuotojen ja hankeorganisaation 

roolien osalta. Myös uusia toimintamalleja ja tietoa alalla on pyritty käsittelemään tässä tut-

kimuksessa, koska linjasaneerauksien määrän kasvun myötä ala on osaltaan murrosvai-

heessa eikä voida varmaksi vielä tietää, mitkä toimintatavat vakiintuvat käyttöön. Uusia toi-

mintatapoja ovat esimerkiksi ryhmäkorjaushankkeet ja projektiallianssit. 

 

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää erilaiset vaihtoehdot linjasaneerauksien tekniseen 

toteuttamiseen. Markkinoille on tullut ja tulee koko ajan kasvavissa määrin uusia teknisiä 

ratkaisuvaihtoehtoja ja näiden kartoittaminen oli työssä yhtenä tavoitteena. Teknisten vaih-

toehtojen lisäksi tavoitteena oli luoda kokonaiskuva linjasaneeraushankkeesta eri osapuoli-

neen, vaiheineen ja vaihtoehtoisine toteutustapoineen, jolloin työn tekemisen jäljiltä tekijällä 

on paremmat edellytykset työskennellä monipuolisesti linjasaneeraushankkeiden parissa. 

Näiden tavoitteiden rinnalla tavoitteena oli myös laatia linjasaneerauksien hankesuunnitte-

luvaiheeseen avuksi laskentamalli, jolla voidaan vertailla erilaisia linjasaneerauksien toteu-

tusvaihtoehtoja ja löytää kokonaisuutena paras tapa linjasaneerauksen toteuttamiseen eri nä-

kökulmat huomioon ottaen. 

 

Laadittu laskentamalli koostuu kahdesta eri osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa keskity-

tään kustannuksiin, jotka on otettava huomioon aina rakennusprojekteissa. Kustannukset si-

sällytettiin laskentaan sekä investointi- että elinkaarikustannuksina. Toisessa osuudessa las-

kentamalli koostuu monitavoitearvioinnista, jolla arvioidaan saneeraushankkeen kokonais-

laatua. Kokonaislaatu sisältää eri osatekijöitä, joita ovat muun muassa järjestelmien huollet-

tavuus hankkeen jälkeen, läpimenoajan nopeuttamisen mahdollistaminen ja huoneistossa 

asumisen helpottaminen. Eri osatekijöiden painokertoimia voi halutessaan laskennassa 

muuttaa, jolloin voi tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ja ottaa huomioon erilaiset toiveet ja 

painotukset. Laskentamallia testattiin työn yhteydessä esimerkkikohteeseen ja esimerkki-

kohteen tarkastelua on käsitelty työssä luvussa 6. 

 

Laskentamallia varten hankittiin kustannustietoa eri korjaustoimenpiteistä käyttäen eri läh-

teitä kirjallisuudesta urakoitsijoihin. Lisäksi eri korjaustoimenpiteiden vaikutuksia muihin 

arvotettaviin lopputuloksiin arvioitiin yhdessä tutkijan työnantajaorganisaation LVI-alan 

ammattilaisten kanssa. Tarkimmin arvioitiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja LVI-järjestelmien 

korjauksille ja muista korjaustoimenpiteistä tarkastelu pidettiin yleisemmällä tasolla. Mui-

den korjaustoimenpiteiden laskennan osuutta voidaan myöhemmin tarkentaa tämän tutki-

muksen ulkopuolella.  

 

Tutkimustyössä pyrittiin löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkälaisia asuinkerrostaloja 1970-luvulla rakennettiin Suomessa ja miten käytetyt 

ratkaisut vaikuttavat linjasaneerauksiin? 

2. Mitä eri teknisiä vaihtoehtoja on olemassa linjasaneerausten toteuttamiseen ja millä 

eri tavoin hanke voidaan toteuttaa? 

3. Mistä eri osuuksista linjasaneerauksen kustannukset muodostuvat ja miten kustan-

nuksia voidaan vertailla elinkaaren perusteella? 

4. Miten linjasaneeraushanketta voi arvioida muiden tavoitteiden suhteen kustannusten 

lisäksi? 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus tehtiin työsuhteessa yrityksessä Granlund Oy ja yksi tutkimuksen tavoitteista oli 

vahvistaa yrityksen osaamista linjasaneerauksien parissa. Granlundin uusimman Granlund 

2020 -strategian yhtenä korjausrakentamisen kehittämisen ja panostamisen osa-alueena on 

linjasaneeraukset, ja tämä tutkimus toimii osaltaan osana tuon strategian toimeenpanemista 

yrityksessä. Granlundin linjasaneerauspalveluihin kuuluvat esiselvitykset, hanke- ja toteu-

tussuunnittelu sisältäen kaikki eri osa-alueet arkkitehtisuunnittelusta tekniseen suunnitteluun 

sekä myös pääsuunnittelun, urakan aikaiset projektinjohto- ja valvontatehtävät sekä takuu-

ajan tehtävät.  

 

Tutkimus suoritettiin laatimalla kirjallisuusselvitys käsitellyn ajanjakson kerrostaloista ja 

niissä käytetyistä teknisistä järjestelmistä, jotta saatiin vastaus edellisen luvun lopussa esi-

tettyyn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Linjasaneerauksista laadittiin vastaava kirjal-

lisuusselvitys, jolla hankittiin vastaus toiseen tutkimuskysymykseen.  

 

Kaksi viimeistä tutkimuskysymystä liittyvät tutkimuksen yhteydessä laadittuun laskenta-

malliin. Linjasaneerauksien kustannusten muodostumiseen etsittiin tietoa kirjallisuudesta ja 

lisäksi kustannustietoa hankittiin urakoitsijoilta. Linjasaneeraushankkeen arvioimista varten 

muiden kuin kustannusten suhteen työn laskentamalliin sisällytettiin monitavoitearviointi-

osuus. Tämän lisäksi haastateltiin muutamia valittuja hankkeiden eri osapuolia edustavia 

henkilöitä toimittamalla heille kyselylomake tätä työtä varten kehitetystä kyselystä, jolla 

voidaan jatkossa kartoittaa osakkaiden painotuksia eri arvoille, jotka muodostavat monita-

voitearvioinnin kokonaisuuden. 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus rajattiin Suomeen vuosien 1970–1979 välillä rakennettuihin asuinkerrostaloihin. 

Rajauksen perusteena on, että tuona aikana rakennetut kerrostalot ovat tulleet tai tulossa lä-

hivuosina linjasaneerausikään. Tutkimus rajattiin lisäksi asunto-osakeyhtiöiden linjasanee-

raushankkeisiin, eikä tarkasteluun otettu mukaan vuokrayhtiöitä, koska hankkeiden hankin-

taperusteet ja hankeorganisaatiot eroavat näissä suuresti toisistaan.  

 

Tutkimus rajattiin lisäksi pääosin LVI-tekniikan, ja etenkin käyttövesi- ja viemärijärjestel-

mien, korjauksiin. Korjauksia ja niiden vaikutuksia myös muista aloista on käsitelty työssä, 

mutta näiden tarkkuus ja eri vaihtoehtojen tarkastelu eivät ole samalla tasolla vesi- ja viemä-

rijärjestelmien kanssa. Myös laajemmat perusparannushankkeet ja –toimenpiteet, esimer-

kiksi ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmän muuttaminen kokonaisuudessaan, jätettiin 

työssä tarkastelun ulkopuolelle. Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien ulkopuolelta tarkaste-

luun otettiin muista järjestelmistä linjasaneeraushankkeiden yhteydessä tavallisesti suoritet-

tavia kevyempiä korjaustoimenpiteitä.  
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2 70-luvun asuinkerrostalot  
Luvussa 2 käsitellään asuinkerrostalojen rakentamisen taustoja sekä käytettyjä ratkaisuja 

1970-luvulla Suomessa. Työssä käsitellään osittain myös rakentamista 1960-luvulla, koska 

1970-luvulla käytetyt tekniikat perustuivat aiemmin käyttöön otettujen tekniikoiden yleisty-

miseen rakentamisessa. Lisäksi eri puolilla Suomea kerrostaloja toteutettiin eri tavoin, riip-

puen minkälaista teknistä kalustoa oli saatavilla. Tästä syystä toisella puolella maata ratkai-

sut saattoivat olla vielä 1970-luvun lopussa samoja kuin toisaalla 1960-luvulla. Tarkastelu-

jakso jakautuu tehtyjen tutkimusten (ks. Mäkiö 1994; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015) 

mukaan rakentamisessa käytettyjen ratkaisujen ja noudatettujen periaatteiden osalta kahteen 

eri jaksoon. Alkupuoli vuoteen 1975 asti kuuluu noudatettujen periaatteiden puolesta sa-

maan ajanjaksoon kuin 1960-luku ja vuodesta 1975 alkaen ratkaisut alkoivat noudattaa sa-

moja periaatteita modernin rakentamisen kanssa. Rakennustietosäätiö on tehnyt laajan tut-

kimuksen (Mäkiö 1994; Neuvonen 2006; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015), jossa tutkittiin 

eri aikakausien kerrostaloja ja tämän tutkimuksen pohjalta määritettiin eri aikakausien tyyp-

piratkaisut rakentamisessa.  

2.1  Rakentaminen ajanjaksolla 

Rakentamisen taustalla 1970-luvulla vaikutti 1960-luvulla alkanut suomalaisen yhteiskun-

nan rakennemuutos, jonka myötä suomalaiset muuttivat enenevissä määrin maaseudulta 

kaupunkiin. Muuttoliike aiheutti suuren tarpeen uusille asunnoille kattamaan muuttavien 

asunnontarve, ja tämä tarve saatiin osaltaan katettua rakentamalla kerrostalolähiöitä. Uusien 

asuntojen tarve oli määrällisesti niin suuri, ettei olemassa olevalla rakennustahdilla olisi 

saatu rakennettua tarvittavaa määrää uusia asuntoja. Tarpeen mahdollistamiseksi tuli raken-

tamistahtia nopeuttaa ja tätä varten tarvittiin uusia keinoja rakentamiseen. Uusia keinoja oli-

vat muun muassa rakentamiseen kehitetyt teolliset menetelmät ja suurien aluerakentamisko-

konaisuuksien rakentaminen keskustojen ulkopuolelle. Kerrostalorakentamista, joka kesti 

1960-luvulta 1970-luvun alkuun, kutsutaan usein Suomen uudelleenrakentamisen ajaksi. 

(Mäkiö ym. 1994, 14–15; Neuvonen 2006, 142; RIL 2009a, 21)  

 

Kaupungistuminen oli voimakkainta vuosina 1965–1975 ja kerrostalorakentaminen oli eri-

tyisen vilkasta 1970-luvun alussa. Kaikkien aikojen ennätys saavutettiin vuonna 1974, jol-

loin Suomeen valmistui yhteensä 46 200 kerrostaloasuntoa. Vuoden 1966 asuntotuotantolain 

tavoite asuntotuotannolle oli vähintään 500 000 uutta asuntoa kymmenen vuoden ajanjakson 

aikana 1966–1975. (Mäkiö ym. 1994, 15; Neuvonen 2006, 142) Rakennusten ja asuinaluei-

den laatuun määrällisten tavoitteiden lisäksi alettiin kiinnittää enemmän huomiota 1970-lu-

vun loppupuolella (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 8). Ennen vuotta 1960 oli Suomeen 

rakennettu yhteensä noin 215 000 kerrostaloasuntoa ja vuosien 1960–1979 aikana rakennet-

tuja asuntoja on yhteensä noin 570 000 (Paiho ym. 2009, 20). 1960- ja 1970-luvuilla Suo-

meen rakennettiin siis yli kaksinkertaisesti sama määrä kerrostaloasuntoja kuin oli aiemmin 

rakennettu yhteensä. Kerrostalorakentaminen väheni 1970-luvun loppupuolella omakoti-, 

rivi- ja paritalojen rakentamisen yleistyessä (Neuvonen 2006, 210). 

 

Suomen rakentaminen uudistui 1.7.1959, kun rakennuslaki astui voimaan. Lain myötä otet-

tiin käyttöön uusi kolmiosainen kaavoitusrakenne, joka koostui seutukaavasta, yleiskaavasta 

ja asemakaavasta. Rakennuslain säätämisen kanssa samoihin aikoihin alettiin ensimmäisen 

kerran kokeilla rakentamista elementtejä hyödyntäen. Lain myötä käyttöön otetun kaavoi-

tusrakenteen vaikutuksesta ryhdyttiin kaavoittamaan kerralla suurempia kokonaisuuksia ja 
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kerrostalolähiöt osoittautuivat otollisiksi kohteiksi uudelle toimintatavalle. Uusi toiminta-

tapa mahdollisti myös kokonaisen asuinalueen suunnittelun yhdellä kertaa, kun aiemmin 

suunnitelmat piti toteuttaa talo ja kohde kerrallaan. (Mäkiö ym. 1994, 20) Toimintatapa hal-

litsi rakentamisen periaatteita 1970-luvun loppuun asti, jolloin se alkoi kohdata myös vas-

tustusta kansalaisten suunnalta (Neuvonen 2006, 210). 

 

Varsinkin pääkaupunkiseudulle valmistui 1960- ja 1970-luvuilla useita uuden kaavoitusra-

kenteen mukaisesti rakennettuja asuinalueita. Arvioiden mukaan Suomeen rakennettiin 60- 

ja 70-luvuilla 200–400 lähiötä (Hagan 1996). Esikuvana uusien toimintamallien mukaan to-

teutetusta asuinalueesta voidaan pitää Helsingin Pihlajamäkeä (1961–1964). Helsingissä 

1970-luvulla rakennettuja asuinalueita ovat muun muassa Pihlajisto (1970-luku), Suurmetsä 

(1970-luvun alkupuoli), Itä-Pasila (1974–1978) ja Itäkeskus (1976–1979). Esimerkkejä 

muissa kaupungeissa rakennetuista asuinalueista ovat muun muassa Hervanta Tampereella 

(1973 alkaen), Martinlaakso ja Myyrmäki Vantaalla (1968–1975), Puijonlaakso Kuopiossa 

(1965–1974) ja Suvilahti Vaasassa (1970-luvun alkupuoli). (Neuvonen 2006, 144 ja 213) 

 

Suomen rakentamista uudistettiin 1970-luvulla ottamalla käyttöön 1.7.1976 voimaan astunut 

Suomen rakentamismääräyskokoelma. Aiempien määräysten noudattaminen oli kuitenkin 

sallittua vielä myöhemminkin, kunhan rakennuslupaa oli haettu ennen 1.1.1978. Tästä syystä 

määräyksien vaikutukset eivät vielä suuressa mittakaavassa näkyneet 1970-luvun lopun ra-

kentamisessa. (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 11)  

 

Teollista sarjatuotantoa painotettiin 1960- ja 1970-luvuilla rakentamisessa. Muita asuntotuo-

tannon toimintaa kuvaavia sanoja olivat tehokkuus, esivalmisteiset rakennusosat, moduuli-

mitoitus ja standardointi. Aiemmin rakentamisessa vallinnut kohdekohtainen suunnittelu ja 

käsityö katosivat 1960-luvulla rakentamisesta lähes kokonaan. Joissain tapauksissa talokoh-

taista suunnittelua ei tarvinnut enää lainkaan, vaan rakennus voitiin toteuttaa jotakin raken-

nusliikkeen mallisuunnitelmaa käyttäen. Rakentaminen perustui rakennusliikkeiden käyttä-

miin mallilamelleihin, joita yhdistelemällä voitiin toteuttaa haluttu kerrostalo. (Neuvonen 

2006, 143; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 13; RIL 2009a, 21)  

 

Elementtien käyttämistä rakentamisessa ryhdyttiin kehittämään rakentamisen taloudellisuu-

den ja työn nopeuttamisen äärimmäisen tavoittelun myötä. Myös rakennustyömaiden työ-

voimapula voimisti elementtirakentamiseen pyrkimistä, koska tällöin työmailla ei tarvittu 

niin paljon työvoimaa. Yksi suurimmista elementtirakentamisen kehittämisen tavoitteista oli 

mahdollistaa rakentaminen myös talvella. Talvirakentamisen myötä pystyttiin vähentämään 

talvityöttömyyttä ja tehostamaan tuotantoa lisää. (Mäkiö ym. 1994, 31–32) 

 

Elementtirakentamisen alkuaikoina ei ollut käytössä mitään yhteisiä standardeja vaan raken-

nusliikkeet toteuttivat elementtejä omissa tehtaissaan omiin tarpeisiinsa. Tämä ei ollut teho-

kasta, ja yleensä sarjatuotannon hyödyt jäivät pieniksi, koska valmistetut sarjat eivät olleet 

suuria. Osaltaan standardien puuttumisen johdosta käynnistettiin Suomessa vuonna 1968 

BES-tutkimus, jonka tavoitteena oli kehittää elementtien rakentajille avoin kotimainen stan-

dardi, jonka mukaan elementit tulisi toteuttaa. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut suunnitella 

tyyppitaloa, vaan mahdollistaa sellaisen tuotantojärjestelmän rakentaminen, jolla voidaan 

toteuttaa erilaisia ratkaisuja elementtejä hyödyntämällä. Tutkimuksen taustalla päätavoit-

teena oli kuitenkin ajanjaksolle tyypillisesti rakennuskustannusten pienentäminen. Tutki-

muksen tuloksena Suomeen saatiin tuotettua uudentyyppinen yhteinen elementtijärjestelmä, 

joka alkoi yleistyä rakentamisessa 1970-luvun puolivälin jälkeen. Käytännössä tutkimuksen 
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tuottamana uutena asiana kerrostalorakentamisessa alettiin käyttää esijännitettyä ontelolaat-

taa välipohjien rakenteena. BES-järjestelmä mahdollisti myös useiden eri valmistajien ele-

menttien käytön samassa kohteessa. (Mäkiö ym. 1994, 39–42) 

 

Rakentamisen taustalla vaikuttaneet ja käyttöön otetut periaatteet ja uudet toimintatavat 

mahdollistavat osaltaan ajanjakson rakennuksien tehokkaammat korjaukset aiempien aika-

kausien rakennuksiin nähden. Tämä aiheutuu aluerakentamisen mahdollistamista aluekor-

jaushankkeista, joissa voidaan samoja korjausperiaatteita hyödyntää useassa rakennuksessa. 

Lisäksi elementtien käytön myötä rakennuksien mitat ja rakennuksesta vanhoista suunnitel-

mista saatavat tiedot ovat luotettavampia kuin paikalla rakentaen toteutetuissa kiinteistöissä. 

Tämä mahdollistaa paremmin elementtiratkaisujen käytön myös korjauksissa, ja sen ettei 

rakentamisvaiheessa purkutöiden yhteydessä tule esiin niin paljon yllätyksiä suunnitelmien 

puutteiden ja rakennusaikana tehtyjen muutoksien takia.  

2.2 Tyypilliset ratkaisut 

Suomalaisen asuinkerrostalorakentamisen perustyyppi 1960-luvun alusta lähtien 1970-lu-

vun loppupuolelle saakka oli suurmuottitekniikalla ja sandwich-elementeillä toteutettu osa-

elementtitalo. Paikallatekemisen ja elementtien käytön suhteen määrittivät muun muassa 

käytettävissä oleva nosturikalusto ja rakennusmateriaalien ja elementtien saatavuus. Raken-

tamiselle oli myös tuohon aikaan tyypillistä, että samoja ratkaisuja käytettiin niin Helsin-

gissä kuin Rovaniemellä. (Mäkiö ym. 1994, 36)  

 

Kerrostalojen rakentamisen tekniikassa 1960- ja 1970-luvuilla on koko Suomea ajatellen 

suuria paikallisia eroja. Suurimmissa kasvukeskuksissa siirryttiin 1970-luvun alussa täysele-

menttirakentamiseen, kun samaan aikaan pienemmillä paikkakunnilla saatettiin vielä raken-

taa samaan tapaan kuin 1950-luvulla. Tämä johtui siitä, että alueilla, joilla oli pieni tarve 

rakentamiselle, ei kannattanut hyödyntää aluerakentamista ja elementtejä vaan toteuttaa 

tarvittu rakentaminen edelleen paikalla tehden rakennus kerrallaan. (Mäkiö ym. 1994, 52) 

 

Vaikka rakentamisen tavoissa oli suuriakin paikallisia eroja eri puolella Suomea, voidaan 

ajanjakson suomalaisen kerrostalon perustyyppinä pitää suurmuoteilla toteutettua kirjahyl-

lyrunkoista ruutuelementtitaloa. Paikallatekeminen korvautui 1970-luvun aikana yhä use-

ammin elementeillä. (Mäkiö ym. 1994, 52) Ajanjakson rakentamiselle vahvimman ilmeen 

antoi ruutuelementti, jonka Mäkiö ym. (1994) nimeävät ajanjakson suomalaisen kerrostalo-

rakentamisen symboliksi.  

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään 1970-luvun asuinkerrostaloille tyypillisiä ratkaisuja. Työn 

lopussa liitteessä 3 on esitettynä kolme erilaista tyyppikerrostaloa ajanjaksolta.  

2.2.1 Rakenteet 

Betoni korvasi tiilen 1960-luvulla kantavissa rakenteissa. Yleisin käytetty runkotyyppi 

1960-luvulta alkaen oli kirjahyllyrunko, jonka kantavana pystyrakenteena ovat betoniseinät 

ja rakennuksen päädyt. Runkotyypin huomaa erityisesti lamellitaloissa, joissa kantavia ra-

kenteita ovat runkoon nähden poikittaiset seinät ja umpinaiset päädyt. Muut ulkoseinät eivät 

ole kantavia. Pistetaloissa on kantavia seiniä suhteessa enemmän kuin lamellitaloissa. Kir-

jahyllyrungosta on olemassa erilaisia muunnelmia, jotka eroavat toisistaan toteutustavaltaan 

sekä välipohja- ja ulkoseinärakenteeltaan. Yleisin runkoratkaisu Suomen kerrostalotuotan-

nossa 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa oli osaelementtirakenteinen kirjahyllyrunko, 

joka tehtiin sekä paikalla rakentaen, että elementtejä hyödyntäen. (Neuvonen 2006, 148) 
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BES-järjestelmän mukaan toteutetusta täyselementtirungosta tuli 1970-luvun loppupuolella 

suosituin runkotyyppi (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 38).  

 

Alla kuvassa 1 on esitetty kirjahyllyrungon neljä yleisintä eri muunnelmaa. Nämä neljä eri 

muunnelmaa ovat paikalla rakennettu runko, osaelementtirakenteinen runko, suurlevyjärjes-

telmän mukainen täyselementtirunko sekä BES-järjestelmän mukainen täyselementtirunko. 

1970-luvun aikana käytettiin jonkin verran myös muita runkotyyppejä, esimerkiksi paikal-

larakennettua tiilimuurirunkoa ja betonipilarirunkoa, mutta näiden runkotyyppien käyttö oli 

kuitenkin huomattavasti vähäisempää. (Neuvonen 2006, 148–150) 

 

 
Kuva 1. Kirjahyllyrungon eri muunnelmat (muokattu lähteestä Neuvonen 2006, 148–150). 

Yleisin rakenne väli- ja yläpohjissa 1970-luvun alkupuolelle asti oli paikalla valettu massii-

vinen teräsbetonilaatta, joka toteutettiin yleensä 150–160 mm vahvuisena ja sen päälle va-

lettiin 40–50 mm paksuinen pintabetoni. Joissain tapauksissa, kun haluttiin säästää valun 

jälkeen tehtävien työvaiheiden määrässä, voitiin laatta valaa 190 mm vahvuisena ja tämän 

päälle pintaan lisättiin vain ohut tasoitekerros. (Neuvonen 2006, 153) Paikallavaletun laatan 

etuna muun muassa massiivisiin elementteihin verrattuna oli tekniikan helppo sijoittelu laa-

tan sisään ennen valua (Mäkiö ym. 1994, 71). Välipohjarakenteena käytettiin jonkin verran 

myös massiivisia 190–200 mm paksuisia teräsbetonisia välipohjaelementtejä, jotka toimivat 

osittain välivaiheena siirryttäessä elementtirakentamiseen. Pinnat viimeisteltiin näissäkin 

vain ohuella tasoitekerroksella. Elementit varustettiin tehtailla LVI- ja sähkövarauksilla 

mikä lisäsi erilaisten elementtien määrää rakennuskohtaisesti. (Neuvonen 2006, 153–154) 

 

BES-järjestelmän käyttöön ottamisen myötä välipohjarakenteisiin tuli vaihtoehdoksi myös 

esijännitetyt välipohjalaatat, jotka syrjäyttivät 1970-luvun lopulla massiiviset välipohjaele-

mentit kokonaan sekä veivät välipohjarakenteen valta-aseman itselleen paikalla valetulta 

laatalta. Esijännitettyjä välipohjalaattoja oli käytössä kaksi eri vaihtoehtoa, ontelolaatta ja 

U-laatta. Ontelolaattojen valmistus alkoi Suomessa vuonna 1970 ja käytettyjä tuotenimiä 

olivat Spiroll ja Variax. Laatan standardipaksuus oli 265 mm ja tämän päälle tuli vielä ohut 

tasoitekerros tai 50–70 mm pintavalu. (Neuvonen 2006, 153–154; Neuvonen & Hieta-Wilk-

man 2015, 54) U-laattojen käyttö ei yleistynyt samalla tavalla kuin ontelolaattojen ja niitä 

valmistettiin vuosien 1971 ja 1983 välisenä aikana tuotenimellä Nilcon. U-laatoilla välipoh-

jan paksuus oli 300 mm. (Neuvonen 2006, 153–154; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 54)  

Myös hormien kanssa edettiin samalla tavalla paikalla rakentamisesta kohti elementtien 

käyttöä kuin muissakin rakenteissa. Jo 1950-luvulla hormeja alettiin muurata pienelemen-

teistä ja käyttää kerroksen korkuisia teräsbetonisia hormielementtejä. Esivalmisteiset hormit 

tehtiin usein lyhyistä kappaleista muuraamalla 1950–1960-lukujen taitteeseen asti. Kerrok-

sen korkuisten elementtien käyttö alkoi yleistyä 1960-luvun alkupuolelta alkaen. Hormien 

tiiviys muodostui ongelmaksi, etenkin saman hormiryhmän vierekkäisten hormien saumojen 
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osalta. Toinen ongelmallinen kohta oli päällekkäisten horminosien liittäminen toisiinsa ker-

rosväleissä. (Mäkiö ym. 1994, 93) 

 

Kerroskorkeuden minimi ja käytännössä ainoa käytetty korkeus Suomessa vuodesta 1953 

vuoteen 1994 asti oli määräyksien mukaan 280 cm. Kun kerroskorkeudesta vähennetään 

kulloinkin toteutetun välipohjarakenteen korkeus, saadaan asuntojen huonekorkeus. Massii-

visten välipohjalaattojen (paikallavaletut tai elementit) tapauksessa huonekorkeus oli 

yleensä siis noin 260 cm. BES-järjestelmän mukaisten esijännitettyjen välipohjalaattojen 

korkeus oli kuitenkin noin 7 cm suurempi kuin massiivisilla välipohjalaatoilla, jolloin BES-

järjestelmän mukaan toteutetuissa taloissa huonekorkeus oli enää hieman päälle 250 cm, 

joka oli lain sallima alaraja. Ajanjaksolla toteutetuissa märkätiloissa huonekorkeus oli vielä 

tästäkin matalampi, koska lattiataso oli muuta huoneistoa korkeammalla tekniikan lattiaan 

asentamisen takia. (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 15) 

2.2.2 Märkätilat 

Tarkasteltavan ajanjakson aikana märkätilojen toteuttaminen uudistui kokonaan elementti-

rakentamisen myötä. Kylpyhuonetilat toteutettiin vielä 1960-luvun alkupuolella rakenta-

malla ne täysin paikan päällä ja tämä jatkui myös osittain 1970-luvun puolella. Vuosien 

1963–1974 välissä käytettiin pääosin betonista valmistettuja useiden tonnien painoisia kyl-

pyhuone- ja WC-elementtejä. Betonielementtien yhteydessä vaakaviemärit sijoitettiin vielä 

rakenteiden sisään. Kevyempien pelti- ja puurunkoisten kylpyhuone-elementtien valmistus 

aloitettiin 1970-luvun alussa. Näitä kevyempiä elementtejä oli tarkoitus käyttää etenkin U- 

ja ontelolaattojen kanssa. Pelti- ja puurunkoisten elementtien kanssa ei yleensä käytetty lat-

tiaviemäreitä vaan kaivo sijoitettiin seinän alareunaan ja liitokset pystylinjaan tehtiin sei-

näviemärin kautta. Elementit sisälsivät usein kaiken tarvittavan tekniikan sisällään ja työ-

maalla tulikin vain liittää osat toisiinsa. Vedeneristeenä märkätilojen lattioissa käytettiin ta-

vallisesti muovimattoa, joka asennettiin päällimmäiseksi kerrokseksi ja nostettiin hieman 

seinälle. Käytettyjen märkätilojen lattiarakenneratkaisujen vuoksi 1960-luvulta 1980-luvulle 

asti märkätilan lattia oli usein huomattavasti muuta huoneistoa korkeammalla. (Neuvonen 

2006, 181–182 & 231–232; RIL 2009a, 26) Seuraavana on kaksi kuvaa (kuvat 2 ja 3), joissa 

on esitettynä betoninen ja kevytrakenteinen kylpyhuone-elementti rakenteineen ja järjestel-

mineen. 
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Kuva 2. Betoninen kylpyhuone-elementti (Neuvonen 2006, 185). 

 

 
Kuva 3. Kevytrakenteinen kylpyhuone-elementti (Neuvonen 2006, 231). 
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Etenkin vedeneristeen liittyminen lattiakaivoihin oli ongelmakohta märkätilojen rakenteissa. 

Lisäksi ajanjaksolla sai vesijohdoilla tehdä lävistyksiä lattiaan, jolloin nämäkin kohdat ovat 

vedeneristyksen kannalta ongelmallisia. Nykymääräyksien (RakMk D1 2007) mukaisesti 

vesijohdoilla ei saa märkätiloissa lävistää lattiaa. Myös huonosti tiivistetyt lattiakaivojen ko-

rokerenkaat ovat aiheuttaneet useita vesivahinkoja. Asbestia käytettiin paljon 1970-luvulla, 

ja myös märkätilojen rakenteissa asbestin käyttö on ollut yleistä. 

2.3 Tekniikka 

LVI-teknisissä järjestelmissä ei 1970-luvun alkupuolen aikana tapahtunut suuria muutoksia, 

vaan järjestelmät säilyivät lähes samanlaisina kuin mihin ne olivat kehittyneet 1950-luvun 

loppuun mennessä. Järjestelmien suunnittelun ja mitoituksen osalta 1970-luvulla tapahtui 

muutos Suomen Rakentamismääräyskokoelman käyttöönoton yhteydessä. Elementtiraken-

taminen ei juurikaan vaikuttanut LVI-järjestelmien rakentamiseen ja toteuttamiseen. Ajan-

jakson aikana asbestin käyttö oli suurimmillaan ja asbestia on käytetty laajalti muun muassa 

LVI-järjestelmissä putkistojen eristeissä. 1970-luvun lopulla alkanut maailmanlaajuinen 

energiakriisi ei vielä tarkastelujaksolla vaikuttanut rakennuskantaan ja järjestelmiin Suo-

messa. (Mäkiö ym. 1994, 198; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 11) 

 

Seuraavana luvuissa 2.3.1–2.3.5 käsitellään eri LVI-järjestelmät ja järjestelmissä käytetyt 

tyyppiratkaisut mahdollisine ongelmakohtineen. Luvussa 2.3.6 käsitellään muita teknisiä 

järjestelmiä, joita yleisesti toteutettiin ja aiemmin luvussa 2.2.2 kerrottiin ajanjaksolla käy-

tetyistä ratkaisuista märkätiloissa. Järjestelmiin liittyviä linjasaneerauksen yhteydessä mah-

dollisesti suoritettavia parannuksia käsitellään myöhemmin luvussa 3.3 ja linjasaneerauk-

sissa huomioitavia asioita luvussa 3.4.  

2.3.1 Käyttövesi 

Käyttövesiverkosto koostuu jakelu- ja kiinteistöverkostosta. Jakeluverkostosta vastaa kun-

nan vesihuoltolaitos, ja se ulottuu kiinteistön liittymäkohtaan, joka sijaitsee tavallisesti jake-

luverkoston runkojohdossa tai tontin rajalla. Kiinteistöverkosto koostuu tonttijohdosta ja ra-

kennuksen sisäisistä vesijohdoista. Taloyhtiö vastaa kiinteistöverkoston rakentamisesta ja 

ylläpidosta. Tonttijohto on jakeluverkoston ja kiinteistön päävesimittarin välinen osuus kiin-

teistöverkostosta ja se vastaa tekniikaltaan jakeluverkostoa. Tavallisesti vesihuoltolaitos hoi-

taa tonttijohdon rakentamisen taajama-alueilla. Vesihuoltolaitos vastaa myös kiinteistön 

päävesimittarin asentamisesta, tarkastuksista ja huollosta. (Kekki ym. 2007)  

 

Käyttövesijohdoissa yleisesti käytettäväksi hyväksyttyjä putkia vuonna 1965 olivat valu-

rautapaineputket, sinkityt teräsputket ja kupariputket. Muoviputkien käyttö hyväksyttiin 

vasta 1970-luvulla. Putkien asennustavan mukaan jakaminen vaihdettaviin ja ei-vaihdetta-

viin putkiin tuli määräyksiin mukaan 1970-luvun alussa. Ei-vaihdettavaksi putkiksi katso-

taan putket, jotka sijaitsevat esimerkiksi valun sisällä tai muussa paikassa, jonne ei ole pää-

syä rakenteita rikkomatta. Riippumatta asennustavasta ainut materiaali, joka hyväksyttiin 

käytettäväksi sekä kylmässä, että kuumassa vedessä, oli kupari. (Mäkiö ym. 1994, 198–199)  

 

Talon sisä- ja ulkopuolisissa vesijohdoissa käytettiin eri materiaaleja. Valurautaa käytettiin 

paljon kunnallistekniikan vesijohdoissa. Maahan upotettuina putkina, esimerkiksi tonttijoh-

toina, käytettiin tavallisesti eristettyä teräsputkea vielä 1970-luvun alussa. Vuosikymmenen 

loppupuolella muoviputket korvasivat teräksen. Kylmän veden osalta rakennuksissa käytet-

tiin pääasiassa kuumasinkittyä teräsputkea 1970-luvun alkupuolelle asti. Kupariputkia käy-

tettiin pääasiassa lämminvesijohdoissa. Myös kylmävesijohdoissa alettiin käyttää kuparia 
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1970-luvun puoliväliin tultaessa. Vesipisteiden kytkentäjohdot ovat myös olleet perinteisesti 

kuparia. Terästä ja kuparia ei saanut sekoittaa niin, että virtaussuunnassa teräs tuli kuparin 

jälkeen ja yleinen ratkaisu olikin, että pohjakerroksen vaakarungoissa käytettiin kylmässä 

vedessä sinkittyä terästä, vaikka pystylinjat tehtiinkin kuparista. Ruostumattomia teräsputkia 

käytettiin lämminvesijohdoissa erityistapauksissa. Muovilaaduista käyttövesijohdoissa oli 

käytössä PVC, PEL ja PEH. Vesilaitosten pää- ja jakelujohdoissa oli käytössä asbestise-

menttiputkia, joiden käyttö ei kuitenkaan kiinteistöjen sisälle kohdistunut. (Mäkiö ym. 1994, 

200–202; Neuvonen 2006, 230; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 77)  

 

Yhteenvetona käyttövesiputkissa käytetyistä materiaaleista voidaan todeta, että pääosin ra-

kennuksien sisällä oli käytössä sinkitty teräs sekä kupari ja 1970-luvulla mukaan alkoi tulla 

myös muovi. Erityistapauksissa myös muita materiaaleja saatettiin käyttää, mutta näiden 

käytöllä ei ole vaikutusta linjasaneerauksien suunnitteluun, koska riippumatta käytetystä ma-

teriaalista, alkavat alkuperäiset putkistot olla teknisen käyttöikänsä lopussa (ks. 3.4.3). 

 

Verkoston huollettavuus huomioitiin jo osittain 1970-luvulla järjestelmien toteutuksessa. 

Käyttövesiverkosto varustettiin tarvittavalla määrällä sulkuventtiilejä siten, että jokaisen 

asunnon vedet voitiin erikseen sulkea. Lisäksi jokainen vesikaluste varustettiin omilla su-

luillaan. (Mäkiö ym. 1994, 204) Koska ajanjakson käyttövesijärjestelmät on varustettu usein 

tarvittavalla määrällä sulkuja, voidaan järjestelmät korjata helpommin vaiheittain sulkemalla 

vain korjattava osuus verkostosta.  

 

Vesijohtojen eristämiseen käytettiin erilaisia menetelmiä. Sekä kylmän että lämpimän veden 

osalta 1970-luvun aikana yleisin käytetty eriste oli mineraalivillakouru, joka pinnoitettiin 

kosteutta läpäisemättömäksi. Eristeet suojattiin näkyvissä paikoin myös muovikuorilla. Käy-

tettyjen eristyskerrosten vahvuus vaihteli ajanjaksolla riippuen ajankohdasta, paikkakun-

nasta, rakennuttajasta ja suunnittelijasta. Eristeissä käytettiin usein myös asbestia. (Mäkiö 

ym. 1994, 206; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 77)  

 

Käyttövesijärjestelmän mitoituksen perusteena käytettiin vuoteen 1975 ja Rakentamismää-

räyskokoelman osan D1 voimaan tuloon asti Suomen kunnallisteknisen yhdistyksen julkai-

sua Rakennusten vesijohdot ja viemärit. Vesijohtojen mitoitus poikkesi nykyään käytetystä 

ja järjestelmiä ei tarvinnut mitoittaa tarkasti, kuin vain jonkin erityisehdon täyttyessä. Taval-

lisissa rakennuksissa voitiin käyttää karkeaa mitoitusta. (Mäkiö ym. 1994, 207–208 ja 214) 

Käytettyjä mitoitusperusteita verrattaessa nykymääräyksiin (RakMk D1 2007) huomataan, 

että vaaditut kalustekohtaiset virtaamat olivat aiemmin huomattavasti suuremmat. Tästä 

syystä nykymääräysten mukaisia virtaamia käytettäessä, voidaan veden kulutuksessa säästää 

huomattavasti. Vedenkulutuksen pienenemistä linjasaneerauksen yhteydessä on käsitelty 

tarkemmin luvussa 3.3, jossa käsitellään muitakin energiatehokkuustoimenpiteitä. 

 

Vuonna 1976 Suomen Rakentamismääräyskokoelman tultua voimaan, esitettiin velvoittavia 

määräyksiä käyttövesijärjestelmien toteuttamiselle koskien muun muassa asennustapaa ja 

käytettyjä materiaaleja. Myös laitteiden virtaamille, painehäviöille ja ääniteknisille ominai-

suuksille asetettiin määräykset. (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 74) Käyttövesijärjestel-

män suunnittelun ja mitoituksen kannalta 1970-luku jakautui siis kahteen eri ajanjaksoon. 

 

Vesijohtojen sijoittelu rakennuksiin vaihteli riippuen muun muassa välipohjien ja kylpyhuo-

neen rakenteesta. Pystylinjat sijoitettiin joko putkiroiloihin tai kylpyhuone-elementtien yh-

teyteen ja pystylinjojen sijainti pyrittiin saamaan mahdollisimman lähelle kulutuspisteitä. 
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Putkikuilut rakennettiin joko paikan päällä tai käyttäen elementtejä. Kuilujen sijoittelu oli 

paikalla valetun välipohjan kanssa verraten vapaasti valittavissa, mutta esijännitettyjen väli-

pohjaelementtien rakenne asetti rajoituksia sijoittelulle. Asuntojen vaakaputkistot asennet-

tiin, joko paikan päällä välipohjarakenteisiin valun sisään, tai käytettäessä välipohjaelement-

tejä, tehtiin elementteihin reitit valmiiksi tehtaalla vesijohtojen asennusta varten. Kokonaisia 

kylpyhuone-elementtejä käytettäessä voitiin vesijohdot asentaa jo tehtaalla valmiiksi ele-

mentteihin, jolloin nämä tuli työmaalla vain yhdistää tarvittavilta osin. (Neuvonen 2006, 

181–182; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 75–76) Kytkentäjohtojen osalta käytettiin sekä 

asentamista seinän sisään, että pinta-asennusta, joista yleisempi tapa oli kuitenkin edelleen 

asentaa vesijohdot seinän sisään. Kellareissa ja yleisissä tiloissa putkistot asennettiin useim-

miten näkyviin kattoon eristettyinä. Joissain tapauksissa tehtiin myös lattian alla kulkevia 

kanaaleja, minne vesijohdot sijoitettiin. (Mäkiö ym. 1994, 213) 

 

1970-luvun käyttövesijärjestelmissä on myöhemmin esiin nousseita ongelmia sekä järjestel-

män rakenteen, putkistojen sijoittelun, käytettyjen materiaalien kuin mitoituksen osalta. 

Ajanjaksolla käytetty märkätilojen lämmityksen toteuttaminen lämpimän veden kierrolla, on 

aiheuttanut ongelmia bakteerikasvuston kanssa järjestelmissä, koska lämpimän veden läm-

pötila on päässyt laskemaan liian alhaiseksi (ks. myös 2.3.4). Putkistojen sijoittelu rakentei-

den sisään vaikeuttaa järjestelmään tehtäviä korjauksia. Käytettyjen materiaalien, varsinkin 

sinkityn teräksen, osalta tekninen käyttöikä aiheuttaa tarvittavia korjauksia järjestelmään 

aiemmin, kun alkujaan suunniteltiin. Myös käytetyt putkistojen liitostavat eivät ole käyt-

töiältään yhtä pitkäkestoisia kuin itse putkisto. Mitoitus osaltaan aiheuttaa turhaa energian-

kulutusta liian suurien virtaamien takia kuin myös verkoston turhaa kulumista. Linjasanee-

rauksen myötä ainakin osa näistä ongelmista voidaan poistaa ja hyvällä toteutuksella myös 

kaikkien ongelmakohtien korjaaminen on mahdollista. 

2.3.2 Viemäri 

Rakennusten viemäröinti jäte- ja sadevesien osalta on mahdollista toteuttaa joko erillis- tai 

sekavesiviemäröintinä. Erillisviemäröinnissä talon jäte- ja sadevedet johdetaan ominaan 

kunnan verkostoon asti, eivätkä eri vedet pääse sekoittumaan keskenään verkostossa mis-

sään kohtaa. Erillisviemäröinnin kunnollinen hyödyntäminen vaatii, että myös kunnan ver-

kostossa on omat runkoputket jäte- ja sadevedelle. Sekavesiviemäröinnissä rakennuksen 

jäte- ja sadevedet yhdistetään talon ulkopuolella kaivossa, josta ne johdetaan kunnan ver-

kostoon yhtä taloviemäriä pitkin. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit ovat sekavesiviemä-

röinnissäkin erilliset järjestelmänsä. Sekavesijärjestelmän ongelmana on mahdollinen sade-

veden padotus jätevesijärjestelmään kovien sateiden aikaan. Sadevesien osalta järjestelmä 

voi olla myös talon sisällä viemäröity tai viemäröinti on voitu toteuttaa talon ulkopuolisesti.  

 

Käytössä 1970-luvulla oli vielä pääasiassa sekavesiviemäröintijärjestelmiä. Yleinen ratkaisu 

oli poistaa sadevesi tasakatolta katon eristykseen liitetyn kattokaivon avulla ja rakentaa vie-

märöintiputket talon sisälle samoihin nousuroiloihin kuin muut jätevesiviemärit ja vesijoh-

dot. Kondenssiriskin takia sadevesiviemärit lämpöeristettiin. Yleinen sisäpuolisesti viemä-

röity sadevesijärjestelmä 1970-luvulla oli myös umpivirtausjärjestelmä, jossa viemärit mi-

toitettiin normaaleja viemäreitä pienemmiksi ja toiminta perustui lappoilmiöön. (Mäkiö ym. 

1994, 208–209; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 81) 

 

Rakennettaville viemärijärjestelmille oli erilaisia määräyksiä toiminnallisuuden ja käytettä-

vien materiaalien osalta. Käytettyjä materiaaleja viemärijärjestelmissä talon sisäpuolisissa 

putkissa olivat valurauta, muovi, kupari, lyijy ja haponkestävä teräs. Näistä materiaaleista 
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yleisimmin käytettiin valurautaa ja muovia. Muovin käyttö yleistyi vuonna 1975, kun muh-

villiset PVC-HT viemärit tulivat markkinoille. Rakennuksen ulkopuolisissa viemäreissä 

käytettyjä materiaaleja olivat valurauta, betoni, muovi sekä lasitettu saviputki. Valurauta-

putkia käytettiin sekä muhvillisia että muhvittomia. Muhvittomat valurautaputket tulivat 

markkinoille vuonna 1971 vastaamaan muoviviemäreiden asettamaan haasteeseen. (Mäkiö 

ym. 1994, 209–210; Neuvonen 2006, 230) Muovilaaduista viemäreissä käytettiin ennen 

PVC-HT:n markkinoille tuloa PVC-PE:tä 1970-luvun alkuun asti. PVC-PE-muoviviemärei-

den on havaittu lasittuvan nopeasti aiheuttaen materiaalin haurastumista ja niillä ei saavu-

tettu suunniteltua teknistä käyttöikää. (Laksola 2007; Markelin-Rantala & Rautiainen 2007) 

 

Käyttövesiverkoston tavoin, myös viemäriverkoston toteuttamisessa otettiin osittain huomi-

oon verkoston huollettavuus. Viemäriverkostossa käytettyjä varusteita olivat muun muassa 

pohjaventtiilit, vesilukot, puhdistusputket ja padotusventtiilit. Varusteiden avulla viemäri 

voitiin sulkea, kaasujen pääsy ulos verkostosta voitiin estää tai verkostoa voitiin puhdistaa 

niiden kautta. Ajanjaksolla käytetyt vesilukot olivat yleisesti joko valuraudasta ja lyijystä 

valmistettuja pullovesilukkoja tai valuraudasta ja messingistä valmistettuja putkivesiluk-

koja. 1970-luvulla vesilukkoja valmistettiin myös jo muovista. (Mäkiö ym. 1994, 211) 

 

Viemäreiden mitoitus ajanjaksolla vastaa likipitäen nykymääräysten mitoitusta (Mäkiö ym. 

1994, 212; RakMk D1 2007). Tästä syystä putkikokojen suhteen ei nykymääräysten mukai-

sesti suunniteltaessa viemärin kokoa tarvitse usein kasvattaa putkistoja uusittaessa ja ole-

massa olevien reittien hyödyntäminen on usein osittain täten mahdollista ainakin sellaisten 

viemäreiden osalta, joita ei ole asennettu valun sisään.  

 

Viemäreiden sijoittelussa rakennuksiin käytettiin eri toteutustapoja. Vaakasuorat osuudet 

huoneistoissa asennettiin usein rakenteiden sisään. Joissakin tapauksissa vaakasuoria putkia 

saatettiin asentaa kuitenkin myös näkyviin välipohjan alle alaslasketun katon yläpuolelle tai 

kokonaan näkyviin, etenkin käytettäessä elementtirakenteisia välipohjia. Pystysuorien vie-

märeiden suhteen asennuspaikka voi vaihdella ja putki voi olla asennettu joko rakenteiden 

sisään seinään, roiloon, kevyeen koteloon tai näkyviin. Yleinen ratkaisu oli asentaa viemä-

reiden pystynousut samoihin kuiluihin vesijohtojen kanssa. Kellareissa ja yleisissä tiloissa 

viemärit ovat usein näkyvissä. Pohjaviemäri voi sijaita joko näkyvissä kellarin katossa, sei-

nällä tai lattiassa rakenteen sisässä. Tuuletusviemärit ullakolla ovat usein myös näkyvissä. 

Eri rakennustavat eivät vaikuttaneet käytettyjen viemärijärjestelmien teknisiin ratkaisuihin, 

muuten kuin esivalmistuksen osuuden sekä asennustavan ja –järjestyksen suhteen. (Mäkiö 

ym. 1994, 212; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 78) 

 

Viemärijärjestelmien osalta jälkikäteen havaittuja ongelmakohtia ovat muun muassa märkä-

tilaelementtien yhteydessä käytettyjen seinäkaivojen heikko toiminnallisuus, ensimmäisten 

käytettyjen PVC-muoviviemäreiden lyhyt tekninen käyttöikä materiaalin haurastumisen ta-

kia (Laksola 2007, 90), tuuletus- ja sadevesiviemärien vesikaton lävistyksien tiiviys sekä 

sadevesien osalta käytettyjen umpivirtausjärjestelmien heikko toiminnallisuus. Kuin myös 

alkuperäisten käyttövesijärjestelmien ongelmat, niin myös viemäreiden osalta voidaan linja-

saneerauksessa korjata nämä ongelmakohdat osittain tai kokonaan. 

2.3.3 Vesi- ja viemärikalusteet 

Vesi- ja viemärikalusteissa käytössä oli monia ratkaisuja. Vesikalusteissa yleinen tapa ajan-

jaksolla oli käyttää yhteistä sekoittajaa pesualtaalle ja kylpyammeelle. Energiaa säästävien 

yksiotevipuhanojen käyttö yleistyi 1970-luvun lopulla. Kylpyammeen käyttö oli yleisempää 
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kuin erillisen suihkutilan. Käytetyt kylpyammeet valmistettiin valuraudasta, teräslevystä tai 

lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista ja ne viemäröitiin kupariputkilla lattiakaivoon. 

Viemärikalusteissa keittiöissä käytettiin kaksialtaisia pesualtaita ja viemäriputket tehtiin 40 

mm:n kupari- tai lyijyputkesta valurautaiseen vesilukkoon asti. Tämä ratkaisu väistyi kui-

tenkin muovin käytön yleistyttyä viemäreissä. Käytetyt pesualtaat valmistettiin saniteetti-

posliinista, ruostumattomasta teräksestä, emaloidusta valuraudasta tai muovista. WC-istui-

mien huuhtelulaitteina käytettiin ylä- ja matalahuuhtelusäiliöitä, jotka kuluttivat kerralla yh-

deksän litraa vettä. Matalahuuhtelusäiliöt vakioituivat 1970-luvun alkuun mennessä käyte-

tyksi WC-istuimien huuhtelutavaksi. (Mäkiö ym. 1994, 204 ja 211; Neuvonen 2006, 232) 

 

Kuten jo aiemmin työssä nostettiin esille, oli ajanjaksolla tyypillistä käyttää seinäkaivoa lat-

tiakaivon sijaan kylpyhuone-elementtien kanssa viemäreiden sijoittelun takia. Seinäkaivon 

toiminnallisuus on kuitenkin havaittu jälkikäteen heikommaksi kuin lattiakaivon. Linjasa-

neerauksen toteutusajankohtana alkuperäiset vesikalusteet on tavallisesti jo uusittu vähin-

tään kertaalleen, mutta viemärikalusteet voivat olla vielä hyvinkin alkuperäisiä. Laajemman 

ja pitkäkestoisen linjasaneerauksen yhteydessä on tavallista uusia kaikki vesi- ja viemärika-

lusteet, koska muuten niiden toimivuus olisi vaikeaa varmistaa pitkien käyttökatkojen takia. 

2.3.4 Lämmitys 

Ajanjaksolla käytetty tyypillisin lämmitysmuoto kerrostaloissa oli yhä nykyaikanakin ylei-

sesti käytettävä pumppukiertoinen vesikeskuslämmitysjärjestelmä. Kaukolämmön käyttö 

yleistyi 1960- ja 1970-luvuilla, minkä johdosta ajanjakson aikana useita talokohtaisia läm-

pölaitoksia korvattiin liittämällä rakennuksia kaukolämpöverkkoon. Alueilla, joissa kauko-

lämpöä ei ollut käytössä, jouduttiin lämpö rakennuksiin tuottamaan omissa kattilalaitoksissa. 

(Mäkiö ym. 1994, 214–219; Neuvonen 2006, 181; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 68)  

 

Lämmönjakelu huoneisiin hoidettiin lämpöpattereilla. Termostaattisten patteriventtiilien 

käyttö yleistyi 1970-luvun alkupuolella. Patterien putkikytkentänä käytettiin yleensä kaksi-

putkikytkentää, jota käytetään myös nykyisin. (Mäkiö ym. 1994, 214–218; Neuvonen 2006, 

181 & 230) U-laattojen yhteydessä käytettiin jossain määrin myös yksiputkikytkentää vä-

häisemmän materiaalimenekin ja asennustyön helppouden takia. Yksiputkikytkentää käytet-

täessä järjestelmän tehoa oli vaikeampi laskea ja säätää, koska pattereiden menoveden läm-

pötila vaihteli ja tästä syystä järjestelmän käyttö ei yleistynyt. (Neuvonen & Hieta-Wilkman 

2015, 72) 

 

Lämmitysputket sijoitettiin tavallisesti näkyville ulkoseinille, jossa nousujohdot kulkevat 

koko talon läpi alimmasta kerroksesta ylimpään ja pattereiden vaakakytkennät tehtiin näistä 

nousujohdoista asuntokohtaisesti. Lämpöputkistojen materiaalina on käytetty käytännössä 

katsoen vesilämmitysjärjestelmien käytön alusta alkaen pääosin teräsputkia. Elementtira-

kentamisen alkuaikoina myös lämmitysjohtoja pyrittiin sijoittamaan seinäelementtien si-

sään, mutta tästä tavasta luovuttiin, koska sen ei katsottu soveltuvan elementtirakentamiseen. 

(Mäkiö ym. 1994, 214–218; Neuvonen 2006, 181) Lämmitysputkisto on yleensä lämpöeris-

tetty vain pohjakerroksessa näkyvillä kulkevien vaakaputkistojen osalta. Eristykseen käytet-

tiin vielä 1970-luvulla massaeristettä, joka sisälsi asbestia. Samaan aikaan oli tarjolla myös 

jo mineraalivillakouruja, joten lämpöjohtojen alkuperäiset eristeet eivät ajanjakson kerros-

taloissa aina sisällä asbestia. (Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 73)  
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Märkätilojen lämmitys toteutettiin usein lämpimän käyttöveden kierrolla. Tiloihin tehtiin 

joko lattialämmityspiiri, jossa lämmin käyttövesi kiersi tai käyttöveteen liitettiin patteri. Pat-

teri sijoitettiin joko seinälle tai ammeen etulevyyn. (Neuvonen 2006, 181) Tätä ratkaisua 

käytettiin, koska lämmitysjärjestelmä pidetään kesällä poissa käytöstä ja märkätilat tarvitse-

vat lämmitystä myös kesäaikana kosteuden takia. Lisäksi ulkoseinää vasten sijaitsevat mär-

kätilat varustettiin lämmitysjärjestelmään liitetyllä patterilla. Käyttöveteen liitettyä lattia-

lämmitystä ei enää nykymääräysten mukaan saa toteuttaa ja se on 1970-luvun ajanjaksolle 

tyypillinen ratkaisu. Ratkaisu ei ole enää nykyään sallittu, koska lämpimän käyttöveden läm-

pötila ei saa nykymääräysten mukaan laskea missään kohdassa verkostoa alle 55 °C, ja tämä 

lämpötila on liian korkea lattialämmitykseen. Vesikiertoisia käyttövesipattereita käytetään 

kuitenkin edelleen yleisesti, mutta niitäkään ei saa käyttää tilan lämpöhäviöiden kattamiseen. 

(RakMk D1 2007, 8)  

2.3.5 Ilmanvaihto 

Yleisin toteutettu ilmanvaihtojärjestelmä 1970-luvulla asuinkerrostaloissa oli koneellinen 

poistoilmanvaihto yhteiskanavoinnilla. Koneellinen poistoilmanvaihto säilyi yleisimpänä il-

manvaihtojärjestelmänä vuoteen 2003 asti, jolloin uudet ilmanvaihtoa koskevat määräykset 

astuivat voimaan ja koneelliset tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät tulivat lähes pakolli-

siksi. Poistoilmaventtiilit sijoitettiin keittiöön, kylpyhuoneeseen, wc-tilaan ja vaatehuonee-

seen. Erillisiä raitisilmaventtiilejä ei yleensä käytetty mahdollista saunan löylyhuonetta ja 

keittiön ruokakomeroa lukuun ottamatta. Yleinen tapa oli poistaa ikkunan yläosasta pala tii-

vistettä tai luottaa ulkoseinien hataruuteen, jolloin ulkoilman saanti oli hallitsematonta.  

(Neuvonen 2006, 188 & 233; Neuvonen & Hieta-Wilkman 2015, 82–85) 

 

Ajanjakson ilmanvaihtojärjestelmissä on havaittu monia tyypillisiä ongelmia. Ulkoilman 

saanti on raitisilmaventtiileiden puuttumisen johdosta heikkoa. Venttiilejä on alettu asentaa 

vasta 1980-luvun lopulla huoneistoihin. Myös huoneistoihin saadun raitisilman on koettu 

olevan laadultaan heikkoa muun muassa lämpötilan ja pölyn suhteen ja lisäksi se aiheuttaa 

usein veto-ongelmia. Yhteiskanavajärjestelmä, etenkin kanavat rakenneaineisina toteutet-

tuna, on aiheuttanut myös sen, että samaan kanavaan liitettyjen tilojen ilmat pääsevät usein 

kulkeutumaan tilasta toiseen, mikä aiheuttaa ääni- ja hajuongelmia. Ajanjakson poistoilman-

vaihtojärjestelmät kuluttavat myös todella paljon energiaa, koska poistoilmassa olevaa ener-

giaa ei oteta talteen. (Neuvonen 2006, 188) 

2.3.6 Muut järjestelmät 

Kiinteistöjen sähköjärjestelmä koostuu tavanomaisesti liittymiskaapelista, pääkeskuksesta, 

nousujohdoista, ryhmäkeskuksista, sähkömittareista ja huoneistojen sisäisistä sähköjoh-

doista. Liittymiskaapelilla kiinteistö on kytketty sähkönjakeluverkkoon. Pääkeskukselta joh-

tavat nousujohdot huoneistojen ryhmäkeskuksiin. Ryhmäkeskuksessa sijaitsevat asunnon 

pääkytkin ja ryhmäsulakkeet. Ryhmäkeskukselta on kaapeloitu huoneistojen sisäiset kulu-

tuspisteet, kuten valaisin- ja pistorasiat, liesi ja kiuas. (RIL 2009a, 26)  

 

Kodin sähkölaitteiden määrän kasvun myötä sähkönkulutus kasvoi 1960-luvulta alkaen suu-

resti. Koteihin alkoi ilmestyä muun muassa pesukoneita, televisioita, jääkaappeja ja pakas-

timia, joita ei vielä yleisessä käytössä aiemmin asunnoissa ollut. Muutos sähköjärjestelmissä 

aiempiin toteutustapoihin oli, että 1960-luvulta alkaen sähkömittareita ei enää asennettu 

asuntoihin sisälle, vaan mittaritaulukomeroihin, jotka sijaitsivat yleensä rakennuksen por-

rashuoneissa, tai kellarissa oli erillinen mittarikeskus. (Neuvonen 2006, 189) 
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Sähköjohtojen asennustavassa ajanjaksolla oli eroja riippuen rakennusten toteutustavasta 

elementtien käytön suhteen. Paikalla valettujen seinien ja välipohjien tapauksessa sähköjoh-

tojen putkitukset oli helppo jättää valujen sisään. Asuntokohtaiset nousujohdot kellarista 

asuntoihin valettiin joko sisään betoniin tai niille varattiin oma nousukuilu, joka usein sijaitsi 

porrashuoneen seinässä. Taloissa, jotka toteutettiin käyttämällä elementtejä, sähköjohtojen 

putkitukset tehtiin valmiiksi elementteihin tehtaalla. Tuotantoteknisistä syistä väliseinäele-

menteissä pyrittiin käyttämään vain pystysuoria putkituksia. BES-talojen kanssa sähköjoh-

toasennukset, kuten muukin tekniikka, pyrittiin keskittämään kylpyhuone-elementin yhtey-

teen. Kylpyhuone-elementissä sijaitsivat nousujohdot, ryhmäkeskus, putkitukset liedelle ja 

pesukoneelle, osa kytkimistä ja pistorasioista sekä syötöt muille käytettäville ryhmille. 1970-

luvulla alettiin markkinoida vaihtoehtoisena asennustapana uppoasennuksen sijaan myös 

sähköjohtojen asentamista näkyville listojen sisään huoneistoissa. Listojen käyttö ei kuiten-

kaan täysin yleistynyt ja käyttöön vakiintui sekajärjestelmä, jossa hyödynnettiin sekä uppo-

asennusta putkituksinaan ja pinta-asennusta listojen avulla. (Neuvonen 2006, 189) 

 

Sähköjärjestelmien ja niiden asentamisen suhteen tapahtui alalla LVI-järjestelmiin verrat-

tuna suuria muutoksia 1960- ja 1970-luvuilla. Sähköjärjestelmissä alaa mullistava uutuus oli 

muovin käytön yleistyminen. Muovia alettiin käyttää niin suojaputkien kuin sähkökalus-

teidenkin valmistuksessa ja se syrjäytti äkkiä oikeastaan kaikki muut aiemmin käytetyt ma-

teriaalit 1960-luvun alussa. Lisäksi sähköjärjestelmien asentamisen järjestys muuttui ele-

menttien yleistymisen myötä siten, että aiemmin, kun oikeastaan kaikki asennukset tehtiin 

vasta työmaalla ja vasta sitten kun rakennuksen runko oli jo pystyssä, ryhdyttiin elementtien 

myötä samaan aikaan työmaan kanssa tekemään asennuksia elementtitehtaalla. Sähköjohto-

jen asennuksien tekeminen elementteihin jo tehtailla edellytti myös aiempaa tarkempaa säh-

köjärjestelmien suunnittelua ja mitoitusta. Suunnittelun ja mitoituksen avuksi ajanjaksolla 

tulivat käyttöön myös sähköpiirustusten standardit. (Mäkiö et al. 1994, 232–236) 

 

Rakennuksia varustettiin myös erityisjärjestelmillä. Pääosin muusta maasta poiketen Helsin-

gissä myös kaasua on käytössä kotitalouksilla jäänteenä aikoinaan toteutetuista järjestel-

mistä. Järjestelmiä toteutettiin aina 1970-luvun puoliväliin saakka, jolloin verkoston laajen-

taminen lopetettiin. Helsingissä on edelleen noin 30 000 taloutta, joissa on käytössä kaasu-

liesi. Jos kerrostalo on kytketty kaasuverkkoon, ei järjestelmästä ole syytä luopua, sillä kaa-

sulieden käytössä ei synny hukkaenergiaa ja nykyään käytetyt liedet ovat erittäin turvallisia. 

(Neuvonen 2006, 191) Erikoisjärjestelmät tulee ottaa huomioon korjauksien laajuutta suun-

niteltaessa, mutta niitä ei huomioida tarkemmin tässä työssä, koska erilaisia järjestelmiä on 

useita, ja niiden tarkastelu olisi niin laaja kokonaisuus. Kaasujärjestelmien lisäksi muita täl-

laisia ovat esimerkiksi uima-allasjärjestelmät, kylmäkellarien järjestelmät ja palonsammu-

tusjärjestelmät. 
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3 Linjasaneeraus asunto-osakeyhtiössä 
Linjasaneeraus on korjaushanke, joka tulee suorittaa kiinteistölle käyttövesi- ja viemäriput-

kien korjaamiseksi. Rakennuksien runkorakenteiden tyypillinen laskennallinen käyttöikä on 

100 vuotta tai enemmän, mutta rakennuksessa käytettävien osakokonaisuuksien ja teknisten 

järjestelmien osalta käyttöikä on huomattavasti tätä lyhyempi, jolloin näille rakennuksen 

osille tulee suorittaa korjauksia rakennuksen elinkaaren aikana. Laskennallisesti käyttövesi- 

ja viemäriputkistojen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta riippumatta asennusajankohdasta 

tai materiaalista. Joissain tapauksissa käyttöikä poikkeaa tästä, mutta arvoa voidaan käyttää 

hyvin suuntaa antavana, kun arvioidaan karkeasti tarvetta linjasaneeraukselle.  

 

Linjasaneerauksen tarve voi tulla taloyhtiössä esille monin eri tavoin. Yleisimpiä syitä lin-

jasaneerauksen käynnistämiseen kiinteistössä ovat toistuvat ongelmat, joita ovat esimerkiksi 

putkirikot ja tukkeumat. Muita syitä ovat esimerkiksi tarve parantaa märkätilojen laatua tai 

korjata vesieristykset. Joissain tapauksissa myös ilmanvaihto-, lämmitys- tai sähköjärjestel-

män ongelmat tai korjaukset voivat toimia käynnistäjänä korjaushankkeelle, jossa suorite-

taan samalla linjasaneeraus. (RIL 2009a, 54) Lähivuosina rakennuksien energiankäytön pie-

nentäminen on ollut kasvava trendi ja energian käytön pienentämistä myös korjaushank-

keissa on painotettu lainsäädännön avulla (Ympäristöministeriö 2013). Linjasaneeraushank-

keen yhteyteen voidaan liittää rakennuksen energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, tai 

linjasaneeraus voidaan suorittaa myös laajemman perusparannushankkeen yhteydessä.  

 

Käyttövesi- ja viemäriputkien 50 vuoden käyttöiästä seuraa, että tällä hetkellä korjausiässä 

ovat 1960-luvulla rakennetut kiinteistöt ja seuraavien vuosien aikana aletaan laajemmin kor-

jata myös 1970-luvun rakennuksia. Kuten työssä jo aiemmin otettiin esille, rakennettiin Suo-

meen 1960- ja 1970-lukujen aikana yli puoli miljoonaa kerrostaloasuntoa ja suurin piikki 

rakentamisessa oli vuonna 1974, jolloin rakennettujen asuntojen määrä oli lähes 50 000. 

Vertailun vuoksi ennen vuotta 1960 rakennettujen kerrostaloasuntojen lukumäärä oli alle 

15 000 vuodessa. Tästä johtuen tehtävien linjasaneerausten määrä tulee lähivuosina kasva-

maan ja, kuten rakentamista 1960- ja 1970-luvuilla, tulee myös korjaustoimintaa tehostaa ja 

kehittää uusia tapoja linjasaneerausten toteuttamiseen. Korjaustoiminnan tehostaminen hel-

pottuu, koska suurin osa korjausikään tulevista kerrostaloista ovat 1960- ja 1970-luvuilla 

rakennettuja betonielementtitaloja, joissa käytettiin paljon samanlaisia ratkaisuja, jolloin 

myös korjausten suunnittelu ja toteuttaminen yksinkertaistuvat ja tehostuvat toiston myötä. 

Yritykset ovat myös alkaneet kehittää elementtirakentamiseen soveltuvia elementtikorjaus-

ratkaisuja, joiden käytöllä pyritään tehostamaan korjauksien toteuttamista. 

 

Seuraavalla sivulla kuvassa 4 esitetään Suomen kerrostaloasuntokantaa ja ennustetta linja-

saneerauksien määrän kehittymiselle. Kuvasta nähdään, että vuodesta 2000 vuoteen 2020 

verrattuna linjasaneerausten määrän ennustetaan noin viisinkertaistuvan ja myös lähes kak-

sinkertaistuvan vuodesta 2010 vuoteen 2020 verrattuna. Linjasaneerausten tarpeen ennuste-

taan lähtevän laskuun vasta vuoden 2025 jälkeen eikä vuotuinen tarve tuolloinkaan laske 

ennusteen mukaan vuoteen 2035 mennessäkään vuoden 2010 tasolle. Voidaan siis todeta, 

että seuraavien noin 20 vuoden ajan linjasaneeraukset tulevat täyttämään suuren osuuden 

korjausrakentamisen markkinoista. 
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Kuva 4. Suomen kerrostaloasuntokanta vuonna 2008 ja ennuste linjasaneerauksien tarpeen 

kehittymiselle. Tarkasteluyksikkönä on asuntojen lukumäärä. (Paiho ym. 2009, 22). 

3.1 Erityispiirteet korjaushankkeena 

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen hanke, jossa asiakaskeskeisyys on oleellista, koska 

toimenpiteet kohdistuvat ihmisten koteihin. Ymmärrettävästi asukkaat haluavat saada riittä-

västi tietoa hankkeen kulusta ja tarpeen mukaan päästä vaikuttamaan päätettäviin asioihin ja 

valintoihin omissa asunnoissaan. Tutkimusten (ks. esim. Paiho ym. 2009) mukaan linjasa-

neeraushankkeen onnistumisen asukkaan kannalta tärkein asia on riittävä, ymmärrettävä ja 

ajankohtainen tiedonsaanti, jonka avulla asiakas saa tiedon siitä mitä missäkin vaiheessa ta-

pahtuu, mitä se asiakkaalle merkitsee ja paljonko se maksaa.  

 

Vaikka linjasaneeraus suoritetaan usein käyttövesi- ja viemäriputkistojen korjaamisen 

vuoksi, on se hankkeena niin laaja, että sen yhteydessä tulee tarkastella myös mahdollisia 

muita korjaustoimenpiteitä esimerkiksi energiatehokkuuden ja tilojen toiminnallisuuden pa-

rantamiseksi. Lisäksi taloyhtiöissä tehtävien korjauspäätöksien tulisi pohjautua kokonaisval-

taisesti elinkaaritarkasteluun ja faktoihin, ei niinkään hetkellisten tarpeiden tyydyttämiseen 

ja tunteisiin pyrkien minimoimaan lyhytjänteisesti pelkästään investointikustannukset.  

 

Muita linjasaneerauksen yhteydessä toteutettavia korjauksia voivat olla esimerkiksi sähkö-

järjestelmän uusiminen, koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän korjaaminen ja lämmi-

tysjärjestelmän tasapainotus (ks. 3.3). Linjasaneerauksen yhteyteen liitettäviä muita korjauk-

sia tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti, eikä voida sanoa yleistävästi, että jokin tietty li-

säkorjaus tai parannushanke tulisi aina suorittaa linjasaneerauksen yhteydessä. Seuraavalla 

sivulla on esitettynä kuva 5 Isännöintiliiton vuoden 2015 Putkiremonttibarometristä (Isän-

nöintiliitto 2015), jossa esitetään mitkä kaikki yleiset toimenpiteet ovat sisältyneet kyselyn 

perusteella linjasaneeraushankkeisiin. Kuvasta nähdään, että pelkästään putkistojen eri 

osuuksien korjaamisen sisältyminen hankkeisiin vaihtelee paljon kuin myös onko märkätilat 

korjattu hankkeen yhteydessä. Toimenpiteiden ja täten hankkeiden sisältöjen erot aiheuttavat 



31 

 

vaikeuksia hankkeiden vertailuun. Myöhemmin työssä luvussa 3.3 on esitetty muita yleisiä 

linjasaneerauksen yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä. 

 

 
Kuva 5. Hankkeisiin sisältyneet yleiset toimenpiteet (Isännöintiliitto 2015) 

 

Seuraavissa luvuissa käsitellään asunto-osakeyhtiöiden linjasaneeraushankkeita hankkeen 

kulun ja eri osapuolten tehtävien kautta sekä hankkeiden erityispiirteitä verrattuna muihin 

korjaushankkeisiin. Asunto-osakeyhtiöiden hankkeiden tapauksissa huomioitavia asioita 

ovat muun muassa taloyhtiöiden eli tilaajien projektiorganisaation koostuminen pääosin 

henkilöistä, joilla ei ole kokemusta rakennushankkeiden läpiviennistä. Koska linjasaneeraus 

suoritetaan myös niin harvoin talokohtaisesti, ei taloyhtiön asukkaille pääse edes kertymään 

usein kokemusta usean linjasaneerauksen parista, mistä syystä hankkeissa käytetään usein 

erillistä projektinjohtajaa. Asunto-osakeyhtiöitä koskee myös oma lainsäädäntö, joka täytyy 

ottaa huomioon myös linjasaneeraushankkeiden läpiviennissä. 

3.1.1 Hankkeen vaiheet 

Linjasaneeraus sisältää useita eri teknisiä ja hallinnollisia vaiheita ja kokonaisuudessaan lin-

jasaneeraushankkeen läpivienti taloyhtiössä kestää usein useita vuosia korjaustarpeen ha-

vaitsemisesta valmistuneeseen urakkaan. Hankkeessa eri vaiheissa mukana olevia toimijoita 

ovat muun muassa taloyhtiön hallitus, eri konsultit, isännöitsijä, suunnittelijat, valvojat, ura-

koitsijat ja rakennusvalvonta (ks. luku 3.1.3.).  Taloyhtiön hallitus on mukana hankkeessa 

alusta loppuun ja muiden vaiheiden toimijat vaihtelevat tarpeen ja valitun toimintatavan mu-

kaan. Hanke laitetaan tavallisesti yhtiön toimesta liikkeelle, kun korjaushanke sijoitetaan 

kiinteistön kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaan eli PTS:ään. Se, milloin ja mihin 

ajankohtaan korjaushanke PTS:ään sijoitetaan, riippuu valitusta kiinteistöstrategiasta ja kiin-

teistöön tehdyistä kuntoarvioista. PTS:ssä esitettyä korjaushankkeen aikataulua tarkennetaan 
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tarvittaessa myöhemmin, kun saadaan tarkempaa tietoa esimerkiksi vesivahinkojen muo-

dossa tai tarkemmista kuntotutkimuksista. (Rakennustieto 2008, 6–7)  

 

Syitä linjasaneeraushankkeen käynnistämiselle on useita. Isännöintiliitto on selvittänyt, 

kuinka suuri vaikutus eri tekijöillä on ollut yhtiön linjasaneeraushankkeen suunnittelun 

käynnistämiseen, ja merkittävämmäksi tekijäksi kyselyssä ilmeni putkistossa ilmenneet vuo-

dot (Isännöintiliitto 2017). Tämä syy viittaa siihen, että linjasaneerausta ei ole sijoitettu ta-

loyhtiön PTS:ään oikeaan aikaan, koska vuotojen ilmeneminen on alkanut ennen kuin han-

ketta on alettu edes valmistella. Seuraavaksi merkittävimmät syyt olivat kyselyn mukaan 

putkistojen kuntotutkimuksien havainnot ja se, että PTS:ssä oli otettu kantaa remontin ajan-

kohtaan (Isännöintiliitto 2017). 

 

Alla kuvassa 6 esitetään linjasaneeraushankkeen eri vaiheet ja kunkin vaiheen tuotokset, kun 

suunnittelu ja toteutus hankitaan erikseen. Nämä vaiheet ovat käytössä tällaisenaan, kun 

suunnittelu ja toteutus tilataan erikseen. Samat päävaiheet käydään muissakin hankintata-

voissa läpi, mutta eri vaiheiden sisällöt poikkeavat näissä tapauksissa vastuiden sekä suun-

nittelun painotuksen ja etenemisen osalta. Hankintatapa voi aiheuttaa eroja toimintatapoihin 

heti hankkeen alkuvaiheesta, joten se tulisikin päättää heti hankkeen aluksi. Eri hankintata-

voista on kerrottu tarkemmin luvussa 3.1.2. 

 

 
Kuva 6. Hankkeen eri vaiheet (muokattu lähteestä RIL 2009a, 32). 

 

Hankevalmistelu ja tarveselvitys 

Hankevalmistelu ja tarveselvitys ovat hankkeen alussa vaiheet, joissa selvitetään kiinteistön 

nykykunto ja selvitetään mitä korjaustarpeita kiinteistöllä ja sen käyttäjillä on. Kiinteistön 

nykykunto voidaan selvittää kunnonseurannan avulla. Kunnonseurannan työkaluja ovat esi-

merkiksi kuntoarvio, huoltokirja ja tarkemmat kuntotutkimukset. Lisäksi kiinteistön valit-

sema kiinteistöstrategia osaltaan määrittelee, kuinka tarkasti kiinteistön kuntoa tulee seurata. 

Valittu kiinteistöstrategia määrittelee, miten kiinteistöä halutaan kehittää ja se hyväksytään 

vuosittain yhtiökokouksessa. Kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöön voidaan suorittaa 

kiinteistön tasoa parantavia toimenpiteitä eli perusparannuksia, tason säilyttäviä toimenpi-

teitä eli peruskorjauksia tai ei mitään toimenpiteitä, jolloin kiinteistön taso laskee ja korjaus-

velka kasvaa. (Rakennustieto 2008, 7; RIL 2009a, 53) Linjasaneeraus on tavallisesti kiin-

teistön tason säilyttävä toimenpide eli peruskorjaus, mutta usein sen yhteydessä suoritetaan 

myös kiinteistön tasoa parantavia toimenpiteitä, jolloin on osittain kyse perusparannuksesta. 
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Kiinteistöstrategiaa ohjaa myös tarveselvitys, jolla selvitetään esimerkiksi haluttuja toimin-

nallisia parannuksia ja mahdollisia lisärakentamistarpeita. Tarveselvityksellä kartoitetaan 

mitä erilaisia tarpeita yhtiön käyttäjillä on, mitkä tulisi huomioida tulevan hankkeen yhtey-

dessä. Erilaisia tarpeita ovat esimerkiksi toiminnalliset tarpeet, liikkumis- ja toimintarajoit-

teisten tarpeet ja tekniset korjaustarpeet, jotka sisältävät rakennus-, LVI- ja sähkötekniset 

korjaustarpeet. Tarveselvityksellä selvitetään myös, jos käyttäjillä on tarvetta lisärakentami-

selle, jota voi olla esimerkiksi rakentaminen ullakolle tai saunan ja pesutuvan rakentaminen. 

(Rakennustieto 2008, 7) Lisärakentamisella voidaan joissain tapauksissa kattaa osa korjauk-

sien kustannuksista, jos rakennetuilla tiloilla saadaan tuotettua yhtiölle tuloja vuokraamalla 

tai myymällä niitä. 

 

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelu on rakentamishankkeissa tärkeä vaihe, jossa hankkeille laaditaan tavoite-

aikataulu, määritellään alustavasti urakan laajuus ja laaditaan alustava kustannusarvio. Han-

kesuunnitteluvaiheessa etsitään myös sopivat ratkaisuvaihtoehdot korjauksien toteutta-

miseksi ja päätetään vaihtoehto, jonka mukaan tarkemmat suunnitelmat laaditaan. Huolelli-

sen hankesuunnittelun avulla voidaan vähentää rakentamisen aikana eteen tulevia yllätyksiä 

ja työstä aiheutuvia haittoja. Huolellisella hankesuunnittelulla myös edesautetaan sitä, että 

lopputulos vastaa käyttäjien tarpeita ja hyvin hoidetussa hankesuunnittelussa osakkaat pää-

sevät vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. (Rakennustieto 2008, 8; RIL 2009a, 67)  

 

Kokonaisuudessaan suunnittelukustannukset ovat tavallisesti vain noin 3–6 % koko linjasa-

neeraushankkeen kustannuksista, ja tästä osuudesta suurin osa kohdistuu toteutussuunnitte-

luun. Hankesuunnitteluvaiheessa kuitenkin laaditaan jo hankkeen kustannusarvio ja huolel-

lisella hanke- ja toteutussuunnittelulla voidaan pienentää urakan kustannuksia ja näin käy-

tännössä maksaa itse suunnittelu takaisin. Huolellisella hankesuunnittelulla helpotetaan 

myös toteutussuunnitteluvaihetta ja voidaankin sanoa, että hankesuunnittelun laatu heijastuu 

suoraan kaikkiin myöhempiin hankkeen vaiheisiin. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtävillä 

päätöksillä voidaan vielä vaikuttaa suuresti hankkeen elinkaaritalouteen ja tässä vaiheessa 

hankkeeseen ei ole vielä sitoutunut suurta määrää kustannuksia. (RIL 2009a, 34–35)  

 

Suunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa päätetyn toteutusmallin pohjalta laaditaan suunnitelmat korjauk-

sien toteuttamista varten. Tavallisesti linjasaneeraushankkeessa taloyhtiö tilaa hankesuunni-

telman pohjalta suunnittelun erikseen, mutta voidaan myös laatia suunnittelun sisältävä so-

pimus toteuttajan kanssa. Tällöin on kyseessä KVR-sopimus. Linjasaneeraussuunnittelussa 

on tavallisesti mukana pääsuunnittelija, talotekniset suunnittelijat, arkkitehti ja rakennesuun-

nittelija. LVI-suunnittelija toimii usein pääsuunnittelijana. (RIL 2009a, 71) Osakkailla on 

suunnitteluvaiheessa mahdollisuus myös teettää huoneistokohtaisia muutostöitä, jotka eroa-

vat taloyhtiön valitsemasta perusratkaisusta. Näiden osakasmuutoksien toteuttamisperiaat-

teista taloyhtiön tulisi päättää hankesuunnitteluvaiheen yhtiökokouksessa varmistaakseen 

sujuvuuden lisä- ja muutostöiden kanssa. Tavallisesti osakaskohtaiset lisä- ja muutostyöt 

tehdään erillistyönä, ja osakkaan tulisikin tehdä näistä oma erillinen sopimus sekä suunnit-

telusta, että toteutuksesta, jolloin töistä voi hakea kotitalousvähennystä verotuksessa.  

 

Urakan valmistelu 

Kun hanke toteutetaan hankkimalla erikseen suunnittelu ja toteutus, kuuluu urakan valmis-

teluvaiheeseen muun muassa valvojan valinta, urakka-asiakirjojen pohjalta saatujen urakka-

tarjousten käsittely sekä rakentamispäätöksen ja urakkasopimuksen teko. Valvoja on voitu 
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valita hankkeella jo aiemmassakin vaiheessa, mutta se on tehtävä viimeistään tässä vai-

heessa. Haasteellisissa hankkeissa valvonta voidaan suorittaa yhteisvalvontana, jolloin suun-

nittelija vastaa teknisestä valvonnasta ja valvoja muusta valvonnasta. Rakennuttamisen ja 

valvonnan kustannukset ovat linjasaneerausten yhteydessä tavallisesti 2–6 % urakkahinnasta 

eli samaa luokkaa suunnittelukustannusten kanssa. Pienissä urakoissa osuus kustannuksista 

on tavallisesti suurempi kuin suurissa. (RIL 2009a, 78) 

 

Rakentaminen 

Kun urakkasopimus valitun urakoitsijan kanssa on tehty, voidaan aloittaa itse urakan raken-

nustyöt. Korjaustöiden aikana pidetään tarvittava määrä yhteistoimintaan perustuvia katsel-

muksia, työmaakokouksia, tarkastuksia, mittauksia ja palavereita. (RIL 2009a, 85–86) Ra-

kentamisvaihe eroaa joka hankkeessa toisestaan, ja sopivat toimintatavat tuleekin pohtia aina 

hankekohtaisesti. Tärkeimpinä asioina rakentamisvaiheessa voidaan pitää yhteistoimintaa ja 

yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä, asioiden riittävän tarkkaa kirjaamista, luottamuksen 

rakentamista eri toimijoiden välille sekä töiden suorittamista turvallisuus huomioiden.  

 

Työn vastaanotto ja takuuaika 

Rakentamisvaiheen lopussa rakennuttaja ottaa suoritetun työn vastaan urakoitsijalta. Töiden 

valmistumisvaiheeseen liittyy virallisia sekä sopimuksenmukaisia tehtäviä, jotka tulee suo-

rittaa huolellisesti. Valmistumisvaiheessa ja takuuaikana suoritettavia tehtäviä ovat viran-

omaisten loppukatselmus, vastaanottotarkastus, taloudellinen loppuselvitys sekä takuuajan 

tehtävät. Lisäksi taloyhtiön osakkaille tulee selvittää perusteellisesti hankkeen taloudellinen 

kuin myös laadullinen lopputulos. (RIL 2009a, 89) 

3.1.2 Hankinta- ja urakkamuodot 

Hankkeen toteutusmuotoa valittaessa on tilaajan ensin päätettävä, mitkä hankkeen tehtävät 

tehdään itse ja mitkä hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Lisäksi tulee päättää, hoi-

detaanko hankkeen rakennuttamistehtävät itse, vai hankintaanko tehtäviä varten ulkopuoli-

nen asiantuntija. Näiden päätöksien jälkeen voidaan tehdä päätös siitä, hankitaanko suunnit-

telu ja rakentaminen yhdessä vai erikseen. Yleisin hankintamuoto linjasaneeraushankkeissa 

on hankkia suunnittelu ja toteutus erikseen kilpailuttamalla molemmat, mutta on myös mah-

dollista hankkia suunnittelu ja rakentaminen samalta yritykseltä. Tästä syystä hankintamuoto 

tulee päättää viimeistään hankesuunnitteluvaiheen lopuksi, koska eri hankintatapojen pro-

sessit ja vastuunjako poikkeavat toisistaan suunnitteluvaiheesta eteenpäin.  

 

Urakkamuodot voidaan jaotella joko suoritusvelvollisuuden laajuuden, maksuperusteen tai 

urakoitsijoiden välisen suhteen mukaan. Yleisimmin käytetyt hankinta- ja urakkamuodot 

linjasaneeraushankkeissa eroavat paljon uusien asuinrakennusten toteutusmuodoista (Paiho 

ym. 2009, 103). Rakennusalan yleiset sopimusehdot ja muut yleisesti käytettävät ja sovel-

lettavat ohjeistukset ja määräykset on kuitenkin laadittu uudisrakentamista varten, mistä 

syystä toimintaperiaatteiden ja erityisten urakkamuotojen kehittämiselle korjausrakentamis-

hankkeissa on alalla kysyntää.  

 

Paiho ym. (2009) esittävät tutkimuksessaan periaatteet linjasaneeraushankkeiden uusille 

hankinta- ja palvelumalleille. Tutkimuksen mukaan tarve kokonaispalvelujen kehittämiseen 

on olemassa, koska perinteisissä hankintamuodoissa suunnittelu ja urakointi eivät tee yhteis-

työtä, jolloin ratkaisut eivät pääse kehittymään. Rakennusala on kokonaisuutena kehittynyt 

käyttämään enenevissä määrin yhteistoimintaan perustuvia toteutusmuotoja (esim. KVR, al-

lianssi) etenkin uudisrakentamishankkeissa, joten on oletettavaa, että samat toimintamallit 
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siirtyvät myös jossakin vaiheessa korjausrakentamisen puolelle. Lähivuosien aikana alan 

suuret yritykset ovatkin pyrkineet luomaan linjasaneerauksiin kokonaispalvelumalleja, 

joissa taloyhtiö hankkii yhdeltä toimijalta laajemman vastuun sisältävän toimituksen. Yksi 

toimija voi vastata esimerkiksi sekä suunnittelusta että toteutuksesta, tai sitten urakoitsija on 

ottanut itselleen rakentamisen aikaista vastuuta laajemmin. 

 

Pää- ja osaurakkamuodot 

Taloyhtiöiden linjasaneeraushankkeissa pääurakkamuotoinen toteutus on selvästi yleisin 

hankintamuoto. Vuonna 2006 linjasaneerauksista on kokonaisurakoita ollut 64 % ja jaettuja 

urakoita 34 % Isännöitsijäliiton kyselyn mukaan. (Paiho ym. 2009, 103). Uusimman, vuoden 

2017, Putkiremonttibarometrin mukaan 90 % hankkeista toteutettiin kiinteähintaisella koko-

naisurakalla (Isännöintiliitto 2017). 

 

Eri pää- ja osaurakkamuodoissa tilaaja teettää ensin suunnitelmat ja valitsee sitten urakka-

kilpailun kautta yhden tai useamman urakoitsijan toteuttamaan laaditut suunnitelmat. Näissä 

urakkamuodoissa urakoitsijoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tehtyihin suunnitteluratkai-

suihin, paitsi sellaisessa tilanteessa ettei tehtyä suunnitteluratkaisua ole mahdollista toteut-

taa.  Kokonaisurakassa tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa, joka tarvittaessa 

hankkii erikoistöitä aliurakointina muilta urakoitsijoilta. Vastuu tilaajaa kohtaan töiden suo-

rittamisesta on kuitenkin vain tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevalla pääurakoitsijalla. 

Jaetuissa urakoissa tilaaja voi hankkia osan tehtävistä erikoistöistä suoraan erillisillä sopi-

muksilla sivu-urakoitsijoilta, jotka alistetaan työmaajohdon osalta pääurakoitsijan alaisuu-

teen työmaalla. Osaurakkamuodossa tilaaja on sopimussuhteessa usean eri urakoitsijan 

kanssa. Tämä hankintamalli soveltuu parhaiten käytettäväksi hankkeissa, joissa erilliset ura-

kat ovat laajuudeltaan niin suuria, että kaikkia osaurakoita ei ole töiden laajuuden takia hyö-

dyllistä yhdistää yhdeksi pääurakaksi. Linjasaneeraushankkeen urakan laajuus harvoin on 

niin suuri, että eri urakat olisi tarpeen jakaa osaurakoiksi.  

 

Kokonaisurakka edellyttää tilaajaorganisaatiolta vähemmän hankkeiden johtamista, koska 

tilaaja on sopimussuhteessa vain yhden urakoitsijan kanssa. Jaetuissa urakoissa ja osaura-

koissa edellytetään tilaajalta suurempaa hankkeiden johtamispanosta. Hyvänä puolena pää- 

ja osaurakkamuodoissa voidaan pitää urakkamuotojen yleistä käyttöä ja vakiintuneita käy-

täntöjä. Lisäksi näissä muodoissa tilaajalla on hyvät mahdollisuudet ohjata suunnittelua. Ra-

kennustyön kilpailutus valmiilla suunnitelmilla helpottaa myös tarjousten vertailua. Huonoja 

puolia ovat se, ettei urakoitsija pääse vaikuttamaan toteutusratkaisuihin, jolloin jotkin rat-

kaisut voivat olla toteutuksen kannalta huonosti suunniteltuja. Urakkamuodot eivät ole 

myöskään erityisen joustavia ja muutosten tekeminen suunnitelmiin urakkasopimuksen laa-

timisen jälkeen voi olla kallista. 

 

KVR- ja projektinjohtourakat 

KVR-urakka tarkoittaa kokonaisvastuurakentamisurakkaa, josta käytetään myös muun mu-

assa nimityksiä suunnittelu-toteutusurakka (ST-urakka) ja suunnittelu-rakennusurakka (SR-

urakka). Nämä kaikki eri termit tarkoittavat kuitenkin samaa toimintamallia, jossa tilaaja on 

sopimussuhteessa yhden yrityksen kanssa, joka vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta. 

Vuonna 2006 KVR-urakoiden osuus linjasaneerauksien urakkamuodoista on ollut vain hie-

man yli 1 % (Paiho ym. 2009) ja vuoden 2017 Putkiremonttibarometrista käy ilmi, että vain 

21 % taloyhtiöistä on harkinnut KVR-urakkaa hankintamalliksi ja 10 % näistä tapauksista 
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hanke on myös päädytty suorittamaan tällä mallilla (Isännöintiliitto 2017). KVR-toiminta-

mallin osuus linjasaneeraushankkeissa on siis reilun kymmenen vuoden aikana kasvanut, 

mutta osuus ei ole vieläkään kovin suuri. 

 

KVR-urakointi vaatii tilaajaorganisaatiolta vielä vähemmän hankkeen johtamista, kuin ko-

konaisurakan käyttäminen, koska KVR-urakassa tilaaja ei vastaa suunnitelmista urakoitsi-

jalle. Kuitenkin, koska KVR-urakassa vain yksi toimittaja vastaa sekä suunnittelusta, että 

rakentamisesta, tulee tilaajaorganisaation pystyä valvomaan, että tarvittavat korjaukset myös 

suunnitellaan ja toteutetaan riittävässä laajuudessa ja riittävän hyvin. KVR-urakkaa sovelle-

taan linjasaneerauksissa yleensä, kun hankkeen käynnistämisen kanssa on tullut kiire ja 

suunnitteluvaihetta ei ole voitu hoitaa rauhassa. KVR-urakan malli mahdollistaa hyvin sa-

manaikaisen suunnittelun ja rakentamisen, koska molemmista vastaa yksi yritys. 

 

Projektinjohtourakassa valittu urakoitsija vastaa nimensä mukaisesti projektin johtamisesta. 

Suunnitelmien laadinta on edelleen tilaajan vastuulla, mutta projektinjohtourakoitsija on mu-

kana jo suunnitteluvaiheessa lähinnä neuvonantajan roolissa. Urakkamuotona projektinjoh-

tourakka vaatii tiivistä yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden ja projektinjohtourakoitsijan 

välillä. Projektinjohtourakassa hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla ra-

kennustyöt useina hankintoina. Suunnittelua tehdään siis osaltaan myös rakentamisvai-

heessa. Toimintatavan takia projektinjohtourakointi soveltuu kohteisiin, joihin sisältyy ra-

kennusaikaisia riskejä. Linjasaneerauksissa projektinjohtourakkaa on käytetty hankintamuo-

tona vain vähissä määrin (Isännöintiliitto 2017).  

 

Allianssi 

Allianssi on rakennusalalla uusi toimintatapa ja tästä syystä vielä vähän käytetty hankkeiden 

hankintamuoto. Ruutiainen (2014) tutki diplomityössään allianssin soveltumista asunto-osa-

keyhtiöiden linjasaneeraushankkeiden hankintatavaksi. Allianssista on olemassa eri muo-

toja, joista Suomessa on yleisesti käytetty sovellusta puhtaasta allianssista. Tässä sovelluk-

sessa palveluntuottaja valitaan pääosin laadullisiin ja osaamiseen perustuvilla kriteereillä, 

mutta tarjouksessa on mukana myös hinnan huomioiminen. (Ruutiainen 2014, 45) 

 

Allianssi on malliltaan relaatioprojektimalli. Relaatioprojektimalleissa kaikki osapuolet ovat 

sopimussuhteessa keskenään ja perinteinen hierarkkinen asetelma karsiutuu pois. Allians-

sissa siis myös tilaaja kuuluu projektiorganisaatioon. Relaatiomallien ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi riskin ja tuoton jakaminen, yhteistyön korostus ja sopimusmallit, jotka kasvat-

tavat osapuolten tasa-arvoisuutta. (Ruutiainen 2014, 30) 

 

Ruutiaisen (2014) tutkimuksen mukaan allianssimallin yleinen soveltuvuus asunto-osakeyh-

tiöiden linjasaneeraushankkeisiin riippuu hankkeesta. Tutkimuksen tuloksista käy myös 

ilmi, että osa syistä, joiden takia allianssin ei katsota sopivan linjasaneerauksiin, johtuu ko-

kemattomuudesta uusista hankintamalleista. Tätä ongelmaa ei saada parannettua kuin pilot-

tikohteiden kautta. 

 

Allianssin käyttäminen linjasaneerauksissa sai julkisuutta vuoden 2016 lopussa Fira Palvelut 

Oyn toteuttaman kahden viikon putkiremontin myötä. Viime vuoden lopun hanke oli kaikille 

osapuolille pilottihanke, jolla testattiin mallin toimivuutta käytännössä ja osapuolten koke-

mukset mallin käytöstä olivat pääosin positiivisia. Fira Palvelut Oy uskookin, että hanke 

soveltuu käytettäväksi useammissakin kohteissa. Kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan voida 
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päästä kahden viikon läpimenoaikaan, mutta malli nopeuttaa silti selvästi hankkeen etene-

mistä sekä sillä saavutetaan myös kustannussäästöä. (Fira: Fira Ketterä) Kahden viikon put-

kiremontista puhuminen on osaltaan hieman harhaanjohtavaa, koska kokonaisuudessaan 

hanke kesti huomattavasti pidempään. Asuntokohtainen haitta-aika oltiin saatu toimintamal-

lissa tiputettua kahteen viikkoon, kun se tavallisesti voi olla useita kuukausia. On mielen-

kiintoista nähdä, yleistyvätkö allianssimallilla toteutetut linjasaneeraushankkeet tulevaisuu-

dessa, ja millaista allianssin muotoa niissä sovelletaan.  

3.1.3 Eri osapuolet ja tehtävät 

Linjasaneeraushankkeessa on mukana useita eri osapuolia, jotka voivat olla roolistaan riip-

puen rakentamisen ammattilaisia tai täysin maallikkoja. Tästä syystä eri osapuolten on tär-

keää ymmärtää ja hyväksyä omat sekä muiden osallistujien roolit, vastuut ja tehtävät. Alla 

on havainnollistava kuva (kuva 7) hankkeen eri osapuolista ja asemista toisiinsa nähden sekä 

toivottavista osapuolten välisistä vuorovaikutuksista: 

 

 
Kuva 7. Hankkeen eri osapuolet ja asemat toisiinsa (muokattu lähteestä RIL 2009a, 31). 

 

Linjasaneeraushankkeissa on siis erikseen taloyhtiön ja hankkeen hallinnon puoli. Taloyh-

tiön hallinto muodostuu osakkaiden valitsemasta taloyhtiön hallituksesta sekä isännöitsi-

jästä, jotka vuorovaikuttavat hankkeen hallinnon kanssa. Osakkaat päättävät asioista, jotka 

heidän valitsemansa hallitus hoitaa eteenpäin ja johtaa toimintaa taloyhtiön puolelta. Päätös-

valta yhtiöissä kuuluu osakkaille ja he käyttävät valtaansa yhtiökokouksissa. Yhtiökokouk-

sen tulee myös hyväksyä hallituksen tekemät suuret yhtiötä koskevat päätökset. Isännöitsijä 

toimii taloyhtiön hallituksen tukena ja valmistelee asioita. Tarkoituksena on, että osakkaat 

eivät suoraan siis vuorovaikuta hankkeen hallinnon osapuolten kanssa muuten, kuin esimer-

kiksi osakasmuutosten yhteydessä. (RIL 2009a, 31–32 ja 37–46) Osakkaan tulisi tiedostaa, 
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että hänellä on hankkeessa kaksi eri roolia. Hän edustaa toisaalta itseään ja omia tarpeitaan, 

mutta samaan aikaan myös taloyhtiön yhteisiä tarpeita. (Rantala ym. 2012, 7) 

 

Hankkeen hallinnon ylimpänä toimijana on hankkeelle perustettu hanketukiryhmä, joka voi 

koostua samoista henkilöistä kuin taloyhtiön hallitus, mutta usein tukiryhmään kuuluu myös 

muita osakkaita, joille on jo esimerkiksi kertynyt kokemusta linjasaneerauksista. Hanketu-

kiryhmä vuorovaikuttaa taloyhtiön hallituksen kanssa sekä hankkeen suuntaan projektinjoh-

tajan kanssa. Hanketukiryhmä tulisi perustaa heti hankkeen alussa, mielellään jo hankkeen 

valmisteluvaiheessa tai viimeistään hankesuunnitteluvaiheen alussa. Projektinjohtajana toi-

mii usein esimerkiksi erillinen rakennuttajakonsultti ja jossain tapauksessa myös taloyhtiön 

isännöitsijä. Hankkeen puolelta projektinjohtaja on tärkein yksittäinen henkilö hankkeen ete-

nemisen kannalta ja vastaa pääasiassa hankkeen käytännön toteutuksesta yhdessä hankkeen 

suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja valvojien kanssa. (RIL 2009a, 31–32 ja 37–46)  

 

Linjasaneeraushankkeeseen ryhtyvällä taloyhtiöllä ja sen osakkailla on korjausrakentami-

seen liittyen erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Taloyhtiö toimii linjasaneerauksessa ra-

kennushankkeeseen ryhtyvänä, joka on lain mukainen termi, joka tarkoittaa käytännössä ra-

kennuttajaa ja tilaajaa. Hankkeeseen ryhtyvän eli taloyhtiön velvollisuuksiin kuuluu muun 

muassa Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla huolehtia siitä, että hanke suunnitellaan ja ra-

kennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Lain tämän kohdan 

täyttämiseksi taloyhtiö palkkaa hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten asiantuntijoita.  

3.1.4 Asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiölaki 

Suomessa oli vuoden 2010 alussa yli 80 000 asunto-osakeyhtiötä ja yli puolet suomalaisista 

asuu asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa joko omistusasunnossa tai vuokralla. 

Käytännössä asunto-osakeyhtiö voi olla suuri yhdestä tai useammasta kerrostalosta muodos-

tuva kokonaisuus tai pienempi rivi-, pari tai omakotitaloista koostuva kokonaisuus. Asunto-

osakeyhtiölle on tunnusomaista, että yhtiö omistaa rakennuksen, josta osakkeenomistajilla 

on oikeus hallita tiettyä huoneistoa tai tilaa. Yhtiöjärjestyksessä määrätään, mitkä osakkeet 

oikeuttavat minkäkin huoneiston tai tilan hallintaan, ja lisäksi peruste, jonka mukaan osak-

keenomistajan tulee maksaa vastiketta yhtiölle hallitsemastaan huoneistosta tai tilasta. Vas-

tikkeilla keräämillään varoilla yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen ylläpidosta. (Sillan-

pää & Vahtera 2010, 13–14) 

 

Asunto-osakeyhtiö vastaa perusrakenteeltaan tavallista osakeyhtiötä, mutta asunto-osakeyh-

tiön toiminta ei perustu voiton tavoitteluun vaan osakkeenomistajien asumistarpeen tyydyt-

tämiseen. Joskus yhtiö voi tehdä myös voittoa esimerkiksi vuokraamalla kiinteistön liiketi-

loja, ja tällöin voi olla, ettei osakkaiden tarvitse maksaa hoitovastiketta lainkaan. Hallinnol-

lisesti asunto-osakeyhtiö on pitkälti järjestetty tavallisen osakeyhtiön tapaan. Asunto-osake-

yhtiön ylimpänä päätöksentekoelimenä on yhtiökokous ja toimeenpanevana elimenä taloyh-

tiön hallitus ja isännöitsijä. (Grass ym. 2007, 17; Sillanpää & Vahtera 2010, 13–14)  

 

Suomalainen asunto-osakeyhtiömuotoinen omistusasumisen muoto on kansainvälisesti ai-

nutlaatuinen. Muualla maailmassa asuntojen omistus on järjestetty monilla erilaisilla ja usein 

monimutkaisilla tavoilla. (Sillanpää & Vahtera 2010, 15) Suomalaisen asunto-osakeyhtiön 

erityispiirteisyyden takia ei maailmalta löydy laajemmin vertailukelpoista materiaalia linja-

saneeraushankkeiden toimintamalleissa. Tekniset ratkaisut soveltuvat käyttöön riippumatta 

yhtiömuodosta, mutta muut hankkeessa huomioitavat erityispiirteet ja toimintamallit poik-

keavat Suomessa maailmalla käytettävistä.    
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Uusin asunto-osakeyhtiölaki (ASOY-laki, 22.12.2009/1599) on tullut voimaan 1.7.2010 ja 

lakia sovelletaan kaikkiin Suomeen rekisteröityihin asunto-osakeyhtiöihin. Laissa on monia 

kohtia, jotka on syytä huomioida linjasaneerauksissa. Laissa on muun muassa määritelty, 

että taloyhtiön tulee vuosittain esittää tulevat korjaushankkeet ajankohtineen ja kustannus-

arvioineen osakkailleen yhtiökokouksessa.  

 

Laissa määritellään korjausvastuut taloyhtiön ja osakkaan välillä. Taloyhtiö on lain mukaan 

velvoitettu korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huo-

neistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilman-

vaihto- ja muut sen kaltaiset johdot, putket ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu 

samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Yhtiö on edelleen korjausvelvollinen, jos osakas 

on tehnyt tavanomaisia muutoksia järjestelmiin, esimerkiksi vaihtanut vesihanan nykyaikai-

sempaan. Kunnossapidon vastuunjako määritellään yhtiöjärjestyksessä. (RIL 2009a, 47)  

 

Korjausvastuusta johtuen taloyhtiö on linjasaneerauksen yhteydessä velvoitettu korjaamaan 

koko kiinteistön vesi- ja viemärijohdot. Joissain tapauksissa osakkaan on mahdollista saada 

hyvitystä, jos esimerkiksi asunnon kylpyhuone rakenteineen ja vesijohtoineen on kokonai-

suudessaan korjattu yhtiön hyväksymänä lähiaikoina ja korjauksista löytyy tarvittavat viran-

omaisdokumentit. Yleensä unohdetaan kuitenkin täysin, että asunnon läpi kulkee runkojoh-

toja, joita ei ole yleensä korjattu osakkaan oman remontin yhteydessä, jolloin yhtiön tulee 

joka tapauksessa korjata nämä linjasaneerauksen yhteydessä. Yksittäisten tapausten osalta 

tavallinen toimintatapa on suunnitella myös uusitut huoneistot korjattavaksi ja urakointivai-

heen aluksi päättää säästetäänkö joitakin tiloja, jolloin urakoitsija hyvittää näiden tilojen 

osuuden urakkasummasta. Korjausvastuusta voidaan tarvittaessa myös poiketa molempiin 

suuntiin. Korjausvastuun suhteen on kuitenkin noudatettava yhdenvertaisuutta eli kaikkien 

osakkaiden kanssa tulee toimia samalla tavalla. (RIL 2009a, 47–48) Joissain tapauksissa esi-

merkiksi märkätilojen osalta vastuu rakenteista on siirretty yhtiöltä osakkaalle, jolloin linja-

saneerauksien yhteydessä yhtiö ei ole velvoitettu korjaamaan huonokuntoisia märkätiloja.  

 

Korjatessaan rakenteista johtuvia vaurioita tulee taloyhtiön korjata myös huoneiston sisäpin-

nat alkuperäiseen tasoon. Alkuperäinen taso ei kuitenkaan sisällä osakkaan itse tekemiä li-

säyksiä tai erikoisrakenteita, joiden korjauksien kustannuksista vastaa osakas itse. (RIL 

2009a, 49) Osakkaan on hyvä tiedostaa, että hänen huoneistoonsa tehdyt erikoisratkaisut 

voidaan joutua purkamaan linjasaneerauksen yhteydessä ja mikäli osakas haluaa nämä rat-

kaisut palautetuksi korjauksien jälkeen, joutuu hän maksamaan lisätyöstä erikseen. Tällaisia 

yleisiä muutoksia ovat esimerkiksi märkätilojen uusitut laatoitukset, jotka joudutaan purka-

maan märkätilaremontin yhteydessä. 

 

Osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia huoneistossaan. Tähän oikeuteen ei ole vaikutusta 

sillä, onko muutoksen kohde osakkaan vai yhtiön kunnossapitovastuulla. Kuitenkin, jos 

muutos voi aiheuttaa vahinkoa rakennukselle tai tuottaa muuta haittaa taloyhtiölle tai toiselle 

osakkaalle, on siihen saatava taloyhtiön suostumus. Myös sellaisista töistä, jotka kohdistuvat 

kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään tulee tiedot-

taa taloyhtiötä. Jos muutos tarvitsee viranomaisluvan, haetaan se aina taloyhtiön nimissä. 

Jos muutokset aiheuttavat vahinkoa vastaa osakas niiden teettäjänä vahingoista, jos ne ovat 

aiheutuneet huolimattomuudesta tai hyvän rakennustavan vastaisuudesta. (RIL 2009a, 49) 

Yleinen osakkaan itse tekemä ratkaisu on liittää liesituuletin yhteiskanavoituun poistoilman-
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vaihtojärjestelmään. Tämä ratkaisu sekoittaa helposti koko ilmanvaihdon toiminnan ja talo-

yhtiö on oikeutettu purkamaan tällainen ratkaisu sen havaitessaan. Vaihtoehtona ratkaisulle 

on käyttää liesikupua, jossa on suodatin, joka kierrättää keittiön ilmaa. Tällöin kanavisto 

toimii suunnitellulla tavalla, koska siihen ei ole liitetty painesuhteita sekoittavaa puhallinta. 

3.2 Linjasaneerauksen tekniset toteutustavat  

Työn tässä osuudessa on käsitelty erilaisia teknisiä vaihtoehtoja linjasaneeraushankkeen to-

teuttamiseen. Elementtiratkaisuja on käsitelty omassa luvussaan 3.2.4. Lisäksi nykyään käy-

tettyjä käyttövesi- ja viemäriputkien materiaaleja käsitellään luvussa 3.2.5. Käyttövesi- ja 

viemäriputkistojen korjaustoimenpiteiden vaikutusta energiankulutukseen käsitellään lu-

vussa 3.2.6. Hankkeiden yhteyteen yleisesti liitettäviä muita korjauksia tai parannuksia kä-

sitellään luvussa 3.3. Eri korjaustapojen kustannuksia ja muita laskennassa huomioon otet-

tavia asioita on käsitelty työssä myöhemmin luvussa 4.  

 

Seuraavalla sivulla on esitettynä edellisten vuosien Putkiremonttibarometreistä (Isännöinti-

liitto 2017; Isännöintiliitto 2015; Isännöintiliitto 2014; Isännöintiliitto 2013) koostetut ku-

vaajat (kuvat 8-11). Kuvaajista käy ilmi eri menetelmien käytön kehittyminen käyttövesijoh-

tojen ja viemäreiden korjauksissa.  

 

Käyttövesijohtojen osalta eri järjestelmän osia ei ole tutkimuksien tuloksissa eroteltu. Vie-

märeissä on käsitelty erikseen talon sisäpuoliset viemärit, pohjaviemärit ja tonttiviemärit.  

Menetelmien kehittymisessä ei ole eritelty rakennuksien rakentamisvuosia, mutta tutkimus-

ten tuloksissa on esitettynä eri aikakausina rakennettujen kerrostalojen osuus tutkimuksen 

kohteena olleista rakennuksista. 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen osuus on näissä 

tutkimuksissa vaihdellut 20 % ja 34 % välillä. Suurin osuus suoritetuista linjasaneerauksista 

on vielä kohdistunut 1960-luvulla rakennettuihin kerrostaloihin. Uusimmassa tutkimuksessa 

remontoidut kohteet oli rakennettu keskimäärin vuonna 1970. (Isännöintiliitto 2017; Isän-

nöintiliitto 2015; Isännöintiliitto 2014; Isännöintiliitto 2013) Voidaan olettaa, että menetel-

mien käyttö on kehittynyt samankaltaisena riippumatta kiinteistön rakentamisvuodesta. Ele-

menttiratkaisujen hyödyntämisen voidaan olettaa kasvavan yhä enemmän, kun korjaukset 

siirtyvät enenevissä määrin elementtirakentamisen aikaan rakennettuihin kerrostaloihin.  

 

 
Kuva 8. Käyttövesijohtojen saneeraustapojen kehittyminen  
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Kuva 9. Talon sisäpuolisten viemärien saneeraustapojen kehittyminen  

 

 
Kuva 10. Pohjaviemärien saneeraustapojen kehittyminen  

 

 
Kuva 11. Tonttiviemärien saneeraustapojen kehittyminen 

 

Kuvasta 8 nähdään, että paikalla rakentamisen osuus käyttövesijohdoissa on muodostanut 

tutkimusten tarkastelujakson aikana noin 70 % korjauksista; ainoa poikkeus on vuoden 2013 

tutkimus, jonka tuloksien mukaan elementtejä on hyödynnetty hieman enemmän kuin 

muissa tutkimuksissa. Paikalla rakentaen uusille reiteille on muodostanut tutkimusten mu-

kaan noin 50 % osuuden korjaustavoista. Kaiken kaikkiaan eri menetelmien osuus ei ole 

vaihdellut vuodesta toiseen juurikaan ja onkin mielenkiintoista nähdä, kun korjaukset siirty-

vät enenevissä määrin elementtikerrostaloihin, kasvaako elementtiratkaisujen käyttö käyttö-

vesijohtojen korjauksissa. 

 

Viemäreiden osalta kuvasta 9 nähdään, että rakennusten sisäpuolisissa viemäreissä muovin 

käyttö on kasvanut sekä vanhoja että uusia reittejä käytettäessä pois lukien uusin tutkimus, 

jossa muovin käytön osuus hieman laski. Samalla valuraudan osuus laski aina uusimpaan 
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tutkimukseen asti, jossa valuraudan osuus taas hieman kasvoi. Pinnoituksen / massauksen / 

ruiskuvalun osuus sisäpuolisten viemäreiden korjauksissa on vuotta 2013 lukuun ottamatta 

ollut noin 15 % ja uusimmassa tutkimuksessa näiden menetelmien osuus laski jo alle 10 %. 

Sukituksen käyttö on kasvanut lähes vuosittain ja uusimmassa tutkimuksessa sen osuus on 

noin 18 %. Eri menetelmien yhdistelmiä on käytetty vaihtelevasti talon sisäpuolisissa vie-

märeissä. Kokonaisuutena eri menetelmien käytön kehityksestä talon sisäpuolisissa viemä-

reissä voidaan sanoa, että menetelmien käyttö vaihtelee todella suuresti, eikä kehityksessä-

kään ole selviä suuntaviivoja nähtävissä, paitsi sisäpuolisen saneerauksen painottuessa ny-

kyään enemmän sukituksen käyttöön muiden sisäpuolisten saneeraustapojen sijaan. 

 

Pohjaviemäreiden osalta (kuva 10) huomataan, että suosituin menetelmä on edelleen uusia 

pohjaviemäri olemassa olevalle paikalleen noin 50 % osuudella. Muovi ja valurauta on yh-

distetty tuloksissa, jotta saatiin vertailtua eri vuosien tutkimusten tuloksia. Uudemmissa tut-

kimuksissa muovin ja valuraudan käyttö on eroteltu omikseen ja tuloksien mukaan muovin 

käyttö on selvästi suurempaa kuin valuraudan. Valurautaa ei käytetä asennuksissa, jos poh-

javiemäri asennetaan lattian alle, joten voimme olettaa, että pohjaviemäriksi on tuloksissa 

huomioitu siis myös joissain tapauksissa näkyvillä kulkevat viemärit pohjakerroksissa. Su-

jutuksen osuus on myös tasaisesti kasvanut ja uusimman tutkimuksen mukaan sujutus ja 

olemassa olevalle paikalle putkien uusiminen muodostivat noin 90 % osuuden korjauksista.  

 

Tonttiviemärien korjauksien kehitys (kuva 11) on mennyt tutkimusten mukaan samalla ta-

valla pohjaviemärien kanssa, lukuun ottamatta, ettei tonttiviemäreissä käytetä materiaalina 

valurautaa, koska asennukset tehdään aina maahan. Sekä pohja- että tonttiviemäreiden eri 

korjaustapojen osuudet näyttävät viimeisissä kolmessa tutkimuksessa tasaantuneen likipi-

täen samoihin arvoihin.  

3.2.1 Perinteinen linjasaneeraus 

Perinteisessä linjasaneerauksessa sekä käyttövesi- että viemäriputkistot uusitaan. Uusimisen 

myötä putkistoille saadaan uusi elinkaari ja täysi käyttöikä. Uuden tekniikan reitityksenä 

voidaan käyttää joko olemassa olevia paikkoja tai mahdollisesti rakentaa putkistoille uudet 

reitit. Uudet reitit on mahdollista sijoittaa esimerkiksi huoneistojen ulkopuolelle rappukäy-

tävään tai kylpyhuoneiden nurkkaan. Uusimalla putkistot olemassa oleville paikoilleen jou-

dutaan usein purkamaan paljon olemassa olevia rakenteita, koska tavallisesti 1970-luvulla 

rakennettaessa eivät putkistojen myöhempi huollettavuus ja vaihdettavuus toimineet suun-

nittelukriteereinä. Putkistojen uusiminen voidaan toteuttaa myös mahdollisesti erilaisin ele-

menttiratkaisuin paikalla rakentamisen sijaan. Näitä erilaisia elementtiratkaisuja on käsitelty 

omassa luvussaan 3.2.4. 

 

Seuraavalla sivulla taulukossa 1 on esitettynä kolme erilaista perinteisen linjasaneerauksen 

toteutustapaa etuineen ja haittoineen sekä, milloin kukin korjaustapa soveltuu käytettäväksi. 

Eri ratkaisujen vaikutuksia tämän työn yhteydessä laaditussa laskentamallissa tarkastellaan 

työssä myöhemmin luvuissa 4 ja 5. 
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Taulukko 1. Perinteisten korjaustapojen soveltuvuus, edut ja haitat (muokattu lähteestä 

LVV-kuntotutkimusopas 2013). 

Korjaustapa Soveltuu Edut Haitat 
1. Vanhat rakenteet ja putkis-
tot ja kaapelit puretaan ja ra-
kennetaan uudet pääosin sa-
moille paikoille 

-Rakennuksessa on kosteus- ja 
mikrobivaurioita ja jatkuvia 
putkivuotoja 
-Halutaan parantaa asumisen 
laatua ja viihtyvyyttä 
-Halutaan tilamuutoksia 
-Märkätilojen vedeneristeet 
puuttuvat 
-Sähkö-, tele- ja ilmanvaihto-
järjestelmät on tarkoitus uusia 
-Tarkoitus rakentaa lämmön-
talteenottojärjestelmä 

-Soveltuu hyvin mm. sisätiloil-
taan säilytettäviin kohteisiin 
-Putkivuotojen tarkkailu hel-
pottuu (tarkastusluukut ja 
vuotovesikupit) 
-Järjestelmät ovat korjauksien 
jäljiltä uusia 
-Asunnon tai kiinteistön arvo 
nousee 
-Viihtyvyys lisääntyy 
-Käyttökustannukset alenevat 
tai kustannusten kehitys on 
jatkossa rauhallista 
-Vakuutusmaksut alenevat 
 

-Korjaustyö on meluavaa ja 
pölyisää 
-Vuotojen tarkkailu ei helpotu 
verrattuna uusiin reitteihin ja 
ratkaisuihin 
-Erittäin suuret kustannukset 
-Korjaustyö kestää kauan 
 

2. Uudet putkistot ja kaape-
loinnit asennetaan vanhoihin 
putkikuiluihin. Kuilut puretaan 
tarvittavilta osin, yleensä yh-
deltä tai kahdelta sivulta, ja 
vanhat putket mahdollisine as-
bestieristeineen puretaan kui-
lusta 

-Vanhat hormit ovat helposti 
avattavissa 
-Tilat voidaan ottaa pois käy-
töstä korjaustyön ajaksi 
-Voidaan myös toteuttaa edel-
lisessä kohdassa esitettyjä asi-
oita 

-Soveltuu hyvin mm. sisätiloil-
taan säilytettäviin kohteisiin 
-Putkivuotojen tarkkailu hel-
pottuu (tarkastusluukut ja 
vuotovesikupit) 
 

-Nykyisten hormien koko ra-
joittaa uusia asennuksia 
-Korjaustyö on pölyävää ja me-
luisaa 
-Vuotojen tarkkailu ei helpotu 
verrattuna uusiin reitteihin ja 
ratkaisuihin 
-Suuret kustannukset 
-Korjaustyö kestää kauan 
 

3. Vanhat putkistot ja kaapelit 
jätetään paikoilleen. Uudet 
asennukset tehdään uusiin ko-
teloihin ja/tai asennetaan 
pinta-asennuksena 

-Uudet putkistot ja kaapelit 
voidaan asentaa pinta-asen-
nuksena porrashuoneisiin ja 
huonetiloihin ja/tai alakattoi-
hin 
-Tilojen ja järjestelmien käyt-
töä ei voi keskeyttää 

-Häiritsee vähän tilojen käyt-
töä 
-Soveltuu hyvin vuotojen tark-
kailuun, hoitoon ja huoltoon 
tarkastusluukuista 
 

-Ei sovellu kohteisiin, joissa si-
sätilat halutaan säilyttää en-
nallaan 
-Uudet kotelot vievät tilaa 
-Suuret kustannukset 
-Korjaustyö kestää kauan 
 

 

Perinteistä toteutustapaa harkitessa tulee huomioida aiemmin suoritetut korjaukset varsinkin 

yhtiön märkätiloissa, koska perinteisillä korjaustavoilla märkätilat joudutaan usein purka-

maan ja korjaamaan kokonaisuudessaan varsinkin käytettäessä olemassa olevia putkistojen 

reittejä. Asunto-osakeyhtiöissä voi olla usein tilanne, että osakkaat ovat itse toteuttaneet kor-

jauksia märkätiloihinsa. Jos taloyhtiössä on suuri määrä lähiaikoina korjattuja märkätiloja, 

jotka voitaisiin säilyttää, kannattaa usein pohtia muiden mahdollisten ratkaisutapojen sovel-

tuvuutta. Tehtyjä korjauksia ja niiden vaikutuksia tulevaan linjasaneeraukseen tulee aina tar-

kastella tapauskohtaisesti ja yhtiön tulee pohtia toimintatapaansa näiden kanssa.  

 

Laajojen purkutöiden takia perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa usein suorit-

taa muitakin korjauksia, jottei samoja rakenteita tarvitse avata uudestaan uusittaessa muuta 

tekniikkaa. Näitä mahdollisia muita korjauksia ja toimenpiteitä on käsitelty luvussa 3.3. 

3.2.2 Sisäpuolinen saneeraus 

Sisäpuolisella saneerauksella tarkoitetaan olemassa olevan putkiston elinkaarta pidentäviä 

korjaustoimenpiteitä. Koska olemassa olevien putkistojen elinkaarta pidennetään, tulee elin-

kaarta olla vielä jäljellä. Tästä syystä sisäpuolista saneerausta korjausmenetelmäksi harkit-

taessa tulee putkistojen nykykunto tutkia tarkkaan kuntotutkimuksella. Sisäpuoliset sanee-

rausmenetelmät on kehitetty kevyemmiksi korjausvaihtoehdoiksi perinteiselle putkistojen 

uusimiselle, koska menetelmien kanssa muun muassa purkutöiden tarve on huomattavasti 
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pienempi kuin perinteisesti uusimalla putkistot. Menetelmiä nimitetään myös uusiksi linja-

saneerausmenetelmiksi, mutta tämä nimitys ei enää ole niin kuvaava, koska menetelmät ovat 

olleet markkinoilla jo melko pitkään. 

 

Sisäpuolisia saneerausmenetelmiä ja alalla toimijoita on olemassa useita. Tässä luvussa kä-

sitellään linjasaneerauksissa käytettäviä menetelmiä putkistojen sisäpuoliseen saneeraami-

seen. Alla taulukossa 2 on esitettynä tavanomainen sisäpuolisen saneerauksen toteutustapa, 

milloin korjaustapa soveltuu ratkaisuvaihtoehdoksi ja mitä etuja ja haittoja korjaustavalla 

on. Menetelmien hyötyjä ja vaikutuksia linjasaneeraushankkeelle käsitellään osittain tässä 

luvussa ja laskentamallin osalta myöhemmin työssä luvuissa 4 ja 5. 

 

Taulukko 2. Sisäpuolisen saneerauksen soveltuvuus, edut ja haitat (muokattu lähteestä LVV-

kuntotutkimusopas 2013). 

Korjaustapa Soveltuu Edut Haitat 
Vaihtoehtoiset 
korjaustavat eli 
pinnoitusmenetelmät: 
−Valurautaviemärien 
pinnoitus muovimassalla. 
−Pysty- ja 
pohjaviemäreiden sisäpinnoi-
tus muovipintaisella polyeste-
rihuovalla sujuttamalla. 
−Edellä mainittujen pinnoitus-
menetelmien yhdistelmä. 

−Märkätilojen pintarakentei-
siin ei haluta tehdä 
muutoksia ja vedeneristykset 
ovat kunnossa 
−Ei ole tarvetta laatutason 
nostoon eikä 
märkätilojen toimivuutta ha-
luta parantaa 
−Rakenteet, pinnat ja lattiakai-
vot ovat kunnossa 
−Vesijohdot uusitaan tai on 
uusittu, viemärit pinnoitetaan 
−Vesivuotojen syynä korroo-
sio, ei putkien siirtymät tai 
asennusvirheet 
−Tavoite on siirtää putkiston 
uusiminen myöhempään ajan-
kohtaan esim. taloudellisista 
syistä 

-Voi olla putkien uusimista hal-
vempi 
-Menetelmä on nopea tehdä, 
haittaa esim. asumista vähän 
 

-Kokemustietoa sisäpinnoittei-
den pitkäaikaiskestävyydestä 
ei ole riittävästi 
-Vakuutusyhtiöt myöntävät 
pinnoitetulle putkistolle eripi-
tuisia ikävähennyksiä 
-Putkistoon ei voi tehdä muu-
toksia 
-Märkätilojen toimivuus ja ul-
konäkö eivät muutu 
 

 

Sisäpuolisen saneerauksen menetelmät on kehitetty aikoinaan kunnallistekniikan putkistojen 

korjauksiin, joista ne ovat ajan saatossa siirtyneet ja kehittyneet käytettäviksi myös kiinteis-

töjen sisäpuolelle. Kiinteistöjen sisäpuolisissa putkistojen korjauksissa menetelmien käyttö 

on Suomessa alkanut vuonna 2005 ja markkina on kasvanut nopeasti siitä alkaen. (Falck 

2011, 30–31). Kiinteistöjen sisäpuolisissa viemäreissä saneerausmenetelmistä käytössä ovat 

pinnoitus, sukkasujutus eli sukitus ja ruiskuvalu. Näiden menetelmien lisäksi kunnallistek-

niikan puolella käytetään myös sujutuksen eri muotoja, joita ovat muotoputki-, pakko-, 

pitkä- ja pätkäsujutus.  

 

Sukkasujutus eli sukitus on tällä hetkellä yleisin sisäpuolisen saneerauksen menetelmä kiin-

teistöjen viemäreille riippumatta putkisto-osuudesta (ks. luku 3.2 kuvat 9–11). Sukitus so-

veltuu käytettäväksi kaikkien putkimateriaalien kanssa pääosin 50 mm putkikoosta ylöspäin. 

Menetelmässä vanha viemäri puhdistetaan valmistajasta riippuen eri menetelmiä hyödyn-

täen, jonka jälkeen viemäri kuvataan ja varmistetaan näin sen riittävä kunto. Kuvauksen jäl-

keen viemäri sukitetaan eli putken sisäpuolelle asennetaan tavallisesti lasikuidusta tai poly-

esterihuovasta valmistettu sukka, joka on kyllästetty hartsilla. Asennus voidaan suorittaa esi-

merkiksi putken avoimesta päästä, kaivosta tai puhdistusluukusta. Kun sukka on asennettu 

paikalleen putkeen, se pakotetaan vanhan putken muotoon paineilman avulla. Kun sukka on 

oikeassa muodossaan, kiihdytetään kovettumisprosessia tavallisesti veden, höyryn tai UV-

valon avulla. Suorien putkisto-osuuksien sukittamisen jälkeen tarvittavat haarat tulee avata 

porarobotilla. Haarayhteisiin on käytössä erilaisia menetelmiä eri valmistajilla. Käytössä on 
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muun muassa erillisiä haarayhteitä, limisukitusta sekä pinnoitusta. Haarat ovat sukituksessa 

riskikohta, joiden toteuttamistapaan tulee kiinnittää huomiota. Kun koko vaadittu putkisto-

osuus on sukitettu, varmistetaan työn laatu kuvaamalla putkisto sisäpuolelta. (Falck 2011) 

 

Koska sukituksessa vanhaa viemäriä käytetään asennusmuottina, pienenee putken sisähal-

kaisija jonkin verran prosessissa. Käytettävät sukat ovat kuitenkin virtausominaisuuksiltaan 

parempia kuin vanhat viemäriputkien sisäpinnat, jolloin putken virtauskapasiteetti ei heik-

kene. Sukan kovettumisen jälkeen uusi putki on myös itsekantava eli vanhan viemärin ruos-

tuminen uuden putken ympäriltä ei sinänsä haittaa, kunhan putkiston kannakkeet ovat kun-

nossa. (Falck 2011, 30–31; Laksola 2007, 76–78) Sukitukselle on menetelmänä olemassa 

erilaisia standardeja, jotka on tarkoitettu maanalaisten verkostojen korjaamiseen, mutta näitä 

standardeja voidaan osaltaan soveltaa myös kiinteistöjen sisäpuolisten viemäreiden tapauk-

sessa (Kaunisto ja Pelto-Huikko 2014).  

 

Ruiskutusmenetelmät, pinnoitus ja ruiskuvalu, kehitettiin Ruotsissa 1990-luvun alussa, josta 

ne siirtyivät käytettäväksi Suomeen 2000-luvun alussa. Pinnoitus on menetelmänä sukitusta 

kevyempi ja menetelmällä ei saavuteta itsekantavaa putkea, koska uusi pinta on sen verran 

ohut. Pinnoitus on ruiskutusmenetelmä, jossa vanhan putken pintaan ruiskutetaan epoksipin-

noitekerros, joka on tyypillisesti noin yhden millimetrin paksuinen. Tästä syystä vanhan put-

kiston tulee olla riittävän hyvässä kunnossa, koska se toimii kantavana rakenteena pinnoi-

tuksen jälkeen. Pinnoituksen kanssa samankaltainen menetelmä on ruiskuvalu, jolla saavu-

tetaan uusi itsekantava putki. Itsekantavuus ruiskuvalussa saavutetaan, koska uusi pinta on 

pinnoitusta huomattavasti paksumpi, yleensä noin 3–5 mm. Ruiskuvalussa käytetään lisäksi 

epoksin sijaan muovipohjaisia pinnoitemateriaaleja. (Falck 2011; Laksola 2007, 79) 

 

Ruiskutusmenetelmissä työvaiheet ovat samat riippumatta onko kyseessä pinnoitus vai ruis-

kuvalu. Valmisteleviin töihin kuuluu viemärikalusteiden irrottaminen, lattioiden suojaami-

nen, vanhojen putkien kunnon tarkastaminen kameralla ja puhdistaminen painehuuhtelulla 

ja jyrsinnällä. Valmistelevien töiden jälkeen putkisto voidaan pinnoittaa. Ruiskutuskertoja 

on menetelmästä riippuen 1–4 ja saavutettu pinnoituksen paksuus riippuu käytetystä mene-

telmästä. Pinnoituksen jälkeen putkiston annetaan kuivua ja kovettua 1–24 tuntia. Kovettu-

misen jälkeen lopputuloksen laatu varmennetaan kuvaamalla putkisto ja irrotetut kalusteet 

asennetaan takaisin paikoilleen. (Falck 2011) 

 

Lattiakaivojen käsittelyyn on erilaisia menetelmiä sekä sukitusta että pinnoitusta käytettä-

essä. Jotkin valmistajat pinnoittavat vanhan lattiakaivon, vaikka putkisto sukitetaan, ja joil-

lakin valmistajilla on käytössään vanhan kaivon sisään asennettavia saneerauskappaleita. 

Kaivo on myös mahdollista uusia ja liittää sisäpuolisesti saneerattuun putkistoon. Kaivo uu-

sittaessa joudutaan kuitenkin märkätilan vedeneristys uusimaan lattiaan kokonaisuudessaan. 

Lattiakaivojen osalta käytettävä menetelmä on haarakohtien lisäksi sisäpuolisen saneerauk-

sen onnistumisen kannalta tärkeimpiä kohtia.  

 

Myös kiinteistöjen käyttövesijohtoja on saneerattu jonkin verran pinnoittamalla. Menetel-

män osuus on kuitenkin ollut todella pieni, eikä se esimerkiksi näy putkiremonttibarometrien 

tuloksissa lainkaan (ks. kuva 8). Käyttövesijohtojen pinnoituksessa olemassa olevat kupari-

set tai sinkityt teräsputket pinnoitetaan sisäpuolelta epoksihartsipinnoitteella. Kuntien raken-

nusvalvontaviranomaisilla ei ole ollut yhtenäistä näkemystä pinnoituksen hyväksymisestä 

korjausmenetelmäksi käyttövesijohtojen osalta, ja esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa mene-
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telmän käyttö on kielletty ihmisten terveydelle haitallisten aineiden liukenemisen epävar-

muuden vuoksi (Pelto-Huikko & Kaunisto 2012). Koska menetelmän käytölle ei ole Suo-

messa rakennusvalvonnan osalta selvyyttä ja menetelmän käyttöä ei useassa lähteessä suo-

sitella, jätetään tässä tutkimuksessa käyttövesijohtojen pinnoittaminen korjausvaihtoehtojen 

tarkastelun ulkopuolelle. Terveydellisten haittojen epäselvyyden lisäksi korjauksilla saavu-

tettavasta käyttöiän lisäyksestä ei ole tarkempaa tietoa, kuten ei myöskään korjaustavan kus-

tannuksista. 

 

Harkittaessa sisäpuolista saneeraustapaa korjauksien toteutustavaksi on monta asiaa, jotka 

tulee ottaa huomioon. Kustannusten osalta, jos viemäri on helposti vaihdettavissa, on se huo-

mattavasti halvempaa vaihtaa uuteen viemäriin, kuin saneerata sisäpuolisesti (ks. 4.2.2). Ta-

loyhtiön on myös syytä tarkastaa vakuutusyhtiönsä kanta menetelmän käyttöön, koska jois-

sain tapauksissa sisäpuolisesti korjattuun putkistoon kohdistetaan ikävähennyksiä, jolloin 

korvaus vahinkotapauksessa voi jäädä pienemmäksi kuin, jos perinteisesti uusittu putki ai-

heuttaisi vesivuodon. Vakuutusyhtiöiden kanta vaihtelee myös menetelmästä ja valmista-

jasta toiseen, joten joissain tapauksissa ongelmalliseksi voi muodostua eri urakoitsijoiden 

tarjouksien vertaaminen ottaen huomioon myös vakuutusyhtiön kanta käytetylle menetel-

mälle. (Kaunisto & Pelto-Huikko 2014, 37–38).  

 

Käytetyn menetelmän osalta tulee myös varmistaa, että sille on myönnetty tuotehyväksyntä. 

Lisäksi VTT:n myöntämä sertifikaatti on merkki siitä, että menetelmä ja valmistaja täyttävät 

tietyt edellytykset, ja korjauksilla saavutetaan muihin valmistajiin vertailukelpoinen laatu. 

Markkinoilla on monia yrityksiä, joilla ei ole VTT:n sertifikaattia, jolloin näiden valmista-

jien menetelmistä ei voida varmuudella tietää esimerkiksi oletettua saavutettua käyttöikää. 

Yrityksillä on myös toisistaan poikkeavia takuukäytäntöjä. Jotkin valmistajat myöntävät 

tuotteelleen ja menetelmälleen jopa yli 10 vuoden vuotamattomuustakuun, kun taas joillakin 

takuu voi olla vain kaksi vuotta. (Picote.fi verkkosivut; Masterpipe.fi verkkosivut) Koska 

sisäpuolinen saneeraaminen on käsityötä, riippuu saavutettu laatu aina työn tekijästä, eikä 

laadun tasaisuutta voida todentaa samalla tavalla kuin käyttämällä tehdasvalmisteisia put-

kisto-osia. 

 

Muiden tehtävien töiden laajuus myös osaltaan määrittelee, kannattaako sisäpuolista sanee-

raustapaa harkita viemäreiden korjausmenetelmäksi. Jos huoneistojen märkätilat joudutaan 

joka tapauksessa uusimaan, ei asuntokohtaisten viemäreiden sisäpuolisella saneerauksella 

saavuteta samanlaisia hyötyjä, koska vaaditut purkutyöt mahdollistavat putkistojen uusimi-

sen. Jos linjasaneeraus on käynnistetty taloyhtiössä kiireellä vasta vesivuotojen alettua, on 

usein jo liian myöhäistä käyttää menetelmänä sisäpuolista saneerausta, koska vanha putkisto 

on jo niin huonossa kunnossa, ettei se kestäisi valmistelevaa puhdistusta, eikä sitä näin ollen 

voitaisi käyttää valumuottina korjauksissa.  

 

Sisäpuolisesti saneeraamalla myös kasvatetaan vanhan putkiston jäljellä olevaa käyttöikää 

eli käytännössä siirretään uusimalla tehtävää korjausta eteenpäin. Sisäpuolisesti saneeraa-

malla ei seuraavan korjauksen tekemistä helpoteta, koska putket jäävät vanhoille paikoilleen 

vaikeasti vaihdettaviksi. Koska menetelmät ovat vielä sen verran uusia, ettei sisäpuolisesti 

korjatuille viemäreille ole tarvinnut suorittaa vielä uutta korjausta, ei ole tiedossa onnistuuko 

esimerkiksi pinnoitetun viemärin sukittaminen, kun se tarvitsee korjata seuraavan kerran. 

Epäilys on, että vanha muottina toiminut viemäri ja sen kannakkeet ovat uuden korjauksen 

kohdalla jo niin huonossa kunnossa, ettei seuraavaa korjausta ole mahdollista suorittaa sisä-

puolisesti saneeraamalla. Tästä tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimustietoa. 
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Sisäpuolisella saneerauksella saavutettuja hyötyjä perinteisiin korjaustapoihin verrattuna 

ovat korjauksen nopeampi suorittaminen ja täten myös pienempi asumishaitta. Nämä mo-

lemmat saavutetaan, jos korjauksien yhteydessä ei ole tarpeen tehdä rakennusteknisiä kor-

jauksia, kuten märkätilakorjauksia. Jos viemäri on helposti vaihdettavissa uuteen, ei sisä-

puolisella saneerauksella ole hyötyjä uusimiseen verrattuna. Rakennusteknisten töiden pie-

nemmän tarpeen takia sisäpuolinen saneeraus on myös usein hankintakustannuksiltaan edul-

lisempi korjaustapa perinteiseen verrattuna. 

 

Lappeteläinen (2010) tutki insinöörityössään sisäpuolisia saneerausmenetelmiä ja toimin-

taan liittyviä riskejä alalle pyrkivän urakoitsijan näkökulmasta. Tutkimuksessa riskit jaettiin 

eri luokkiin, jotka ovat henkilö-, putkisto-, menetelmä-, markkina-, viranomais-, maineriski 

ja taloudellinen riski. Riskien jaottelusta nähdään, että urakoitsijan näkökulmasta sisäpuoli-

sien saneerausmenetelmien käyttöön liittyi tutkimuksen tekemisen aikaan useita eri huomi-

oitavia riskitekijöitä, joista osaan pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan ja osa on sel-

laisia, jotka aiheutuvat ulkoisista tekijöistä. Menetelmien yleistymisen myötä voidaan kui-

tenkin osaltaan nähdä, että yritykset ovat uskaltaneet riskeistä huolimatta lähteä sisäpuoli-

seen saneeraustoimintaan mukaan ja täten menetelmät ja toimintatavat myös voivat kehittyä 

paremmiksi. Rakennusalalla on tyypillistä tehdä asioita aiemmin hyväksi todetuilla tavoilla, 

jolloin uusien menetelmien ja toimintatapojen yleistymisessä kestää tavallisesti oma aikansa. 

3.2.3 Hybridiratkaisut 

Hybridiratkaisuilla tarkoitetaan korjauksia, joissa yhdistellään eri menetelmiä. Yleisesti hyb-

ridiremontilla tarkoitetaan hanketta, jossa on yhdistelty perinteistä uusimista ja sisäpuolista 

saneerausta. Hybridistä voidaan puhua myös silloin, kun osa putkistoista uusitaan vanhoille 

reiteille ja osassa käytetään uusia reittejä. Valitsemalla korjaustapa erikseen jokaiselle osuu-

delle pyritään valitsemaan jokaiselle putkisto-osuudelle kuhunkin kohteeseen toimivin rat-

kaisu, eikä päätetä vain yhtä korjaustapaa koko järjestelmälle. Hybridiratkaisujen osuus kor-

jauksista on ollut uusimman syksyn 2016 Korjausrakentamisbarometrin mukaan 16 % (Kiin-

teistöliitto 2016).  

 

Alle on listattu joitakin yleisiä eri korjaustapoja yhdisteleviä toimintatapoja: 

- Käyttövesiverkosto uusitaan ja viemäriverkosto sukitetaan kokonaisuudessaan 

- Viemäriverkostosta uusitaan muut osuudet, paitsi pohjaviemäri sukitetaan 

- Viemäriverkosto uusitaan pohjaviemärin ja nousujen osalta, asuntohajotukset suki-

tetaan 

- Viemäriverkosto uusitaan muilta osin, erilliset keittiönousut sukitetaan 

- Käyttövesijohdot uusitaan elementeillä porrashuoneeseen ja viemärit uusitaan van-

hoihin hormeihin huoneistojen sisälle 

 

Yllä olevassa listassa on esitetty vain joitakin mahdollisia yhdistelmiä. Hybridiratkaisua tu-

lee pohtia etenkin tilanteissa, kun pyritään välttämään purkutöitä tietyissä osuuksissa raken-

nusta ja huoneistoja. Joissain tapauksissa esimerkiksi pohjaviemäri voi olla helpompaa uu-

sia, jos se kulkee helposti avattavissa olevassa paikassa, mutta jos se kulkee esimerkiksi 

rakennuksen aulojen ja muiden alueiden alla, joita ei haluta korjauksien yhteydessä muuttaa, 

on sukitus varteenotettava vaihtoehto. 
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3.2.4 Elementtiratkaisut 

Elementtiratkaisuilla tarkoitetaan tehdasoloissa etukäteen valmistettujen tuotteiden käyttä-

mistä paikalla rakentamisen sijaan. Elementtien käytöllä pyritään saavuttamaan hyötyjä 

muun muassa tasalaatuisen asennuksen ja työn nopeamman etenemisen myötä. Tasalaatui-

suus on elementtien tapauksessa helpompaa saavuttaa, koska laadunvarmistus suoritetaan jo 

tehtaalla, eikä jokaista elementin osakokonaisuutta tarvitse erikseen tarkistaa työmaalla. 

Kohteessa tehtävä työ nopeutuu, koska osa asennuksista tehdään jo etukäteen tehtaassa, jol-

loin työmaalla tehtävän työn määrä vähenee. Elementtien käytöllä pyritään siirtymään pai-

kalla rakentamisesta paikalla asentamiseen. 

 

Luvun 3.2 kuvista 8–11 nähdään, että käyttövesijohdoissa elementtien käytön määrä on vaih-

dellut noin 20–30 % osuudessa ja elementtejä on hyödynnetty enemmän, kun vesijohdot on 

asennettu uusille reiteille vanhojen reittien sijaan. Viemäreissä elementtien käyttöä ei ole 

eritelty omaksi kohdakseen, joten tuloksista ei voi sanoa, kuinka suuri osuus viemäriasen-

nuksista on tehty elementtiratkaisuja käyttäen. Viemäriasennuksissa elementtien käyttö on 

kuitenkin harvinaisempaa, koska viemäreiden kanssa ei voida usein nousun paikkaa suurem-

min muuttaa vaadittujen kaatojen ja tilantarpeen takia. Viemärielementtejä käytetään taval-

lisesti, kun asennukset tehdään märkätilaan uuteen nousukoteloon esimerkiksi muuttamalla 

vanha WC-istuin seinämalliseksi ja rakentamalla putkistojen nousut seinä-WC:n seinäkote-

lon sisään. 

 

Elementtiratkaisujen hyödyntäminen helpottuu korjauksien siirtyessä enenevissä määrin ele-

menttirakenteisiin asuinkerrostaloihin, koska tällöin kohteiden mittatarkkuus on parempi 

kuin paikalla rakennetuissa kiinteistöissä ja pohjaratkaisut noudattavat samaa kaavaa ker-

roksesta toiseen. 1970-luvulta noudatetun teollisen rakentamisen myötä myös korjauksissa 

on mahdollista hyödyntää samaa teollisen rakentamisen ajattelutapaa, jossa pyritään korke-

aan esivalmistusasteeseen, osien vaihtokelpoisuuteen ja logistiikan sovittamiseen töiden ete-

nemisen mukaan. 

 

Elementtiratkaisuja on käytössä useita eri tasoisia. Lähivuosien aikana valmistajat ovat tuo-

neet markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita (ks. esim. Uponor Reno Port -markkinointiesite), 

joten kaikkien eri valmistajien tuotteiden käsittely ei ole mahdollista tämän työn yhteydessä. 

Jokaisessa hankkeessa tuleekin erikseen tarkastella tarkemmalla tasolla toteutussuunnittelu-

vaiheessa millä elementillä korjaukset tullaan toteuttamaan, jos niiden käyttöön päädytään. 

Linjasaneeraushankkeissa käytettäviä elementtejä valmistavat esimerkiksi Uponor, Pipe-

Modul, Silotek ja Pilaster. Eri elementtivalmistajia on laajasti esitelty muun muassa Lind-

stedtin ja Junnosen (2009) toimesta. 

 

Yksinkertaisimmillaan elementti voi olla vain valmis kotelo, johon putkistot asennetaan ko-

konaisuudessaan työmaalla. Tällaisesta elementistä käytetään nimitystä reitityselementti. 

Reitityselementeillä pienennetään kohteessa tehtävää putkistojen koteloinnin työmäärää. 

Elementin käytöllä voidaan saavuttaa hyötyjä myös esimerkiksi vaadittavan eristyksen to-

teuttamisessa, koska reitityselementti voi sisältää putkiston vaatimat eristeet, jolloin ne saa-

daan asennettua tehtaalla usein pienempään tilaan kuin, jos eristäminen tehtäisiin putkistoi-

hin paikan päällä työmaalla. Reitityselementti voi sisältää tilan eri tekniikalle riippuen siitä, 

mitä kaikkea tekniikkaa samalle reitille on tarkoitus asentaa. Yleinen reitityselementtiä hyö-

dyntävä toteutustapa on asentaa vesijohtojen nousut ja sähköjärjestelmän nousujohdot por-

rashuoneeseen. 
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Jos elementti sisältää myös tekniikan valmiiksi tehtaalla asennettuna, käytetään elementistä 

nimitystä asennuselementti. Asennuselementtejä on useita eritasoisia porraskäytäviin asen-

nettavista uusista nousuhormeista kokonaisiin kylpyhuone-elementteihin. Asunto-osakeyh-

tiöiden korjauksissa vanhojen hormien tilalle asennettavia hormielementtejä ja kokonaisia 

kylpyhuone-elementtejä ei juurikaan käytetä, koska niiden käyttö vaatii todella laajoja pur-

kutöitä rakennuksessa. Näiden käyttö onkin yleisempää vuokrataloissa, joissa koko rakennus 

voidaan tyhjentää korjauksien ajaksi, jolloin korjaukset eivät aiheuta haittaa asumiselle. 

Asennuselementtejä käytettäessä eri kerrosten elementit yhdistetään työmaalla toisiinsa ja 

tehdään esimerkiksi tarvittavat palokatkot kerrosten välille. Tämä mahdollistaa todella no-

pean töiden etenemisen, koska putkiasennuksia ei tarvitse juurikaan kohteessa tehdä. 

 

Elementtiratkaisujen käyttöä linjasaneeraushankkeissa on tutkittu useassa opinnäytetyössä 

(ks. esim. Alisalo 2016; Matoniemi 2014; Moradi 2015; Tapioharju 2016; Sinisalo 2010) ja 

lisäksi valmistajat tutkivat ja kehittävät uusia tuotteita jatkuvasti. Tutkimusten mukaan ele-

menttiratkaisuilla saavutetaan erilaisia hyötyjä muun muassa kustannusten pienenemisen 

suhteen, mutta niiden käytöllä on myös joitain haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi asennuk-

sien tilantarve ja täten usein myös estetiikka. Elementtien käytöllä on kuitenkin usein todettu 

olevan enemmän hyötyjä, kuin haittoja, ja varsinkin tarvittavan työnopeuden tehostamisen 

myötä lähitulevaisuudessa niiden käyttö tulee oletettavasti yleistymään. Myös asennusten 

huollettavuus on elementtiratkaisuissa parempi, kuin käyttämällä vanhaa nousukuilua tai ra-

kentamalla kotelo putkistojen yhteyteen paikan päällä. Elementtien käyttö ei kuitenkaan ole 

aina mahdollista, jos esimerkiksi vaadittua tilaa elementille ei löydy, tai elementtien pinta-

materiaali ei esteettisesti kelpaa taloyhtiölle. 

3.2.5 Käytetyt putkimateriaalit 

Käyttöveden osalta nykyään yleisesti rakennusten sisäpuolisissa asennuksissa käytettyjä put-

kimateriaaleja ovat kupari, komposiitti ja PEX eli ristisilloitettu polyeteeni. Maahan asen-

nettavat vesijohdot, esimerkiksi tonttivesijohto, ovat usein materiaaliltaan PE-muoviputkea. 

Lisäksi verkoston liittimet ja varusteet ovat usein messinkisiä. Kaikki näistä materiaaleista 

soveltuvat sekä kylmälle että kuumalle vedelle. Käyttövesijärjestelmissä Suomessa yleisesti 

käytetyt materiaalit liitostapoineen ja eri vaatimuksineen on esitetty Suomen Rakentamis-

määräyskokoelman osassa D1 liitteessä 3. Materiaalin osalta nykyasennuksissa ei ole eroja 

käyttöiän suhteen, vaan laskennallisena käyttöikänä uusittaville käyttövesijohdoille voidaan 

putkiston osalta käyttää 50 vuotta materiaalista riippumatta.  

 

Kupariputkia on käytetty LVI-järjestelmien materiaalina kaikkialla maailmassa jo todella 

pitkään ja materiaalina kupari onkin luotettava ja turvallinen vaihtoehto. Kupariputkia käy-

tetään nykyään paljon rakennusten sisälle asennettavissa vesijohdoissa. Kupari on luonnon-

tuote, eikä siitä liukene haju- eikä makuhaittoja juomaveteen. Kupariputkia on markkinoilla 

useita erilaisia. Käytössä on muun muassa suoraa putkea, kieppiputkea, valmiiksi maalattua 

ja kromipintaista putkea. Näistä eri vaihtoehtoja käytetään erityyppisiin asennuksiin riippuen 

muun muassa siitä, asennetaanko putki näkyviin vai nousuhormin sisälle. Liitostapoina ku-

pariputkille on mahdollista käyttää juottamista tai erilaisia puristusliitoksia. Oikein tehtynä 

juotosliitos on aina varmempi, mutta työ on tulityötä, jolloin joissain tapauksissa sen käyttö 

ei välttämättä ole mahdollista. Puristusosien kanssa tulee varmistaa painekokein liitoksien 

pitävyys piiloon jäävissä asennuksissa. Joillain alueilla talousveden laatu voi aiheuttaa on-

gelmia kupariputkien syöpymisen kanssa, ja tämä tuleekin ottaa huomioon harkitessa kupa-

ria vesijohtojen materiaaliksi. (Kekki ym. 2007; Laksola 2007)  
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Muoviputkia on käytössä useaa eri muovilaatua. Rakennusten sisäpuoliset putket toteutetaan 

usein PEX-muoviputkilla eli ristisilloitetusta polyeteenista valmistetuilla putkilla. Maahan 

asennettavina putkina käytetään myös muita muovilaatuja, muun muassa eri tiheyksisiä PE- 

putkia eli polyeteeniputkia. Muoviputkien käytön kanssa on tärkeää käyttää saman tuoteper-

heen tuotteita asennuksissa, koska järjestelmäkokonaisuus sisältää usein putkien lisäksi 

myös liittimet sekä muut tarvikkeet. Muoviputkijärjestelmässä käytetään jakotukkeja, koska 

putket kulkevat yhtenäisinä aina kalusteella saakka, eikä putkiin tehdä siis samalla tavoin 

liitoksia kuin esimerkiksi kupariputkiin. Muoviputket asennetaan rakenteiden sisään suoja-

putkessa, eli esimerkiksi kylpyhuoneisiin ei tule vesijohtoja näkyviin käytettäessä muovi-

putkia. Koska putket asennetaan suojaputkien sisään, on ne teoriassa mahdollista vaihtaa 

myöhemmin rakenteita rikkomatta. Tämä edellyttää kuitenkin, että suojaputkessa ei ole pai-

numia eikä liian jyrkkiä suunnanmuutoksia, jotta uusi putki saadaan asennettua. (Kekki ym. 

2007; Laksola 2007) Muoviputkien kanssa ei ole vielä täyttä selvyyttä kaikista veden sekaan 

liukenevista aineista, vaikka paljon onkin tutkittu, ettei putkien käytöllä ole terveyshaittaa. 

Muoviputkia on kuitenkin käytetty vasta sen verran vähän aikaa, että pitkäaikaisvaikutuksia 

ei ole vielä voitu täysin tutkia. Muoviputkien käytön välttelyllä rakennuksen sisäisissä vesi-

johdoissa ei toisaalta voida kokonaan poistaa muovin vaikutuksia, koska kunnallistekniikan 

puolella vesijohdoissa käytetään nykyään lähes ainoastaan muovisia putkia. (Kekki ym. 

2007) 

 

Komposiittiputket ovat monikerroksisia muoviputkia, jotka on vahvistettu alumiinivaipalla. 

Tästä syystä ne yhdistävät metalli- ja muoviputkien ominaisuuksia. Alumiinikerroksella saa-

daan estettyä hapen diffuusio putken sisälle sekä pienennettyä putken lämpölaajenemista. 

Sisin eli veden kanssa kosketuksissa oleva kerros on muovia. Komposiittiputkien liittäminen 

tapahtuu puristusliitoksin ja käytössä on erityisliittimiä ja -työkaluja järjestelmäkohtaisesti. 

Tästä syystä asennustyössä on PEX-putkien tapaan tarpeen varmistaa, että käytetään saman 

tuoteperheen tuotteita ja näille suunniteltuja työkaluja. Komposiittiputkea voidaan käyttää 

sekä pinta-asennuksiin, että asennettavaksi koteloiden sisään. (Kekki ym. 2007; Laksola 

2007) 

 

Käyttövesijärjestelmien eristämiseen on nykyään käytössä eri materiaaleja ja käytetyt eris-

tämisperiaatteet riippuvat muun muassa putken asennuspaikasta. Kylmä vesijohto on tarpeen 

eristää etenkin kondenssin takia ja lämmin käyttövesijohto ja kiertojohto lämpöhäviöiden 

vähentämiseksi. Talotekniikassa yleisesti käytetyt eristemateriaalit on esitetty LVI-ohjekor-

tissa LVI 50-10344 ja eri tapauksissa käytettävät suositeltavat eristeet ohjekortissa LVI 50-

10345. Käyttövesijohdoissa suositellaan käytettäväksi eristeinä villakouruja, jotka ovat mi-

neraalivillaa tai tarvittaessa muuta materiaalia. Päällysteenä käytetään tavallisesti PVC-

muovia. (LVI 50-10344 2003; LVI 50-10345 2002) 

 

Muoviputkien käyttö on myös ollut keskusteluissa (ks. Takala 2014) ja joissakin tapauksissa 

taloyhtiön halu välttää muovin käyttöä voi toimia materiaalivalinnassa ohjaavana tekijänä. 

On hyvä kuitenkin huomioida, että kunnallisverkoston putkistoissa muovi eri laatuineen on 

selvästi yleisin käytetty putkimateriaali (Kekki ym. 2007, 35), jolloin taloyhtiö ei pääse kui-

tenkaan täysin vaikuttamaan pääseekö heidän käyttämänsä vesi kosketuksiin muovin kanssa 

vai ei. 

 

Viemäriputkistot toteutetaan nykyään asuinkerrostaloissa yleisesti valuraudasta tai muo-

vista. Kuten käyttövesijohdoilla, myös viemäreillä laskennallinen käyttöikä on 50 vuotta 

materiaalista riippumatta. Jossain määrin käytössä on myös ruostumattomasta teräksestä ja 
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haponkestävästä teräksestä valmistettuja viemäreitä, mutta näiden käyttö kohdistuu useim-

miten erikoisviemäreihin, joissa putkistoon kohdistuu suurempi rasitus kuin tavallisessa 

asuintalossa. Koska erikoisviemäreiden käyttö asuinkerrostalojen linjasaneerauksissa on 

harvinaisempaa ei niihin kiinnitetä tässä työssä suuremmin huomiota. 

 

Valurautaviemärin materiaalina käytetään nykyään palamatonta suomugrafiittia sisältävää 

valurautaa. Liitokset putkistossa toteutetaan käyttämällä pantaliitoksia muhviliitoksien si-

jaan. Pantaliitoksien avulla muun muassa äänen kulkeutuminen putkistossa on vähäisempää, 

koska eri putkiosien välissä on kumitiiviste, eivätkä putkiosat ole välittömässä kosketuk-

sessa keskenään. Valurautaviemärin hyvänä ominaisuutena pidetäänkin ääneneristystä sekä 

lisäksi palamattomuutta. Vanhoista, seinämävahvuudeltaan yli 5 mm, valurautaviemäreistä 

poiketen, nykyiset valurautaviemärit ovat seinämävahvuudeltaan noin 3 mm, mutta viemärin 

sisäpinnassa on lisäksi epoksipinnoitus, jolla parannetaan putkiston kestävyyttä. Asennuk-

sessa katkaistujen valurautaviemärien päiden käsittely epoksilla onkin tärkeä vaihe, koska 

muuten viemäri alkaa ruostua nopeasti katkaisupinnoiltaan. Käytetyn valurautaviemärin 

epoksipinnoitteen vahvuus tulee myös tarkistaa, koska markkinoilla on tarjolla useaa eri 

vaihtoehtoa, ja jotkin näistä eivät täytä vaatimuksia epoksipinnoitteen osalta. Tärkeä huomi-

oitava yksityiskohta valurautaviemärien käytön kanssa on myös putkiston kannakointi ra-

kenteisiin. Valurautaviemärin hyvä ääneneristys saadaan helposti pilattua kannakoimalla 

putkisto väärin. (Laksola 2007) 

 

Muoviviemäreitä on käytössä useaa eri materiaalia. Pääosin käytetään polypropeenista val-

mistettuja muhvillisia muoviviemäreitä. Kaikilla muoviviemäreillä huono puoli verrattuna 

valurautaan on palaminen. Tulipalojen takia käytettäessä muoviviemäriä, tulee palo-osasto-

jen läpivienneissä käyttää aina soveltuvia palokatkoja. Palokatkojen avulla tulipalon sattu-

essa muoviviemäri sulaa ja palokatkomateriaali täyttää aukon estäen palon leviämisen osas-

tosta toiseen. Muoviviemäreinä on käytössä nykyään myös mineraalivahvistettuja eli niin 

kutsuttuja desibeli-muoviviemäreitä. Näillä viemäreillä on pyritty materiaalin vahvistami-

sella saada aikaan parempi ääneneristävyys, joka on valurautaviemärin hyvä ominaisuus ver-

rattuna perinteiseen muoviviemäriin.  

 

Viemärimateriaalia päätettäessä tulee ottaa huomioon viemärin asennuspaikka, sekä osal-

taan vaadittu ääneneristävyys. Valurautaviemärillä ääneneristävyys on helpompaa saavuttaa, 

mutta helpomman asennuksen kannalta ja etenkin katkaisukohdille vaaditun epoksikäsitte-

lyn takia nykyään suuri osa linjasaneeraushankkeista suunnitellaan ja toteutetaan desibe-

limuoviviemäreillä. Muoviviemäreitä käytettäessä tulee vaaditun ääneneristävyyden saavut-

tamiseksi noudattaa käytetyn valmistajan asennusohjeita muun muassa putkiston kannakoin-

nin ja vaadittujen äänieristysten osalta. Rakennusvalvonta on myös todella tarkka ainakin 

pääkaupunkiseudulla palo-osastointivaatimusten täyttämisestä, jolloin muoviviemäreitä 

käytettäessä palokatkojen toteuttamiseen tulee kiinnittää huomiota. 

3.2.6 Linjasaneeraustoimenpiteiden vaikutukset energiankulutukseen 

Vesi- ja viemärijärjestelmien korjaamisen perimmäisenä syynä ei usein ole energiatehok-

kuuden parantaminen vaan järjestelmien korjaaminen niistä aiheutuneiden tai ennakoitavien 

ongelmien kuten vesivuotojen takia. Kun järjestelmät korjataan, tulee kuitenkin noudattaa 

nykymääräyksiä muun muassa energiatehokkuuden suhteen, mistä syystä korjauksilla saa-

daan aikaan myös energiansäästöä verrattuna aiempaan tilanteeseen. Tässä luvussa käydään 

läpi vesi- ja viemärijärjestelmien korjauksien yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä, joilla on 
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vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen. Laskentamallissa käytetyt energiansäästötoi-

menpiteiden lähtötiedot on esitelty luvun 4 alla. 

 

Tyypillinen suomalainen käyttää noin 170 litraa käyttövettä päivässä, josta 40 % on läm-

mintä käyttövettä. Kulutuksen osalta vaihtelu on kuitenkin todella suurta ja tarkastelu tulee 

aina tehdä rakennuskohtaisesti. Rakennuksen lämmitysenergiasta kuluu tavallisesti noin 40 

% käyttöveden lämmitykseen, joten veden säästöllä voidaan säästää huomattavasti lämmi-

tysenergiassa. Laskennallisesti jos veden kulutus pienenee esimerkiksi 20 %, vähenee käyt-

töveden tarvitsema lämmitysenergia noin 10 % ja kiinteistön kokonaislämmitysenergian-

tarve noin 5 %. Veden kulutuksen väheneminen ei siirry suoraan lämmitysenergian sääs-

töksi, koska osa energiasta kuluu käyttövesijärjestelmässä lämpöhäviöinä. (Aarnisalo 2016) 

 

Vesikalusteiden uusiminen 

Linjasaneerauksen yhteydessä vesikalusteet uusitaan lähes aina. Vanhojen kalusteiden sääs-

täminen laajemman korjauksen yhteydessä on harvoin edes mahdollista, koska käyttökatkos 

niille on niin pitkä ja niiden säilyttäminen tulisi suunnitella tarkkaan, etteivät ne hajoaisi 

kuivumisen johdosta. Nykyaikaiset vesikalusteet kuluttavat huomattavasti vähemmän vettä 

kuin alkuperäiset 1970-luvulla käytetyt. Suurin osa kalusteista on kuitenkin jo varmasti uu-

sittu ennen laajemman linjasaneerauksen toteuttamista, koska vesikalusteiden tekninen käyt-

töikä on arviolta maksimissaan 25 vuotta. Viemärikalusteiden osalta myös alkuperäiset ka-

lusteet voivat olla vielä linjasaneerauksen yhteydessä käytössä, koska niiden käyttöikäarvio 

on 50 vuotta. (ks. luku 4.1 ja liite 1)  

 

Paineenalennus 

Vanhoissa rakennuksissa käyttövesiverkoston painetaso on usein turhan korkea. Painetaso 

vaikuttaa suoraan vedenkulutukseen ja esimerkiksi 60 % paineen nosto lisää vedenkulutusta 

30 %. Tyypillinen kunnan verkoston painetaso voi olla esimerkiksi 500–600 kPa ja tyypilli-

sesti asuinkerrostaloissa tästä voidaan leikata 200 kPa pois ja silti kalusteilta vaaditut virtaa-

mat täyttyvät. Painetason alentaminen vaikuttaa alentuneen vedenkulutuksen myötä positii-

visesti myös putkien aiheuttamiin ääniongelmiin sekä putkiston oletettu käyttöikä kasvaa 

korroosiovaurioiden vähenemisen myötä. Paineenalennus toteutetaan tavallisesti asenta-

malla kiinteistön päävesimittarin yhteyteen vakiopaineventtiili, joka pitää painetason va-

kiona kiinteistön verkostossa, vaikka paine kunnan verkostossa vaihtelee. Joissain erityista-

pauksissa esimerkiksi todella korkeissa rakennuksissa voidaan hyödyntää myös huoneisto-, 

linja- tai kerroskohtaista paineenalennusta, mutta tavallisesti yksi päävesimittarin yhteyteen 

asennettu paineenalennusventtiili riittää. 

 

Huoneistokohtainen vedenmittaus 

Nykymääräyksien (RakMk D1 asetus 2010) mukaisesti huoneistokohtainen vedenmittaus 

tulee asentaa kiinteistöihin, joissa on useampi kuin yksi huoneisto kylmän ja lämpimän ve-

den kulutuksen mittaamiseksi. Määräystä sovelletaan myös korjausrakentamiseen eli myös 

linjasaneerausten yhteydessä, kun käyttövesijärjestelmä saneerataan, tulee asentaa huoneis-

tokohtaiset vesimittarit. Vesimittareilla saatu säästö aiheutuu kulutustottumuksien muutok-

sesta. Kun näkee itse paljonko kuluttaa vettä ja lasku määräytyy todellisen käytön mukaan, 

saa tämä aikaan useissa tarpeen pienentää vedenkulutustaan. Vesimittareiden osalta, jotta 

säästöä saadaan aikaan, tulee myös laskutus yhtiössä muuttaa todelliseen kulutukseen perus-

tuvaksi. Aiheutuneen säästön arvioiminen on vaikeampaa, koska vesimittarit aiheuttavat 

myös lisäkustannuksia laskutuksen ja mittareiden lukemisen ja huoltotarpeen takia.  (Jaak-

kola ym. 2010; Ympäristöministeriö 2009) 
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3.3 Linjasaneerauksen yhteydessä tehtävät muut korjaukset ja pa-
rannukset 

Linjasaneeraus on korjaushankkeena niin laaja, että hanketta suunniteltaessa rakennus ja sen 

järjestelmät tulee käsitellä kokonaisuutena, eikä tyytyä pelkästään korjaamaan vesi- ja vie-

märiputkistoja ja tarvittavia rakenteita tarpeen mukaan. Huomioimalla pelkästään putkistot 

voidaan aiheuttaa ongelmia muissa järjestelmissä ja niiden toiminnassa. Esimerkiksi ilman-

vaihdon osalta järjestelmä tulee vähintään puhdistaa pölyävien purkutöiden takia ja lämmi-

tysjärjestelmän mitoitus ja märkätilojen lämmitystapa tulee ottaa korjauksissa huomioon. 

Linjasaneerauksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös muita korjaushankkeita samanaikai-

sesti, jolloin voidaan saavuttaa hyötyä esimerkiksi tarvittavien reitityksien toteuttamisessa 

samaan aikaan sekä töiden suorittaminen samaan aikaan on perusteltua, kun huoneistoissa 

työskennellään joka tapauksessa.  

 

Tässä luvussa käsitellään linjasaneeraushankkeen yhteydessä tehtäviä pakollisia muihin ra-

kennuksen osiin kohdistuvia toimenpiteitä sekä vaihtoehtoisia lisätoimenpiteitä, joita hank-

keen yhteyteen voidaan liittää esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Suuremmat 

perusparannushankkeet jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mistä syystä esimerkiksi 

suuremmat ilmanvaihtojärjestelmän sekä lämmitysjärjestelmän muutokset jätetään tarkaste-

lun ulkopuolelle. Eri toimenpiteiden kustannukset ja vaikutukset laskentamallissa huomioi-

taviin asioihin käsitellään työssä myöhemmin luvussa 4. 

 

Vihtilä (2014) tutki omassa diplomityössään eri energiakorjausten markkinoita ja eri toimen-

piteiden houkuttelevuutta etenkin urakoitsijan näkökulmasta. Myös Pulkkisen (2010) diplo-

mityö kohdistui energiatehokkuuskorjaustoimenpiteiden tarkasteluun linjasaneerauksien yh-

teydessä. Molemmissa töissä päädyttiin johtopäätökseen, että energiatehokkuuskorjauksissa 

on monia vaihtoehtoja, jotka ovat houkuttelevia sekä tilaajan, että urakoitsijan näkökul-

masta. Lisäksi monet pienemmät energiatehokkuustoimenpiteet on hyödyllistä liittää isom-

pien korjaushankkeiden yhteydessä toteutettavaksi, vaikka niiden toteuttaminen yksittäin ei 

kannattaisikaan samalla tavalla.  

 

Uusimmassa vuoden 2017 Isännöintiliiton teettämässä Putkiremonttibarometrissä selvitet-

tiin linjasaneerauksien yhteydessä toteutettuja muita toimenpiteitä käyttövesi- ja viemäriput-

kien korjauksien lisäksi. Seuraavana on esitettynä kuva 12 kyselyn tuloksista. 
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Kuva 12. Linjasaneerauksen yhteydessä toteutetut muut toimenpiteet (Isännöintiliitto 2017) 

 

Kyselyn tuloksista nähdään, että yli puolessa hankkeista kokonaisuuteen sisältyi myös mär-

kätilojen ja sähköjärjestelmien sekä tietoliikennekaapeloinnin / antennijärjestelmän uudista-

minen. Muita yleisiä parannuksia olivat myös talosaunojen, pesutupien sekä kellari- ja va-

rastotilojen uudistaminen ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien korjaustoimenpiteet. 

Noin neljänneksessä hankkeita toimenpiteitä kohdistui myös piha-alueille ja sadevesi-/sala-

ojajärjestelmiin. Lämmöntalteenoton rakentaminen on vielä harvinaisempi toimenpide, ja se 

toteutettiin vain 14 % hankkeista. (Isännöintiliitto 2017)  

 

Koska linjasaneerauksien yhteyteen on yleistä liittää paljon toimenpiteitä, jotka eivät varsi-

naisesti liity putkistojen tai märkätilojen korjauksiin, vaikeutuu eri hankkeiden kustannusten 

toisiinsa vertaaminen. Hankkeen sisältämien toimenpiteiden määrä on kuitenkin suurin vai-

kuttava tekijä joka määrittää hankkeen kokonaiskustannukset. Tästä syystä tässä työssä on 

pyritty löytämään kustannukset eri toimenpiteille, jotta voidaan määrittää hankkeen koko-

naiskustannukset riippuen mitä kaikkea hankkeeseen halutaan sisällyttää. Eri toimenpiteiden 

kustannuksia käsitellään myöhemmin työssä luvussa 4. 

3.3.1 LVI-järjestelmät 

Vesi- ja viemäriputkistojen korjauksien lisäksi linjasaneerauksen yhteydessä voidaan suorit-

taa korjaus- tai parannustoimenpiteitä myös rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestel-

miin. Seuraavana on käsitelty sekä pakollisia toimenpiteitä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjes-

telmiin liittyen linjasaneerausten yhteydessä, kuin myös vaihtoehtoisia toimenpiteitä. 1970-

luvun kerrostaloista lähes kaikki on varustettu kaukolämpöön liitetyllä patteriverkostolla ja 

koneellisella poistoilmanvaihdolla (Holopainen ym. 2007), mistä syystä tässä tutkimuksessa 

tarkastelussa ei huomioida muita mahdollisia järjestelmiä. 

 

Lämmitys 

Koska lämmitysjärjestelmän putkiston tekninen käyttöikä on usein yhtä pitkä kuin koko ra-

kennuksen suunniteltu käyttöikä, ei putkistoa ole tarpeen korjata rakennuksen elinkaaren ai-

kana samalla tavalla kuin käyttövesi- ja viemäriputkistot. Lämmitysjärjestelmän putkiston 

pidempi käyttöikä aiheutuu siitä, että putkiston kierto on suljettu, jolloin virtauksessa ei ole 
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mukana happea mikä aiheuttaa osaltaan putkistojen sisäpuolisen kulumisen. Lämmitysput-

ket pääsevät kulumaan ulkopuolisesti paikoissa, jossa niihin kohdistuu esimerkiksi ulkopuo-

lista kosteusrasitusta. Tavallista on esimerkiksi, että märkätilojen lattioissa kulkevat lämmi-

tysjärjestelmän putket joudutaan korjaamaan märkätilojen puutteellisen vesieristyksen takia. 

 

Lämmitysjärjestelmässä on kuitenkin putkiston lisäksi monia muita osia, joita joudutaan uu-

simaan rakennuksen elinkaaren aikana. Lisäksi on muita toimia, joita lämmitysjärjestelmään 

voidaan tehdä, joilla saavutetaan esimerkiksi energiansäästöä. Tässä luvussa tarkastellaan 

ainoastaan pattereilla ja kaukolämmöllä toteutettuja lämmitysjärjestelmiä, koska ne muodos-

tavat valtaosan 1970-luvun asuinkerrostalojen lämmitysjärjestelmistä. Joitakin toimenpiteitä 

voidaan soveltaa myös muilla tavoin toteutettuihin lämmitysjärjestelmiin, mutta muita jär-

jestelmiä ei tässä työssä käsitellä tarkemmin.  

 

Linjasaneerauksen yhteydessä tavallinen lämmitysjärjestelmään kohdistuva toimenpide on 

purkaa märkätilojen lämmityspatteri ja varustaa tila jollakin muulla lämmitysratkaisulla. Al-

kuperäinen patteri puretaan usein, jotta tilan toiminnallisuutta saadaan parannettua. Tavalli-

sia ratkaisuja ovat sähköinen lattialämmitys sekä pelkkä lämpimän veden kiertoon liitetty 

kiertovesipatteri. Vesikiertoinen lattialämmitys on harvinaisempi tapa toteuttaa lämmitys, 

koska järjestelmä vaatii oman runkoputkistonsa. Pelkkää kiertovesipatteria voidaan käyttää, 

jos tila ei rajoitu ulkoseinään, jolloin lämpöhäviöitä ei juurikaan ole ja lämmitystä tarvitaan 

vain kosteuden poistoon. Ulkoseinään rajoittuvissa märkätiloissa tulee lämmitysjärjestelmä 

olla myös korjausten jälkeen sellainen, ettei huoneiston asukas pysty sulkemaan sitä koko-

naan. Tämä ongelma voi esiintyä, jos käytetään pelkkää sähköistä lattialämmitystä, jonka 

käytön osakas maksaa itse. Ulkoseinään rajoittuvissa märkätiloissa tulisikin lämmitys hoitaa 

edelleen kiinteistön lämmitysjärjestelmän avulla joko patterilla tai varustamalla tila vesikier-

toisella lattialämmityksellä. Vesikiertoista lattialämmitystä varten kiinteistön kaukolämpö-

laitteistoon tulee lisätä oma siirrin lattialämmitystä varten, jotta järjestelmä on käytössä 

myös kesäisin. Omalla siirtimellä voidaan myös helposti säätää lattialämmityspiirin lämpö-

tilat oikein. Kuten jo aiemmin mainittiin, oli 1970-luvulla tavallista varustaa märkätilat käyt-

tövesijärjestelmään liitetyillä lattialämmityspiireillä. Nämä ratkaisut tulee aina poistaa käy-

töstä linjasaneerauksen yhteydessä, koska ne eivät ole nykymääräysten mukaisia. 

 

Muita yleisiä lämmitysjärjestelmään kohdistuvia korjaustoimenpiteitä on uusia kaukoläm-

mön alakeskus tai pelkät siirtimet linjasaneerauksen yhteydessä, jos näiden tekninen käyt-

töikä alkaa olla lopussa. Kaukolämmön alakeskuksen ja siirtimien laskennallinen tekninen 

käyttöikä on 20 vuotta, mistä syystä linjasaneerauksen kohteena olevassa rakennuksessa 

kaukolämpölaitteille on usein pitänyt jo aiemmin tehdä korjaustoimenpiteitä. Jos kaukoläm-

pölaitteilla ei ole linjasaneerauksen aikaan montaa vuotta käyttöikää jäljellä, on niiden uusi-

minen helppoa liittää tehtävien töiden yhteyteen ja samalla kiinteistö voidaan varustaa hel-

pommin vesikiertoisella märkätilojen lattialämmitysjärjestelmällä, kun runkoputkisto voi-

daan rakentaa tehtävien putkitöiden yhteydessä ja järjestelmää varten voidaan kaukolämpö-

laitteisto varustaa omalla siirtimellä.    

 

Lämmitysverkoston perussäätö ja verkoston sulku- ja säätöventtiilien uusiminen ovat myös 

toimenpiteitä, joka voidaan hyvin liittää linjasaneerauksen yhteyteen. Verkoston perussää-

dössä kiinteistön lämmitysjärjestelmä asetetaan toimimaan suunnitellun mukaisesti eli var-

mistetaan, että kaikissa tiloissa huonelämpötilat ovat suunnitellut. Yleinen ongelma Suomen 

kerrostaloissa on, että lämmitysverkosto on epätasapainossa, jolloin on yleistä, että lähellä 

lämmönjakohuonetta olevissa tiloissa huonelämpötila on korkeampi ja talon yläkerroksissa 
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ja kaukana lämmönjakohuoneesta lämpötilat ovat suunniteltua alhaisemmat. Arvioiden mu-

kaan jopa 75 % Suomen asuntokannasta on väärin säädetty (Lindstedt & Junnonen 2009). 

Perussäädön avulla voidaan parantaa asumisviihtyisyyttä ja saavuttaa huomattavaa energi-

ansäästöä, kun huonelämpötilat saadaan tasaiseksi koko kiinteistössä. Perussäätöön liittyvä 

usein tarpeellinen toimenpide on verkoston sulku- ja säätöventtiilien uusiminen. Venttiilit 

uusittaessa uusitaan usein samalla sekä runkoverkoston, kuin myös patterien patteriventtiilit. 

Pattereissa käytetään nykyään yleisesti esisäädettyjä termostaattisia patteriventtiilejä. Ennen 

venttiilien uusimista tulee lämmitysverkosto huuhdella huolella puhtaaksi, jotta toimenpi-

teestä saadaan hyötyä, koska varsinkin uudet termostaattiset patteriventtiilit likaantuvat van-

hoja venttiilejä nopeammin (Palonen 2011). 

 

Kiinteistön lämmitysjärjestelmään liittyvä toimenpide on myös kiinteistön varustaminen 

poistoilman lämmöntalteenotolla. Poistoilman lämmöntalteenoton toteuttaminen on vielä 

kuitenkin harvinaisempi toimenpide linjasaneerauksien yhteydessä (ks. luku 3.3 kuva 12), 

eikä sen kustannuksista ja energiansäästövaikutuksista löydy samalla tavoin tutkittua tietoa. 

Poistoilman LTO-järjestelmät ovat kuitenkin yleistyneet lähivuosina ja niiden toteuttaminen 

on linjasaneerauksien yhteydessä perusteltua, koska tällöin tarvittavat putkistot saadaan hy-

vin rakennettua muiden putkitöiden yhteydessä hyödyntäen mahdollisesti samoja reittejä. 

Poistoilman LTO vaatii koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän, ja tästä syystä 1970-luvulla 

yleisesti käytetyt koneelliset poistoilmanvaihtojärjestelmät soveltuvat hyvin järjestelmän 

hyödyntämiseen. Järjestelmässä poistoilmanvaihtokoneet uusitaan lämmöntalteenottopatte-

rein varustetuilla puhaltimilla, joissa lämpö siirretään kiertävään nesteeseen. Lämmennyt 

neste kierrätetään lämpöpumpulle, joka tuottaa nesteeseen sitoutuneesta lämmöstä lämpö-

pumpputekniikalla lämpötehoa. Lämpöpumpun tuottama lämpö voidaan siirtää esimerkiksi 

kiinteistön patteriverkostoon tai käyttöveden esilämmitykseen. Joissain tapauksissa voidaan 

rakentaa myös kokonaan oma lämmitysjärjestelmä, johon lämpöpumpulla tuotettu teho saa-

daan kulutettua. Tällainen järjestelmä voi olla esimerkiksi märkätilojen vesikiertoinen lat-

tialämmitys. 

 

Eri toimittajilla on erilaisia kytkentöjä lämpöpumpun kytkemiseen lämmitysjärjestelmään ja 

myös kaukolämpötoimittajilla voi olla omia ehtojaan, kuinka järjestelmän saa kytkeä kau-

kolämpölaitteiston rinnalle. Toimintatavat tulevat järjestelmien yleistymisen myötä varmasti 

vielä muokkautumaan, ennen kuin tietty yleisesti soveltuva tapa järjestelmien toteuttamiseen 

löydetään. Poistoilman LTO-järjestelmillä on kuitenkin mahdollista saavuttaa todella suuret 

säästöt ja eri toimittajien laskelmien mukaan säästöä voi lämmitysenergian osalta saada jopa 

40 % (ks. esim. HögforsGST -verkkosivut).  

 

Ilmanvaihto 

Yleisin ongelma koneellisissa poistoilmanvaihtojärjestelmissä on korvausilman aiheuttama 

veto. Jotta vetoa ei aiheutuisi, tulisi korvausilmaa saada huonetilaan haluttu määrä ja se pi-

täisi saada sekoittumaan huoneilmaan. Korvausilman saantiin alettiin kiinnittää kunnolla 

huomiota vasta 1980-luvulla ja vielä 1970-luvulla luotettiin, että ilma tulee huoneistoihin 

rakenteiden vähemmän tiiviiden kohtien kautta tai esimerkiksi ikkuna jätettiin tiivistämättä 

kunnolla. Korvausilman saannin ongelman ratkaisuksi on mahdollista asentaa huoneistoihin 

kunnolliset korvausilmaventtiilit. Korvausilmaventtiilejä on olemassa malliltaan monenlai-

sia, ja asennuspaikkana voi olla esimerkiksi ulkoseinä tai ikkunan karmi. Venttiileitä on ole-

massa myös termostaattisina, jotka säätävät automaattisesti ilmavirtaa ilman lämpötilan mu-

kaan, jotta vetoa ei aiheutuisi. Joissakin venttiileissä on myös tehokas suodatin, jolla kor-

vausilman laatua saadaan parannettua. Ikkunaremontin yhteydessä voi ikkunat korvata myös 
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korvausilmaikkunoilla, joilla saadaan lämmitettyä ilmaa ennen sen johtamista huonetilaan. 

(Jaakkola ym. 2010) 

 

Ilmanvaihtojärjestelmä tulee linjasaneeraushankkeen yhteydessä tavallisesti vähintään puh-

distaa pölyävien töiden takia. Puhdistuksen yhteyteen on tavallista liittää myös järjestelmän 

perussäätö, varsinkin, koska yleensä myös poistoilmaventtiilejä joudutaan siirtämään ja uu-

simaan märkätilojen korjauksien yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmän perussäädöllä varmis-

tetaan, että kaikissa tiloissa saavutetaan suunnitellut ilmavirrat. Ilmanvaihdon perussäätö on 

myös tehtävä ennen lämmitysverkoston perussäätöä, koska korvausilman aiheuttamat läm-

pöhäviöt vaikuttavat suuresti vaadittuun tilan lämmitystehoon. Ilmanvaihtojärjestelmän pe-

russäätöön voidaan yhdistää myös tarvittaessa poistoilmapuhaltimien uusiminen, jos ne ovat 

käyttöikänsä lopussa. (Jaakkola ym. 2010) 

 

Lämmityksen alla kerrottiin myös jo nykyään yleistyvästä poistoilman lämmöntalteen-

otosta, jolla on vaikutuksia myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Laajempia ilman-

vaihtojärjestelmiin liittyviä korjaustoimenpiteitä, joita ei tarkemmin käsitellä tämän työn 

yhteydessä ovat koko järjestelmän muuttaminen koneelliseksi tulo-poistoilmanvaihdoksi. 

Koneellisen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen on todella suuri korjaustoi-

menpide, jota on harvemmin toteutettu asunto-osakeyhtiöihin. Yleisemmin hanke voidaan 

toteuttaa vuokrayhtiöiden omistamiin kiinteistöihin laajemman perusparannuksen yhtey-

dessä. Koneellinen tulo-poistojärjestelmä voidaan toteuttaa joko keskitetyllä ilmanvaihto-

koneella tai huoneistokohtaisten laitteiden avulla.  

Ilmanvaihtoon kohdistuvilla toimenpiteillä ei usein tavoitella energiasäästöä vaan asumis-

mukavuuden parantumista. Koneellisen poistojärjestelmän yleisillä korjaustoimenpiteillä, 

eli järjestelmän puhdistamisella, perussäädöllä ja puhaltimien uusimisella yleensä kasvate-

taan rakennuksen lämpöenergiankulutusta, koska ilmavirrat tiloissa tavallisesti kasvavat 

verrattuna aiempaan. Sähkönkulutus kiinteistössä laskee, jos puhaltimet uusitaan nykyai-

kaisiin energiatehokkaampiin puhaltimiin. Toimenpiteiden kannattavuutta on vaikeaa arvi-

oida laskennallisesti, koska asumismukavuuden kasvu on arvo, jota on vaikea laskennalli-

sesti arvioida. 

3.3.2 Sähköjärjestelmät 

Vanhojen rakennusten sähköjärjestelmät eivät täytä nykyajan määräyksiä ja käyttäjien vaa-

timuksia. Käyttäjien tarpeet ovat rakentamisajalta muuttuneet suuresti sähkön käytön, sekä 

käytetyn tietoliikenne- ja digitaalitekniikan osalta. Koska kiinteistön sähköjärjestelmän nou-

sujohdot on yleisesti voitu sijoittaa samaan paikkaan vesi- ja viemärinousujen kanssa, on 

yleistä uusia myös sähköjärjestelmää linjasaneerauksen yhteydessä. Sähköjärjestelmän uu-

siminen voidaan suorittaa myös omana hankkeenaan linjasaneerauksen ulkopuolella, mutta 

jos sähköjärjestelmälle ei ole tehty korjaustoimenpiteitä, kun linjasaneeraus on ajankohtai-

nen, on perusteltua sijoittaa sähköjärjestelmän toimenpiteet linjasaneerauksen yhteyteen. 

(LVI 03–10369 2004) 

 

Linjasaneerauksen yhteydessä taloyhtiöissä sähköjärjestelmien osalta tehdään usein seuraa-

vat toimenpiteet. Kiinteistön syöttökaapeli, pääkeskus ja mittarikeskukset uusitaan. Asunto-

jen sähkösyötöt uusitaan ja muutetaan 1-vaiheisesta 3-vaiheisiksi sähkökuormien kasvun ta-

kia. Asuntojen sähkökeskukset uusitaan. Asuntojen antenni- ja puhelinkaapelointi uusitaan 

nykyvaatimusten mukaiseksi. Asunnot varustetaan ovipuhelinjärjestelmällä, jos sellaista ei 
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ole ennestään. Kylpyhuone- ja WC-tiloissa parannetaan sähköturvallisuutta lisäämällä ryh-

miin vikavirtasuojat, sekä tilojen valaistusta parannetaan ja lisätään pesukoneelle pistorasia, 

jos sellaista ei ole ennestään. Märkätilojen korjaamisen yhteydessä vikavirtasuojauksen li-

sääminen märkätilan ryhmään on pakollinen toimenpide, vaikka muita korjauksia sähköjär-

jestelmään ei tehtäisikään. Vikavirtasuojaus voidaan toteuttaa erillisellä vikavirtasuojaus-

rasialla, jos huoneiston ryhmäkeskusta ei uusita. Uusittavien LVI-teknisten laitteiden ja ko-

jeiden sähkösyötöt uusitaan myös tarvittaessa. (RIL 2009a) 

3.3.3 Rakennustekniset työt 

Suurimmat rakennustekniset työt linjasaneerauksen yhteydessä ovat märkätilojen korjaami-

nen ja rakentaminen nykymääräykset täyttäviksi laajempien korjauksien yhteydessä sekä 

muiden töiden vaatimat purku- ja korjaustyöt ja läpiviennit sekä tarvittavien kotelointien ja 

alakattojen rakentaminen. Märkätilojen korjaamisesta kerrotaan tarkasti esimerkiksi LVI-

kortissa LVI 06–10511. Pääurakkamuotoisissa hankkeissa rakennusurakoitsija toimii usein 

myös pääurakoitsijana, jolloin rakennusurakkaan on tavallisesti sisällytetty työmaan yleiset 

kustannukset, jotka muodostavat suuren osan rakennusvaiheen kustannuksista. Rakennus-

teknisten töiden osuus perinteisillä tavoilla tehdyissä hankkeissa on usein lähes puolet ra-

kentamisvaiheen kustannuksista (ks. 3.4.4). (Ratu G–0294 2006) 

 

Linjasaneeraushankkeiden yhteyteen on tavallista liittää myös muita rakennusteknisiä toi-

menpiteitä, kuten esimerkiksi yleisten tilojen pintojen maalauksia, joilla pyritään paranta-

maan asukkaiden viihtyvyyttä. Myös yleisten tilojen käyttötarkoitusten muutokset ovat ylei-

siä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat suuria rakennusteknisiä töitä. Käyttötarkoituksen muu-

toksilla rakennuksen kellariin voidaan rakentaa esimerkiksi lisää varastotilaa asukkaille.  

 

Luvussa 4 on pyritty esittämään yleisiä rakennusteknisten töiden kustannuksia, joita linjasa-

neerauksessa aiheutuu. Kaikkien eri toimenpiteiden kustannuksia on kuitenkin vaikea eri-

tellä yksinkertaisella laskentamallilla, mistä syystä tarkastelussa hyödynnetään myös pro-

senttipohjaista osuutta rakennustöille. 

3.4 Linjasaneeraus 1970–79 rakennetussa asuinkerrostalossa 

Seuraavana on käsitelty 1970-luvun rakennuksille tyypillisten ratkaisujen vaikutuksia linja-

saneeraushankkeiden toteuttamiseen. Näitä ajanjakson rakennuksille tyypillisiä ratkaisuja 

käsiteltiin työssä aiemmin luvussa 2. Linjasaneerauksen toteutustapaa ja teknisiä ratkaisuja 

päätettäessä tulee huomioida kokonaisuudessaan koko rakennus rakenneratkaisuista LVI-

tekniikkaan ja sähköteknisiin järjestelmiin. 

 

Rakenteiden osalta huomioitavia asioita ovat etenkin välipohjarakenteen ja vanhojen hor-

mien huomioiminen. Hormien rakenne ja sijoittelu tulee huomioida reitityksiä suunnitelta-

essa. Hormien sisämitat voivat aiheuttaa myös rajoituksia tekniikan sijoittelun osalta, jos 

kaikki haluttu tekniikka ei mahdu olemassa olevaan hormiin. Sisämittojen osalta ongelma 

on myös niiden tarkistaminen, koska varsinkin paikalla rakennetuissa hormeissa voi olla 

huomattaviakin eroja kohteen alkuperäisiin suunnitelmiin. Välipohjarakenne aiheuttaa osit-

tain rajoituksia uusien viemäreiden sijoittelumahdollisuuksiin, varsinkin jos on tarpeen tehdä 

pitkiä sivusiirtoja rakenteissa. 1970-luvulla yleisesti käytetty tapa, jossa viemärit jätettiin 

välipohjan sisään valun yhteydessä toteutettuna ohuella välipohjalaatalla voi olla määrittä-

vänä tekijänä sille, ettei viemäreitä voi roilota välipohjaan, ettei välipohjan rakenne heik-

kene. Myöskään ajanjaksolla käytetyn Nilcon-elementtivälipohjalaatan osalta viemäreitä ei 

voi sijoitella kuinka vaan elementin rakenteesta johtuen (ks. Tähkäpää 2015). Ajanjaksolla 
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edelleen yleisesti käytössä ollut tapa sijoittaa tekniikka rakenteiden sisään aiheuttaa myös 

laajempia purkutöitä, jos halutaan hyödyntää olemassa olevia reittejä. Huonekorkeus on 

myös huomioitava tarvittavien alakattojen ja kotelointien osalta. 

 

Märkätilakorjauksien yhteydessä tulee huomioida myös useita asioita. Lattian kaadot joudu-

taan korjaamaan nykymääräyksien mukaisesti. Usein tilojen seiniä joudutaan myös tasoitta-

maan ja oikaisemaan, jotta ne saadaan laatoitettua. Toiminnallisuuden puolesta tilojen jär-

jestelyä voidaan myös usein muuttaa korjauksien yhteydessä. 

 

Aiempiin aikakausiin verrattuna elementtien käytössä on korjauksien suunnittelun kannalta 

myös hyötyä. Elementtien käytön yleistymisen myötä rakennuksissa käytetyt ratkaisut tois-

tuvat samanlaisina, jolloin toiston myötä saadaan tehokkuutta korjaustoimintaan. Myös ra-

kennusten mitat täsmäävät varmemmin vanhoihin suunnitelmiin, mikä ei ollut aina varmaa 

rakennettaessa kaikki paikan päällä. Vanhempia rakennuksia korjattaessa osa reitityksien 

yksityiskohdista on ollut pakko jättää ratkaistavaksi vasta työmaalla, koska ei ole ollut tietoa 

kaikkien rakenteiden osalta käytetyistä ratkaisuista ennen kuin purkutyöt alkavat kohteessa. 

 

Käyttöveden ja viemäröinnin osalta linjasaneerausta suunniteltaessa huomioitavia asioita on 

useita. Putkistojen jäljellä oleva käyttöikä määrittää, milloin putkisto tulee uusia ja kannat-

taako korjauksia tehdä vaiheittain. Käyttöikää voidaan arvioida eri tutkimusten ja ohjekort-

tien perusteella, mutta tarkemman tiedon saa vain suorittamalla järjestelmälle tarkan kunto-

tutkimuksen. Käytetyt asennusreitit määrittävät osaltaan voidaanko korjausten yhteydessä 

hyödyntää alkuperäisiä reittejä vai kannattaako uudet putkistot asentaa eri paikkaan, esimer-

kiksi pystynousut rappukäytävään. Nykyiset eristysmääräykset vaikuttavat osaltaan myös 

mahdollisiin käytettäviin asennusreitteihin tilantarpeen takia. Purkutöiden yhteydessä tulee 

huomioida myös asbestin yleinen käyttö putkieristeissä ajan rakentamisessa.  

 

Pystynousuissa vesi- ja viemäriputkistot sijoitettiin usein saman nousun yhteyteen, jossa 

kulki tavallisesti myös ilmanvaihtokanavia sekä muuta tekniikkaa. Pystynousujen toteutta-

misessa oli käytössä useita eri tapoja rakenneaineisista nousuhormeista kevyisiin koteloihin 

ja tarvittavien purkutöiden määrä riippuukin täysin käytetystä menetelmästä ja nousujen si-

jainnista. 

 

Viemäreiden vaakareitityksissä tulee huomioida, onko välipohjarakenteen puolesta mahdol-

lista tehdä uusilla viemäreille sivusiirtoja rakenteessa, vai tuleeko viemäriasennukset tehdä 

alemman kerroksen kattoon tai muuhun paikkaan. Viemäreiden vaakasiirtojen uusiminen 

vanhoille paikoille voi osoittautua usein mahdottomaksi, koska aikoinaan rakennettaessa 

putkistot saatettiin sijoittaa betonisten välipohjalaattojen sisään valamisvaiheessa. Tehtäessä 

asennukset alempaan kerrokseen aiheuttaa tämä huoneistoissa tarpeen myös alakatolle. Ylei-

sissä tiloissa putkistot voidaan asentaa myös näkyville katon rajaan.  

 

Kuten aiemmin luvussa 2.3.1 kerrottiin, varustettiin käyttövesiverkosto ajanjaksolla tarvit-

tavalla määrällä sulkuventtiilejä, mikä mahdollistaa verkoston vaiheittain korjaamisen. Tästä 

syystä korjaukset voidaan tarvittaessa suorittaa esimerkiksi nousulinja kerrallaan, ilman, että 

muiden nousulinjojen asuntojen vettä tarvitsee katkaista samaan aikaan. 

 

Lämpimään käyttövesiverkostoon oli aikoinaan sallittua liittää esimerkiksi märkätilojen lat-

tialämmityksiä ja suuritehoisia lämmityslaitteita (esim. uima-altaan lämmönsiirrin). Näitä ei 
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voida nykymääräysten takia enää korjauksien yhteydessä toteuttaa samalla tavalla ja näille 

tulee löytää vaihtoehtoinen ratkaisu.  

 

Vesi- ja viemärikalusteiden osalta linjasaneerauksien yhteydessä seinäkaivot vaihdetaan ta-

vallisesti lattiakaivoiksi. Muiden ajanjaksolla yleisten kalusteiden osalta korjauksien yhtey-

dessä yleensä luovutaan kylpyammeista ja tilalle rakennetaan suihku. Vedenkulutuksessa 

saavutetaan myös säästöä uusimalla kalusteet nykyaikaisiksi. 

 

Lämmitysjärjestelmään liittyen linjasaneerauksen yhteydessä tulee huomioida vähintään 

märkätilojen käyttöveteen liitettyjen lattialämmityspiirien tai patterien korvaaminen ja läm-

pimän käyttöveden kierron tehonmitoituksen tarkistaminen. Lisäksi lämmitysjärjestelmään 

voidaan hankkeen yhteydessä suorittaa esimerkiksi energiatehokkuutta parantavia toimen-

piteitä ja kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen voidaan liittää myös luontevasti hank-

keen yhteyteen, jos sen käyttöikä alkaa olla lopussa.  

 

Ilmanvaihtojärjestelmien osalta linjasaneerauksien yhteydessä tulee järjestelmä vähintään 

puhdistaa korjauksien jälkeen pölyämisen takia. Myös poistoilmaventtiilien sijoittelua mär-

kätiloissa joudutaan usein muuttamaan märkätilojen korjauksien takia, etenkin jos tiloihin 

tehdään alakatto. Energiatehokkuutta parantavat korjaukset ja muutokset, esimerkiksi pois-

toilman lämmöntalteenoton rakentaminen, ovat yleistymässä koko ajan linjasaneerausten 

yhteydessä toteutettaviksi.  

 

Sähköjärjestelmiin yleisesti tehtävät toimenpiteet on käsitelty luvussa 3.3.2. Rakennuksissa 

on usein myös erityisjärjestelmiä riippuen kohteesta, joiden korjaustarve tulee myös selvittää 

linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Näitä erityisjärjestelmiä voivat olla esimerkiksi uima-

allaslaitteet, kylmäkellarien kylmäkoneet sekä erilliset pumppaamot ja erottimet. Erityisjär-

jestelmien osalta ei voida kuitenkaan tehdä yleistyksiä, koska niiden tarve on täysin raken-

nuskohtaista ja siksi nämä tulee aina ottaa käsittelyyn kohdekohtaisesti tarkastelemalla. 

3.4.1 Asbesti 

Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Sana asbesti on peräisin 

kreikan kielen sanasta asbestos, joka tarkoittaa palamatonta. Asbesti on ohutta, kemiallisesti 

ja mekaanisesti kestävää kuitua, jota on olemassa useaa eri lajia. Kaikki lajit ovat karsino-

geeneja eli aiheuttavat syöpää. Asbestin pienintä terveydelle haitallista altistusta ei tunneta, 

joten altistuksen suhteen tulee olla todella tarkkana. Altistus asbestille on mahdollista, jos 

asbestia sisältävä rakenne rikkoontuessaan pölyää, jolloin asbestipölyn päästessä hengitys-

teihin ja keuhkoihin, on mahdollista, että ihminen altistuu asbestisairauksille. (Vikström 

1993, 7; RT 18–11246) 

 

Asbestia on käytetty Suomessa rakentamisessa vuosien 1910–1992 välisenä aikana (RT 18–

11246). Kuten jo aiemmin työssä on mainittu useaan otteeseen, on asbestia käytetty muun 

muassa teknisissä järjestelmissä laajasti. Asuinrakennuksissa asbestia on yleisesti käytetty 

talokohtaisissa lämpökeskuksissa, yhteistilojen putkieristyksissä, julkisivu- ja vesikatele-

vyissä, kaakeliuuneissa, savuhormiliitoksissa ja saunojen lämpösuojauksissa (RT 18–

11246).  

 

Asbesti kestää korkeita lämpötiloja, minkä johtuen sitä on yleisesti käytetty muun muassa 

palosuojaukseen, paloseinien ja palokatkojen tekemiseen ja niiden tiivistyksiin sekä läm-

möneristykseen. Lisäksi asbestikuituja on käytetty lujitteena muun muassa eristysmassoissa, 
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asbestisementtilevyissä ja muovilaatoissa. Lisäksi edullisen hintansa vuoksi asbestia käytet-

tiin täyteaineena esimerkiksi muoveissa. (Vikström 1993, 8) 

 

Nykyisen, vuoden 2016 alusta käyttöön otetun uuden, asbestilainsäädännön myötä asbestin 

huomioiminen korjauksissa on otettava todella tarkkaan huomioon. Mitään korjaustöitä ei 

saa suorittaa kohteissa, joissa asbestin käyttö on ollut mahdollista, ilman asbestikartoituksen 

tekemistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteis-

töissä kartoitus tulee tehdä aina. Aiemmin oli mahdollista olla teettämättä kartoitusta ja suo-

rittaa purkutyöt asbestipurkuna, mutta nykyään kartoitus on pakollinen toimenpide ennen 

purkutöitä. Lisäksi purkutöiden suorittamiseen on tullut velvoitteita, jotka osaltaan lisäävät 

purkutöiden yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä ja muun muassa tarvittavia mittauksia, joilla 

todennetaan, ettei purkutöiden jäljiltä ole mahdollista altistua asbestipölylle. (Valtioneuvos-

ton asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015) 

 

Linjasaneerauksen kohdistuessa pääosin rakennuksen teknisten järjestelmien korjaamiseen 

tulee korjauksissa ottaa mahdollinen asbestin käyttö huomioon. Asbestin aiheuttamat vaiku-

tukset korjauksien suunnitteluun tulee huomioida etenkin purkutöiden yhteydessä. Asbestin 

käytön aiheuttamia kustannusvaikutuksia linjasaneeraushankkeissa on käsitelty luvussa 4.  

3.4.2 Ryhmäkorjaushankkeet 

Perinteisesti taloyhtiöiden korjaukset on toteutettu taloyhtiökohtaisesti itsenäisesti alusta 

loppuun. Ryhmäkorjaushankkeessa useampi taloyhtiö suorittaa korjaukset samassa yhtey-

dessä samoja periaatteita ja korjausratkaisuja käyttäen. Ryhmäkorjaushankkeet ovat mah-

dollisia etenkin alueilla, joissa useita taloyhtiöitä on toteutettu samoja periaatteita noudat-

taen. Jokainen taloyhtiö säilyttää mallissa kuitenkin itsenäisen päätäntävaltansa ja sopimuk-

set laaditaan taloyhtiökohtaisesti.  Ryhmäkorjaushankkeen myötä saavutetaan etuja muun 

muassa suurien rakennusosamäärien ja työn toistuvuuden kautta saavutettavan volyymi-

hyödyn myötä. Lisäksi ryhmäkorjausmallin myötä hankkeen johtamisen ammattimaisuus li-

sääntyy.  

 

Jotta ryhmäkorjaamista voidaan hyödyntää, on olemassa tiettyjä edellytyksiä. Ryhmässä 

korjattavien rakennusten tulee logistiikan kannalta sijaita samalla alueella, sekä niiden tulee 

olla teknisesti ja tilaratkaisuiltaan saman tyyppisiä. Rakennusten tulee olla myös iältään ja 

kooltaan samanlaisia. Lisäksi taloyhtiöiden PTS-tilanteen on oltava samankaltainen eli talo-

yhtiöiden korjaustarpeet vastaavat toisiaan. (RIL 2012, 15) Edellä listatuista edellytyksistä 

huomataan, että 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut lähiöt tarjoavat ryhmäkorjaushankkeille 

hyvän toimintaympäristön. 

 

Ryhmäkorjaushankkeissa tärkeä ja usein myös haasteellisin vaihe on ryhmän kokoaminen 

eli perustamisvaihe. Jotta ryhmäkorjaushanke voi syntyä, vaaditaan taloyhtiöiden hallitus-

ten, isännöitsijöiden ja osakkaiden aktiivisuutta ja yhteistyötä. Ryhmäkorjaushanke olisi 

hyvä perustaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa korjaushanketta, mielellään tarveselvi-

tys tai hankesuunnitteluvaiheessa, mutta viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa. (RIL 

2012, 9) Korjaushankkeen vaiheista on kerrottu aiemmin luvussa 3.1.1. 

 

Taloyhtiöt saavuttavat ryhmäkorjauksen myötä useita hyötyjä. Verrattuna pieneen yksit-

täishankkeeseen korjauksien kustannukset alenevat hankintojen määrän kasvamisen myötä 

sekä työn tehostumisen myötä saavutettavan ajan säästön takia. Ryhmäkorjaushankkeiden 
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suuremman koon takia myös suuremmat toimijat rakennusalalla urakoitsijoista suunnitteli-

joihin kiinnostuvat hankkeista. Hankkeiden suurempi koko mahdollistaa paremmin myös eri 

urakkamuotojen hyödyntämisen (ks. luku 3.1.2). Suurempien toimijoiden myötä syvällisem-

män ammattiosaamisen hyödyntäminen on mahdollista. Hankkeen suuremman koon myötä 

myös rakennuttajakustannusten (suunnittelu, projektinjohto, valvonta, selvitykset ja tutki-

mukset) osuus kokonaisuudesta laskee verrattuna pieniin hankkeisiin. Pienissä hankkeissa 

rakennuttajakustannusten osuus voi olla jopa 20–25 % hankkeen kokonaiskustannuksista, 

kun suuremmissa hankkeissa osuus on tavallisesti 5–9 %. (RIL 2012, 11–12) Kokonaiskus-

tannussäästöt ryhmäkorjaushankkeella voivat kokemusten perusteella olla jopa yli 10 % yk-

sittäiseen korjaushankkeeseen verrattuna (Taloyhtiö.net 2014).  

 

Ryhmäkorjaushanke eroaa vain hieman organisaation rakenteen osalta yksittäisestä korjaus-

hankkeesta (ks. luku 3.1.3). Uutena osapuolena organisaatioon ryhmäkorjaushankkeissa pe-

rustetaan ryhmäkorjaustoimikunta ja lisäksi hankkeen suuren koon takia on aina syyn käyt-

tää erillistä projektinjohtajaa hankkeen johtamiseen. Ryhmäkorjaustoimikuntaan on tarpeen 

kuulua jäseniä kaikista hankkeeseen osallistuvista taloyhtiöistä, jotta kaikki osalliset saavat 

varmasti mielipiteensä ja ajatuksensa julki. Koska ryhmäkorjaushanke perustuu yhteistoi-

mintaan taloyhtiöiden välillä, tulee eri osapuolten roolit ja vastuut määritellä täsmällisesti. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, säilyy taloyhtiöiden itsenäinen päätäntävalta myös ryhmäkor-

jaushankkeissa, mistä syystä taloyhtiöiden hallituksilla ja yhtiökokouksilla on päätäntävalta 

asioissa ja ryhmäkorjaustoimikunta voi esittää ehdotuksia hallituksille päätettäväksi.  

 

Koko linjasaneeraushankkeen osalta ryhmäkorjaushanke sisältää kaikki samat vaiheet kuin 

yksittäisenkin taloyhtiön korjaushanke (ks. luku 3.1.1). Vaiheiden rinnalla kulkee lisäksi ta-

loyhtiöiden yhteistoimintaprosessi, joka käynnistyy ryhmän perustamisvaiheessa. Yhteistoi-

mintaprosessin tarkoituksena on muun muassa selvittää tarveselvitysvaiheessa yhteneväiset 

korjaustarpeet taloyhtiöiden välillä, yhtenäistää ja koordinoida sekä hanke- että toteutus-

suunnitteluvaihetta, huolehtia urakkavalmistelun yhteistyöstä ja koordinoida rakennus- ja 

takuuajan toimenpiteitä. (RIL 2012, 35–36)   

3.4.3 Kustannukset 

Linjasaneeraushankkeiden kustannuksista puhuttaessa käytetään usein huoneistopinta-alaa 

kohti jaettuja kustannuksia. Näin toimimalla voidaan helposti arvioida, kuinka paljon hanke 

on kustantanut eri kokoisille asunnoille, koska korjauskustannukset jaetaan tavallisesti osak-

keiden suhteessa ja osakkeiden määrä vertautuu usein suoraan asunnon kokoon. Kustannuk-

sista puhuttaessa vertaillaan usein vain perinteisiä ja vaihtoehtoisilla menetelmillä toteutet-

tuja korjauksia, eikä korjauksien sisältämää kokonaisuutta ole tarkemmin avattu. Kustan-

nuksia vertaillaan myös pelkästään hankintakustannuksen perusteella, eikä korjauksilla saa-

vutettua järjestelmien käyttöikää ja täten elinkaarikustannuksia huomioida julkisessa kes-

kustelussa juurikaan. 

 

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrien (Isännöintiliitto 2017; Isännöintiliitto 2015; Isän-

nöintiliitto 2014; Isännöintiliitto 2013) tuloksista on koostettu kuvaaja (kuva 13) linjasanee-

raushankkeiden kustannuksista eri vuosilta. Kustannukset on jaoteltu perinteiseen linjasa-

neeraukseen, sisäpuoliseen saneeraukseen, sekä hybridikorjaukseen, sekä lisäksi kustannuk-

set on eritelty pääkaupunkiseudun ja muun Suomen osalta. Esitetyt kustannukset sisältävät 

arvonlisäveron. 
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Kuva 13. Linjasaneerausmenetelmien kustannusten kehittyminen  

 

Putkiremonttibarometrien osalta linjasaneeraushankkeiden kustannusten kehittymistä voi 

seurata hyvin tutkimalla saman toimijan eri vuosien tutkimuksen tuloksia. Eri lähteissä ker-

rotaan myös usein kustannusarvioita eri hankkeille, mutta näiden kustannusten osalta arvio 

on usein tehty vain yhden tutkimuksen perusteella, jolloin samanlaista monen vuoden tutkit-

tua tietoa ei ole saatavilla samoin kuin Putkiremonttibarometrien tapauksessa. Muissa läh-

teissä esitetyistä kustannusarvoista voidaan nostaa tässä esille Rakennuslehden tutkimus. 

Rakennuslehden tutkimuksen (Aatsalo & Kortelainen 2017a) mukaan pääkaupunkiseudulla 

perinteisen linjasaneerauksen kustannukset ovat keskimäärin 1170 e/h-m², mutta vaihtelua 

on alle 600 e/h-m² yli 1400 e/h-m² hankkeisiin. Verrattaessa keskiarvokustannusta kuvan 13 

vuoden 2017 pääkaupunkiseudun perinteisen linjasaneerauksen kustannukseen (941 e/h-m²) 

nähdään, että jo pelkästään näissä kahdessa tutkimuksessa on suuri ero kustannusten osalta.  

 

Kustannukset jakautuvat eri vaiheille hanketta eri tavoin, mutta suuria eroja ei käytännössä 

ole hankkeesta toiseen. Suurissa hankkeissa muiden vaiheiden osuus toteutuksen ulkopuo-

lella voi olla alla esitettyäkin alhaisempi ja pienissä hankkeissa tätä suurempi. Kustannusja-

kauma-arviona eri vaiheille voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa (Kulomäki 2013): 

 

- Hankesuunnittelu 1 % 

- Toteutussuunnittelu 5 % 
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- Rakentaminen 90 % 

- Projektinjohto 1 % 

- Valvonta 3 % 

 

Eri vaiheiden kustannuksista huomataan, että suuria säästöjä hankkeille ei ole mahdollista 

saada aikaan kuin säästämällä rakentamisvaiheesta. Yrittämällä säästää suunnitteluvaiheen 

kustannuksissa voidaan helposti aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia toteutusvaiheeseen. 

Elinkaarikustannusten osalta voidaan saavuttaa säästöä panostamalla enemmän esimerkiksi 

hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin ja selvittämällä, mitä energiatehokkuuskorjauksia 

linjasaneeraushankkeen yhteyteen voidaan ja kannattaa liittää. 

 

Rakentamisajan (yleensä noin 80–85 % kokonaiskustannuksista) kustannukset kohdistuvat 

eri järjestelmille ja osuuksille perinteisissä korjaustavoissa esimerkiksi seuraavasti (Ratu G–

0294 2006): 

 

- Asbestipurkutyöt, PAH-purkutyöt 1 % 

- Rakennustekniset työt 45 % 

- Putkityöt 22 % 

- Sähkötyöt 10 % 

- Ilmanvaihtotyöt 2 % 

- Urakoitsijan yrityspalvelu 2 % 

 

Yllä olevat prosenttiosuudet ovat osuuksia hankkeen kokonaiskustannuksista hankkeen eri 

vaiheet huomioiden. Tulee myös huomioida, että nämä ovat vain esimerkkijakaumia ja eri 

kohteissa osuudet voivat poiketa näistä. Esitetyistä arvoista nähdään kuitenkin, että vaikka 

linjasaneeraus suoritetaan tavallisesti putkistojen korjaamisen vuoksi, aiheutuu suurin osa 

kustannuksista tavallisesti rakennusteknisistä töistä ja putkitöiden osuus koko hankkeesta on 

vain alle neljäsosa. 

 

Myöhemmin työssä luvussa 4 eritellään eri toimenpiteiden kustannusosuuksia ja tekijöitä, 

jotka on työn laskentamallissa huomioitu kustannusten laskennassa. Investointikustannuk-

siin vaikuttaa eniten hankkeen sisällön laajuus, mutta laskentamallilla voidaan arvioida eri 

toimenpiteiden vaikutuksia myös elinkaarikustannuksiin. Muita laskennassa kustannusten 

osalta huomioituja asioita ovat esimerkiksi ryhmäkorjaushankkeella saavutetut säästöt sekä 

urakkamuodon ja paikkakunnan vaikutus kustannuksiin.  

3.4.4 Muut merkitsevät tekijät 

Kustannukset ovat vain yksi merkitsevä asia, kun päätetään tapaa toteuttaa linjasaneeraus 

sekä, kun päätetään hankkeen sisällöstä ja muista toimenpiteistä hankkeen yhteydessä. Lä-

hivuosien aikana taloyhtiöt ovat alkaneet nähdä linjasaneerauksen myös mahdollisuutena 

eikä pelkästään pakollisena pahana. Myös linjasaneerausten yhteydessä työskentelevät pal-

veluntarjoajat ovat huomanneet tämän muutoksen taloyhtiöiden käytöksessä ja nykyään yri-

tykset kehittävät paljon omia menetelmiä ja toimintatapoja, jotta he voivat erottautua kilpail-

lulla linjasaneerausten markkina-alueella edukseen. 

 

Putkiremonttibarometrissä yksi tutkittu osuus on myös, miten vastaajat arvioivat eri tekijöi-

den merkityksen muuttuvan taloyhtiöiden päätöksenteossa lähivuosina. 79 % vastaajista us-

koo, että huoneistokohtaisten läpimenoaikojen merkitys tulee kasvamaan ja myös 75 % ko-

kee, että remontin kokonaiskeston merkitys tulee kasvamaan. Nopeammille työmenetelmille 
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on siis selvästi kysyntää, sekä niin että huoneistokohtainen haitta-aika saadaan lyhyem-

mäksi, mutta myös remontin kokonaiskeston osalta. (Isännöintiliitto 2017) 

 

Muita tekijöitä, joiden merkityksen yli puolet vastaajista uskoo kasvavan, ovat (suluissa 

osuus, joka uskoo tekijän merkityksen kasvavan) asumisen helppous huoneistossa remontin 

aikana (69 %), asukkaiden muutostöiden hallinta (68 %), projektin vastuusuhteiden selkeys 

ja läpinäkyvyys (66 %), energiansäästöratkaisut hankkeen yhteydessä (66 %), urakoitsijan 

palveluntarjooman laajuus (64 %), urakoitsija käyttää omia vakituisia työntekijöitä (63 %), 

eri putkiremonttimenetelmien edut ja ongelmatekijät (60 %), ratkaisut asumisen tilapäisjär-

jestelyissä (58 %) ja esivalmistetut elementit putkiremontin läpiviennissä (58 %). Tekijöitä, 

joiden merkityksen kasvuun uskoo alle puolet vastaajista, ovat urakoitsijan uskottavuus har-

maan talouden välttämisessä (49 %), käytettävien materiaalien ja menetelmien ympäristöys-

tävällisyys (40 %) sekä tietomallinnuksen (BIM) hyödyntäminen (37 %). (Isännöintiliitto 

2017) 

 

Yhdenkään edellä esitetyn tekijän merkityksen ei kyselyssä uskota menettävän merkitystään 

taloyhtiöiden päätöksenteossa kuin vastaajien pienen prosenttiosuuden osalta. Vastauksista 

nähdään selvästi, että markkinoilla on nyt kysyntää sekä teknisille ratkaisuille, joilla voidaan 

sekä nopeuttaa korjauksien etenemistä ja helpottaa asumisjärjestelyitä hankkeen aikana, kuin 

myös urakoitsijoilta odotetaan laajempaa palvelutarjoomaa, kuin vain korjaustöiden tekemi-

nen kohteessa.  

 

Tämän tutkimuksen laskentamalliin on laadittu monitavoitearviointiosuus, jolla voidaan ar-

vioida eri tekijöitä eri hankesisällöissä sekä valita näille eri tekijöille painoarvot halutun mu-

kaan. Laskentamallin monitavoitearviointiin valittiin tekijöitä, joita voidaan arvioida hank-

keen toteuttamiseen valittujen teknisten ratkaisujen ja hankesisällön perusteella. Tästä syystä 

esimerkiksi yllä esitettyjä urakoitsijan toimintaan hankkeen aikana liittyviä tekijöitä ei arvi-

oida. Laskentamalliin sisällytetyt tekijät tämän työn yhteydessä ovat: 

 

- Märkätilojen kokonaislaatu 

- Toiminnallisuus kokonaisuutena 

- Asumishaitan vähäisyys 

- Huollettavuus 

- Läpimenoaika 

- Asennukset eivät näy yleisissä tiloissa 

- Asennukset eivät vie lattiatilaa huoneistoista 

 

Monitavoitearvioinnin laskentamallin osuus käsitellään työssä luvussa 5. Myös edellä esi-

tettyjä kriteerejä on avattu luvun 5.3 alla. 

 

Tämän tutkimuksen laatimisen yhteydessä laadittiin myös monitavoitearviointia varten osa-

kaskyselypohja (liite 2). Kysely laadittiin ennen laskentamallia, mistä syystä tekijät eivät 

näissä molemmissa ole samoja. Tutkimuksen ulkopuolella laskentamallia ja kyselyä on tar-

koitus jatkokehittää. Kyselyn avulla voidaan hankesuunnitteluvaiheessa kysyä taloyhtiön 

osakkaiden mielipidettä eri tekijöiden merkitykselle.  

 

Laadittu kyselypohja toimitettiin myös linjasaneeraushankkeiden parissa eri rooleissa työs-

kenteleville henkilöille kommentoitavaksi. Henkilöt edustavat rooleiltaan urakoitsijaa, pro-

jektinjohtajaa ja taloyhtiön isännöitsijää. Suppeassa kvalitatiivisessa kyselyssä kysyttiin 
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henkilöiden mielipiteitä eri tekijöiden painoarvoille sekä lisäksi heiltä pyydettiin vapaamuo-

toista mielipidettä eri tekijöiden arvioimisesta linjasaneeraushankkeissa. Henkilöiksi vali-

koitiin Granlund Oy:n aiempia yhteistyökumppaneita. 

 

Urakoitsijan edustaja otti kantaa tekijöihin vain vapaasti kommentoiden, että kyselyssä on 

otettu esille paljon hyviä tekijöitä. Hän lisäksi painotti, että usein ilmanvaihdon kunnon sel-

vittäminen jää linjasaneeraushankkeiden yhteydessä liian pienelle huomiolle ja siihen tulee 

kiinnittää huomiota. Lisäksi hän kommentoi, että Granlundin toimesta hankkeissa myös il-

manvaihtojärjestelmien toimintaan on suhtauduttu riittävällä vakavuudella. Toinen asia 

minkä urakoitsijan edustaja halusi nostaa esille, oli yleisten ja yhteisten tilojen töiden mer-

kitys. Näillä töillä voi olla suuri merkitys hankkeen koon kasvamisessa ja täten myös kus-

tannusten kertymisessä. Esimerkeiksi hän nosti salaojatyöt, kellarin tilamuutokset, lisära-

kentamisen ja kiinteistön arvontuoton esimerkiksi vuokrattavien tilojen rakentamisen myötä. 

Näitä tekijöitä ei kuitenkaan tämän työn yhteydessä ollut mahdollista tutkia laajemmin, vaan 

ne vaatisivat oman tutkimuksen. 

 

Projektinjohtaja ja isännöitsijä eivät urakoitsijasta poiketen kommentoineet vapaasti kyselyä 

vaan antoivat arvosanat eri tekijöille. Projektinjohtajan mielestä tärkein yksittäinen tekijä 

on, ettei hankkeen jälkeen kiinteistöön jää haitta-aineita, jolle hän antoi arvosanan 5. Muita 

tärkeitä tekijöitä (arvosana 4) olivat putkiston huollettavuus ja mahdollisten vuotojen kor-

jaamisen helppous korjauksien jälkeen, märkätilojen kokonaislaatu hankkeen jälkeen ja 

mahdollisuus muuttaa kalustejärjestystä tiloissa korjausten yhteydessä, korjausten yhtey-

dessä tehdään toimenpiteitä, joilla saavutetaan energiansäästöä, korjausten yhteydessä pa-

rannetaan huoneistojen korvausilman saantia, linjasaneerauksen yhteydessä parannetaan 

muitakin puutteita ja ehostetaan talon yhteisiä tiloja ja linjasaneerauksen yhteydessä tehdään 

varauksia tulevaisuutta ajatellen. Vähemmän tärkeiksi tekijöiksi (arvosana 2) projektinjoh-

taja arvioi vesipisteiden lisääminen märkätiloihin on korjausten jälkeen helppoa, valitut tek-

niset ratkaisut mahdollistavat hankkeen nopeamman läpimenoajan ja kohteessa asuminen on 

mahdollisimman helppoa korjausten aikana. Projektinjohtajan arvio merkittävistä tekijöistä 

poikkeaa siis jonkin verran Putkiremonttibarometrin kyselyyn nähden, jossa haitta-ajan ly-

hentämisen merkityksen oli arvioitu kasvavan eniten. 

 

Myös isännöitsijän mielestä haitta-aineiden poistaminen kiinteistöistä hankkeiden yhtey-

dessä on todella tärkeää. Lisäksi arvosanan 5 saivat korvausilman saannin parantaminen ja 

vesijohtojen pinta-asentaminen. Muiden tekijöiden arvosanat vaihtelivat arvoissa 3 tai 4, jo-

ten isännöitsijän mielestä yhdelläkään tekijällä ei ole vähäistä merkitystä.  
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4 Laskentamallissa käytettävät lähtötiedot 
Alla on luvuittain käsitelty laskentamallissa käytetyt lähtötiedot. Luvussa 5 käsitellään, 

kuinka malli on muodostettu ja kerrotaan sen käytöstä. Laskentamalli on luotu Microsoft 

Excelillä. Esimerkkikohteen tarkastelu laskentamallilla on esitetty työn liitteissä (liite 4). 

4.1 Käyttöikä 

Laskentamallissa oletuksena eri järjestelmien ja osien teknisenä käyttöikänä käytetään tässä 

luvussa esitettyjä arvoja. Jos jollekin järjestelmälle on suoritettu kuntotutkimus, käytetään 

käyttöiän arvona kuntotutkimuksen avulla selvitettyä jäljellä olevaa käyttöikää. Käyttöikä 

vaikuttaa laskennassa korjauksien ajoittamiseen ja elinkaarikustannusten laskemiseen. Lu-

vussa 5 käsitellään, kuinka nämä asiat on huomioitu laskennallisesti mallissa. 

 

Järjestelmien teknistä käyttöikää voidaan arvioida eri lähteiden avulla. Tarkempi arvo saa-

daan kuitenkin vain suorittamalla järjestelmälle kuntotutkimus. Jos kuntotutkimusta ei ole 

tehty, löytyy Rakennustietosäätiöltä ohjekortti (LVI 01–10424 2008), jonka ohjearvoja voi-

daan hyödyntää arvioitaessa järjestelmien jäljellä olevaa käyttöikää ja erilaisten korjausten 

ajoittamista käyttöiän perusteella. Tiilikainen (2014) tutki diplomityössään yhtenä osana eri 

lähteistä löytyneitä käyttöikiä. Tutkimuksen perusteella eroavaisuuksia löytyy jonkin verran 

eri lähteissä. Kaikkien ohjeiden arvot perustuvat kuitenkin laskennallisiin ja joissain tapauk-

sissa kokemusperäisiin arvoihin, ja ainoa varma tapa selvittää jäljellä oleva käyttöikä onkin 

laaja kuntotutkimus.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään käyttöiän arviona Rakennustietosäätiön ohjekortin mukaisia 

arvoja ja vaihtoehtona laskennassa on aina kuntotutkimuksella selvitetyt jäljellä olevat käyt-

töiät. LVI-ohjekortin mukaisia teknisiä käyttöikiä yleisimmille linjasaneerauksessa korjatta-

ville järjestelmille, joita on toteutettu 1970-luvun asuinkerrostaloihin, on esitetty liitteessä 1. 

Lisäksi toisena taulukkona liitteessä 1 on käytettyjä käyttöiän arvoja uusituille osille. Uusit-

tujen osien taulukkoon on merkitty toisesta taulukosta poikkeavat ja uutena esitetyt arvot. 

Rasitusluokka on oletettu normaaliksi ja taulukossa ei ole esitetty vaadittuja huoltotoimen-

piteitä esitetyn käyttöiän saavuttamiseksi. Taulukon mukaisia tai kuntotutkimuksella selvi-

tettyjä jäljellä olevia käyttöikiä käytetään tutkimuksen laskentaosuudessa hyödyksi, kun sel-

vitetään mitä kaikkia korjauksia tulee toteuttaa hetimiten ja mitä kaikkia voidaan tarvittaessa 

siirtää tulevaisuuteen. Jos taulukossa on esitetty vaihteluväli, hyödynnetään laskennassa 

käyttöiälle arvioitua maksimiarvoa tai myöhemmin esiteltyjä arvoja. 

 

Liitteen 1 taulukoista nähdään, että vesi- ja viemärijärjestelmien putkistoille voidaan käyt-

töiän arviona laskentamallissa käyttää 50 vuotta. Käyttövesijärjestelmän putkistovarusteille 

(venttiilit yms.) voidaan käyttöiän arviona käyttää laskennassa 30 vuotta ja vesimittareille 

10 vuotta. Eri varusteiden osuutta ei ole tarpeen lähteä tarkemmin erittelemään, koska las-

kennassa tarkkuutta ei viedä yksittäisten komponenttien tasolle. Vesikalusteiden osalta ei 

laskennassa lähdetä erittelemään erityylisten kalusteiden osuutta, joten näille käytetään 

yhtä käyttöikää. 25 vuotta on yleisesti suunnittelussa käytetty vesikalusteiden tekninen 

käyttöikä, joten käytämme sitä oletuksena laskennassa. 

 

Viemärijärjestelmän varusteille voidaan käyttää samaa 50 vuoden käyttöikäarviota, kuin itse 

putkistolle. Pumppaamoja ei laskennassa oteta huomioon, koska niiden käyttö on tarpeen 

vain erityistapauksissa ja korjauksien tarkastelu tulee tehdä tapauskohtaisesti. Pumppaamo-

jen ja niiden kautta viemäröityjen jätevesien osuus ei kuitenkaan ole tavallisesti kuin pieni 
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osuus rakennuksen viemäriverkostosta, joten kustannusten osalta jää huomioimatta vain 

pieni osuus verkostosta. Pumppaamoja joudutaan hyödyntämään tavallisesti kellaritilojen 

jätevesien viemäröinnissä, eli muun muassa lämmönjakohuoneen lattiakaivo viemäröidään 

pumppaamon kautta. Viemärikalusteille on ilmoitettu käyttöiäksi 50 vuotta, mutta lasken-

nassa ei vesi- ja viemärikalusteita ole yksinkertaistuksen vuoksi erotettu omiksi osuuksik-

seen, jolloin käytämme myös viemärikalusteille käyttöiän arviona 25 vuotta vesikalusteiden 

tapaan. Viemärikalusteiden osuus kalusteista on kuitenkin kustannusten osalta pieni verrat-

tuna vesikalusteisiin, ja tavallisesti laajemmassa korjauksessa molemmat kalusteet uusitaan. 

 

Märkätilarakenteiden osalta nähdään, että ohjeessa on tarkkaan eritelty käyttöiät eri raken-

teille ja osille. Laskennan tarkkuuden takia märkätilojen rakenteita tarkastellaan kuitenkin 

yhtenä kokonaisuutena, jolloin märkätiloille tulee määrittää yksi käytettävä tekninen käyt-

töikä. Eri toteutustapojen ja rakenneosuuksien käyttöikäarviot vaihtelevat 12 ja 30 vuoden 

välillä. 30 vuoden käyttöikä voidaan saavuttaa käyttämällä nykyaikaisia menetelmiä ja ra-

kenneratkaisuja. Laskentamallissa märkätilarakenteiden osalta käyttöiän arviona käytetään 

30 vuotta. 

 

Liitteen 1 taulukoista nähdään, että lämmitysjärjestelmän putkiston ja pattereiden ja ilman-

vaihtojärjestelmien peltikanavien käyttöiäksi arvioidaan tavallisissa olosuhteissa rakennuk-

sen koko elinkaari, eli niitä ei tavallisesti ole kulumisen vuoksi tarpeen uusia. Molemmissa 

järjestelmissä on kuitenkin osia ja varusteita, joiden tekninen käyttöikä on tästä lyhempi. 

Lämmitysjärjestelmässä lämmönsiirtimen ja sen yhteydessä olevien laitteiden käyttöiäksi 

arvioidaan 20 vuotta ja verkoston sulku- ja linjasäätöventtiileiden käyttöiän arvioidaan ole-

van 30 vuotta. Patteriventtiilien käyttöiäksi arvioidaan 20 vuotta. Verkoston ja pattereiden 

venttiilejä uusittaessa muun muassa lämmitysverkoston tasapainotuksen yhteydessä on kui-

tenkin tavallisista uusia kaikki venttiilit sekä verkostosta, että pattereiden osalta. Tästä syystä 

laskennassa käytetään samaa 20 vuoden käyttöikää lämmitysverkoston venttiileille. 

 

Rakennustietosäätiön ohjekortissa ei ole esitetty käyttöikää sähköjärjestelmille. Kuitenkin 

Rakennustietosäätiön erillisessä käyttöikälaskurissa arvot esitetään, joten tässä työssä hyö-

dynnetään laskurissa ilmoitettua käyttöikää. Laskurissa käytetyt käyttöikien arvot ovat 40 

vuotta tonttijohdolle, sähkönousuille ja huoneiston sisäiselle johdotukselle ja 30 vuotta pää- 

sekä alakeskuksille ja sähkökalusteille. Laskentamallin sähköjärjestelmien osuuden tarkkuu-

den vuoksi koko järjestelmälle tulee käyttää yhtä käyttöikää, ja tässä tapauksessa käytämme 

40 vuotta käyttöikäarviona koko sähköjärjestelmälle. 

 

Sisäpuolisen saneerauksen osalta työssä käytetään käyttöikäarviona sukitukselle 40 vuotta, 

mikä on VTT:n sertifikaatin mukainen arvioitu käyttöikä menetelmälle. Pinnoituksen osalta 

saavutetun käyttöiän arvioiminen on sukitusta vaikeampaa, koska menetelmälle ei ole ole-

massa samanlaista puolueettoman laitoksen myöntämää sertifikaattia. Eri lähteissä pinnoi-

tuksen käyttöiäksi arvioidaan yleensä 20–50 vuotta. Arvioidun käyttöiän vaihteluväli on siis 

todella suuri. Pinnoituksen osuus korjausmenetelmänä on myös menettänyt suosiotaan suki-

tuksen yleistyessä, ja usein pinnoitusta ei suositellakaan nykyään menetelmäksi saavutetun 

käyttöiän epäselvyyden vuoksi ja koska menetelmän käytöllä ei saavuteta hyötyjä esimer-

kiksi sukitukseen verrattuna. Ruiskuvalulla saavutetaan sukituksen kanssa vertailukelpoinen 

laatu ja menetelmälle onkin myönnetty myös VTT:n sertifikaatti. Sisäpuolisista saneeraus-

menetelmistä laskentamallissa on vaihtoehtona sukitus, jolle saatiin hankittua myös kustan-

nustietoa. Pinnoituksen ja muiden vaihtoehtoisten menetelmien osalta ei kustannustietoa sa-

malla tavalla saatu hankittua, jolloin niitä ei ole laskentamalliin sisällytetty.  



69 

 

Energiasäästötoimenpiteiden ja lisäkorjauksien osalta käyttöikien arvioiminen on vaikeam-

paa ilmavirtojen säädön ja poistoilman LTO-järjestelmän osalta. LTO-järjestelmän laittei-

den käyttöiäksi voidaan arvioida 25 vuotta, mutta putkisto kestää oletettavasti vähintään 50 

vuotta. Tästä syystä järjestelmän elinkaaren aikana tulee järjestelmään uusia komponentteja, 

mutta uusimisen kustannus ei ole yhtä suuri kuin alkuinvestointi. Käyttöikien huomioiminen 

kustannusten laskennassa on käsitelty työssä luvussa 5.2. Ilmavirtojen säädön ja kanaviston 

nuohouksen käyttöikänä laskennassa käytetään 10 vuotta ja korvausilmaventtiilien osalta 25 

vuotta. 

4.2 Kustannukset 

Tässä luvussa käydään alaluvuittain läpi eri osuuksien kustannustietoa, jota on käytetty läh-

tötietona laskentamallissa. Kustannusten osalta käyttövesi- ja viemärijärjestelmien toimen-

piteet on eritelty yksityiskohtaisempiin yksikköhintoihin. Rakennusteknisille töille on py-

ritty löytämään myös yksikköhinnat, joita voidaan käyttää laskennassa ja lisäksi laskentaan 

on sisällytetty prosentuaalinen osuus muille rakennusteknisille töille, joille ei yksikköhintaa 

laskentaan sisällytetty. Linjasaneerauksen yhteydessä toteutettaville lisätoimenpiteille, esi-

merkiksi lämmitysverkoston tasapainotukselle, käytetään pinta-alapohjaista arviota, eikä 

kustannuksen eri osioita eritellä tarkemmin. Taloteknisten töiden kustannuksia ei ole tar-

kemmalla tasolla eritelty kustannustietoutta tarjoavissa teoksissa (Rakennustieto 2017). 

Tästä syystä tämän tutkimuksen yhteydessä vesi- ja viemärijärjestelmien kustannusten arvi-

oimiseksi on hankittu todellista kustannustietoa urakoitsijoilta, jotta saadaan selvitettyä, mi-

ten kustannukset muodostuvat riippuen linjasaneeraushankkeen toteutustavasta. 

4.2.1 Käyttövesi 

Linjasaneeraus kohdistuu käyttöveden osalta kiinteistöverkostoon eli tonttijohtoon ja raken-

nuksen sisäisiin vesijohtoihin. Kunnallisverkoston osuutta ei siis laskennassa huomioida, 

koska sen kunnostus kuuluu alueen vesilaitoksen vastuulle.  

 

Tässä työssä hyödynnetään Kollinin (2014) ja Vähä-Herttuan (2014) tutkimustuloksia, eikä 

eri materiaalien osalta huomioida eroja kustannuksissa. Näin voimme käyttää yhtä hintaa 

vesijohtojen uusimiselle, mikä helpottaa hinnan arviointia, koska usein eri lähteissä vesijoh-

tojen hintojen uusimisessa ei ole eritelty mitä materiaalia on käytetty.  

 

Käyttövesijärjestelmän korjaamisen kustannukset voidaan jakaa järjestelmän eri osien mu-

kaisesti osiin, jolloin voidaan arvioida kustannuksia, joita kohdistuu järjestelmän eri osiin. 

Järjestelmän eri osat ovat tonttijohto, runkojohdot pohjakerroksessa tai kerroksissa, pysty-

rungot, tarvittaessa vaakarungot kerroksissa sekä asuntokohtaiset hajotukset.  

 

Tonttivesijohdon korjaamisen osalta kustannukset muodostuvat vaadituista kaivutöistä, put-

ken asennuksesta, tarvittavista rakennusteknisistä töistä läpivienteineen sekä kunnan vesi-

laitoksen liitoksen uusimisesta. Seuraavana on taulukoituna (taulukko 3) näitä kustannuksia: 
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Taulukko 3. Tonttivesijohdon uusimisen kustannukset 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Tonttivesijohdon 
uusiminen 

   

Tonttivesijohdon 
uusiminen 

31 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Ei sisällä kaivuutöitä 

Kaivuutyö katualu-
eella 

1000 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Max 3m syvyyteen 

Kaivuutyö tontin 
alueella 

500 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Max 2m syvyyteen 

Kaivuutyöt liitoksen 
ja kaivojen alueella 

2000–4000 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

4x normaali metri-
hinta 

Liitoksen uusiminen 1457 e/kpl HS-Vesi, palveluhin-
nasto 1.1.2017– 

Sisältää tonttisulku-
venttiilin, hinta teh-
täessä pelkkä vesi-
johdon liitos 

Rakennustekniset 
aputyöt 

1000 e Oma arvio Sisältää tarvittavat 
läpiviennit, paik-
kaukset ym. 

 

Yllä olevilla hinnoilla arvioimalla esimerkiksi kohteessa, jossa tonttivesijohdon pituus on 10 

m, josta 8 m kulkee tontin alueella ja 2 m katualueella ja lisäksi 1 m kaivuutöistä tehdään 

kaivojen alueella tontilla, saadaan tonttijohdon uusimisen kokonaiskustannukseksi 10267 e. 

Taulukon yksikkökustannuksista nähdään myös, että tonttivesijohdon uusimisen osalta put-

kitöiden osuus kustannuksista on todella pieni ja suurin osa kustannuksista muodostuu ra-

kennusteknisistä töistä. 

 

Vesilaitokset korjaavat suurempia tonttivesijohtoja myös sujuttamalla vanhan putken sisälle 

uuden putken. Menetelmää ei voi verrata vesijohtojen pinnoittamiseen, koska tässä menetel-

mässä putken sisälle asennetaan uusi muoviputki eikä vanhaa putkea korjata pinnoittamisen 

tapaan. Tätä toimenpidettä ei kuitenkaan tämän työn yhteydessä käytetä mahdollisena kor-

jaustapana, koska menetelmää ei ole juurikaan käytetty linjasaneerauksien yhteydessä. 

 

Pohjakerroksessa kulkevien runkojohtojen osalta kustannukset muodostuvat putkistojen uu-

simisesta varusteineen, putkien eristämisestä, tarvittavista läpivienneistä ja muista avusta-

vista rakennusteknisistä töistä. Myös vanhan putkiston purkaminen tulee ottaa huomioon. 

Seuraavalla sivulla taulukossa 5 on esitetty runkovesijohtojen uusimisen kustannuksia. Tau-

lukossa esitettyjä kustannuksia voidaan hyödyntää myös pystyrunkojen kustannusten laske-

miseen. Pystyrunkojen osuudella tulee huomioida myös tarvittavat rakennetekniset työt 

muun muassa koteloinnin osalta riippuen valitusta asennustavasta. Rakenneteknisten töiden 

kustannuksia on esitetty luvussa 4.2.4. 

 

Runkojohtojen osalta kustannuksissa tulee huomioida putkiston koko, koska koko vaikuttaa 

suoraan putkien materiaalin ja asennuksen hintaan. Runkojen kokoa voidaan arvioida han-

kesuunnitteluvaiheessa käyttämällä SRMK D1 liitteessä 2 esitettyä mitoitusvirtaaman las-

kentakaavaa ja maksimivirtausnopeuksia eri putkisto-osuuksille. Taulukossa 4 on esitettynä 
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putkikoot (kupariputkien nimellismitat) riippuen asuntojen määrästä, jota rungon osuus pal-

velee. Kiertojohdon mitoituksessa asuntokohtaiseksi tehoksi on arvioitu 150 W ja mitoitus-

lämpötiloiksi 58 °C–55°C.  

 

Taulukko 4. Runkovesijohtojen mitoitus asuntojen lukumäärän mukaan 

Asuntojen luku-
määrä 

Kylmän ja lämpi-
män veden vähim-
mäisputkikoko (vir-
tausnopeus max 2 
m/s) 

Asuntojen luku-
määrä 

Kiertovesijohdon 
vähimmäisputki-
koko (virtausno-
peus max 2 m/s) 

1 18 1–2 10 

2–5 22 3 12 

6–17 28 4–5 15 

18–38 35 6–8 18 

39–73 42 9–13 22 

74–162 54 14–21 28 

163– 108 22–33 35 

  34–50 42 

  51–85 54 

  86– 108 
 

Taulukko 5. Runkovesijohtojen uusimisen kustannukset 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Runkovesijohtojen 
uusiminen 

   

Cu22 eristettynä nä-
kyville 

45 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Cu28 eristettynä nä-
kyville 

50 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Cu54 eristettynä nä-
kyville 

65 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Cu22 eristettynä 
hormiin 

54 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Sisältää hormiasen-
nuslisän 

Cu28 eristettynä 
hormiin 

60 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Sisältää hormiasen-
nuslisän 

Cu22 eristettynä 
kattoon 

50 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Sisältää alakatto-
asennuslisän 

Cu28 eristettynä 
kattoon 

55 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Sisältää alakatto-
asennuslisän 

 

Runkojen uusimisen osalta nähdään, että kustannukset vaihtelevat riippuen putkien koosta 

sekä asennuspaikasta. Urakoitsijan yksikköhinnoissa putkikokojen osalta ei ole eritelty kaik-

kia tarvittavia putkikokoja, mistä syystä esimerkiksi kiertojohdossa käytettävien putkikojen 

kustannukset joudutaan arvioimaan. Koska hinnat näyttävät muuttuvan tasaisesti putkikoko-

jen muuttuessa, voidaan puuttuvien putkikokojen osalta arvioida hinnat.  
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Asuntojen hajotuksien osalta kustannuksia voidaan arvioida asuntokohtaisen yksikköhinnan 

avulla. Perusratkaisuissa asuntojen kalusteet ja täten myös tarvittavat vesijohdot eivät suu-

resti poikkea toisistaan, eikä kylpyhuoneen kokokaan aiheuta suurta eroa vesijohtojen mää-

rään. Urakoitsijalta tiedusteltu asuntokohtaisten vesijohtohajotuksien yksikköhinta on 900 

e/asunto. Tämä hinta ei sisällä vesikalusteita eikä vesimittareita. Kustannuksen oletetaan si-

sältävän myös mahdollisen erillis-WC:n ja keittiön vesijohdot sekä tarvittavat huoneistokoh-

taiset sulku- ja linjasäätöventtiilit. 

 

Käyttövesijärjestelmään liittyy myös vesimittarit sekä tarvittavat runkojen sulku- ja linjasää-

töventtiilit, joiden kustannukset tulee myös huomioida. Alla on esitettynä käyttövesijärjes-

telmän varusteiden uusimisen kustannuksia: 

 

Taulukko 6. Käyttövesijärjestelmän varusteiden uusimisen kustannuksia 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Päävesimittarin uu-
siminen 

500 e/kpl HS-Vesi, palveluhin-
nasto 1.1.2017– 

 

Huoneistokohtaiset 
vesimittarit 

250 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Etäluettava mittari 

Sulkuventtiilit DN25 30 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Linjasäätöventtiilit 
DN20 

95 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Paineenalennus-
venttiili 

2000 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Sisältää ohituksen ja 
sulkuventtiilit 

 

Varusteiden taulukosta nähdään, että urakoitsija ilmoitti yksikköhinnan vain yhden kokoi-

sille venttiileille. Venttiilien osuus kokonaiskustannuksista on kuitenkin sen verran pieni, 

että vaikutusta ei oteta huomioon. 

4.2.2 Viemäri 

Kuten käyttöveden tapauksessa, myös viemäreissä tarkastellaan kiinteistön viemäröintijär-

jestelmiä kunnallisverkoston liitokseen saakka. Viemäreissä tulee lisäksi huomioida mah-

dollinen sadevesijärjestelmä, sekä sisäpuoliset saneeraustavat järjestelmille. Kiinteistön vie-

märöintijärjestelmät koostuvat tonttiviemäristä, pohjaviemäristä, pystyviemäreistä ja asun-

tojen hajotuksista. Lisäksi kiinteistössä voi olla tarpeen mukaan myös pumppaamoja, jos 

jotkin viemäripisteet sijaitsevat padotuskorkeuden alapuolella. Tarpeen mukaan on voitu 

myös käyttää erottimia, jos rakennuksessa on esimerkiksi autotalleja. Pumppaamoja ja erot-

timia ei kuitenkaan tässä laskentamallissa huomioida, koska niiden toteuttaminen ja tarve on 

rakennuskohtaista ja tulee ottaa huomioon kohdekohtaisesti tarpeen mukaan. 

 

Viemärimateriaalien osalta ei löytynyt tutkimuksia materiaalien hinnan vaikutuksesta asen-

nuksiin. Tiedusteltaessa urakoitsijalta aiheuttaako valittu materiaali vaikutusta kustannuk-

seen saatiin kommentiksi, että suurta vaikutusta ei ole. Urakoitsija ilmoitti yksikköhinnat 

valurautaviemärille. Tässä työssä tehdään siis oletus, että myöskään viemärijärjestelmän 
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korjauksissa valitun materiaalin osalta ei huomioida kustannusvaikutusta arvioitaessa kor-

jauksien kustannusta. Materiaalin osalta kustannuseroa eri materiaaleilla on huomattavasti, 

mutta asennettuna paikalleen ja eristettynä vaatimuksien mukaan kustannuserot tasoittuvat. 

 

Myös viemärijärjestelmissä kustannukset jaotellaan järjestelmän eri osien mukaisesti, jotta 

voidaan tarkastella eri osuuksien korjauksien kustannusta. Viemärijärjestelmissä eri osuudet 

ovat tonttiviemäri kaivoineen, pohjaviemäri, pystyviemärit ja asuntohajotukset. Lisäksi jä-

tevesiviemäri ja sadevesiviemäri erotellaan omikseen laskennassa.  

 

Tonttiviemäreiden korjaamisen osalta kustannukset muodostuvat vaadituista kaivuutöistä, 

putken asennuksesta, tarvittavista rakennusteknisistä töistä läpivienteineen sekä kunnan ve-

silaitoksen liitoksen uusimisesta. Viemäreissä myös kaivojen uusinta tulee ottaa huomioon 

kustannuksissa. Alla on taulukossa 7 näitä kustannuksia. Kaivuutöiden kustannukset ovat 

samat kuin vesijohdolle ja yleensä vesijohto ja viemärit kulkevat samassa kaivannossa, jol-

loin ei erikseen tarvitse molempia varten tehdä omaa kaivantoa vaan yhdet kaivuutyöt riit-

tävät. 

 

Taulukko 7. Tonttiviemärin uusimisen kustannukset 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Tonttiviemärin uu-
siminen 

   

Tonttiviemärin uusi-
minen 

36 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Ei sisällä kaivuutöitä 

Tonttiviemärin suki-
tus (200mm) 

390 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Kaivuutyö katualu-
eella 

1000 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Max 3m syvyyteen 

Kaivuutyö tontin 
alueella 

500 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Max 2m syvyyteen 

Kaivuutyöt liitoksen 
ja kaivojen alueella 

2000–4000 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

4x normaali metri-
hinta 

Tarkastuskaivon uu-
siminen 

390 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Perusvesikaivon uu-
siminen 

700 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Liitoksen uusiminen 1240 e/kpl HS-Vesi, palveluhin-
nasto 1.1.2017– 

Hinta tehtäessä 
pelkkä yhden vie-
märin liitos 

Rakennustekniset 
aputyöt 

1000 e Oma arvio Sisältää tarvittavat 
läpiviennit, paik-
kaukset ym. 

 

Edellä esitetyistä hinnoista huomataan, että sukituksen hinta on todella suuri uusimiseen ver-

rattuna, jos huomioidaan pelkästään putken asennuksen hinta. Jos kaivuutyöt tarvitsee tehdä 

esimerkiksi tonttivesijohdon uusimisen vuoksi, kannattaa myös viemäri uusia samalla, jos 



74 

 

se kulkee samassa kaivannossa. Kunnallisteknisten liitoksien osalta kustannukset laskevat 

liitoskohtaisesti myös huomattavasti tehtäessä samalla kertaa useampi liitos. 

 

Pohjaviemärin korjauksien hintaa arvioitaessa tulee huomioida, kulkeeko viemäri näkyvillä, 

helposti avattavassa lattiarakenteessa vai alueilla, joissa sen uusiminen vaatii suuria raken-

neteknisiä töitä. Alla taulukossa 8 on esitettynä pohjaviemärin korjauksiin kohdistuvia kus-

tannuksia: 

 

Taulukko 8. Pohjaviemärin korjaamisen kustannukset 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Pohjaviemärin kor-
jaaminen 

   

HT 160 muovivie-
märi, uusiminen 

40 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

160mm viemärin 
sukitus  

360 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Lattian piikkaus ja 
umpeen valaminen 

280 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

 

Pohjaviemärin korjauksien kustannuksista nähdään, että sukitus tulee metrihinnaltaan kal-

liimmaksi kuin vaaditut rakennetyöt ja viemäriputken uusiminen. Sukitusta ei pohjaviemärin 

osalta voikaan suositella toimenpiteeksi, kuin paikoissa, joissa lattian avaamista halutaan 

välttää. Metrihinnaltaan muoviputki on myös todella edullinen, ja metrihinta jää alhaiseksi, 

koska pohjaviemäriä ei ole tarpeen eristää, mikä taas lisää kustannuksia pystyviemärien ja 

asuntohajotuksien osalta. 

 

Viemäreiden osalta putkiston koko ei vaihtele niin paljon, kuin käyttövesijärjestelmissä. 

Pystyviemärit ovat tavallisesti kooltaan 100 mm valurautaa / 110 mm muovia ja jossain ta-

pauksissa 150 mm valurautaa / 160 mm muovia. Erilliset keittiönousut voivat olla kooltaan 

myös 70 / 75 mm, mutta myös nämä nousut voidaan uusimisen yhteydessä korvata suurem-

malla putkikoolle, jos tila tämän sallii, jolloin mahdollistetaan jossain määrin paremmin 

mahdolliset tilamuutokset tulevaisuudessa. Seuraavana taulukossa 9 on esitetty kustannuk-

sia, jotka tulee huomioida runkoviemäreiden korjauksissa: 
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Taulukko 9. Runkoviemärien korjaamisen kustannukset  

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Pystyviemärien 
korjaaminen 

   

Valurauta DN100 104 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Valurauta DN 150 148 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Sukitus 110mm 310 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Sukitus 160mm 360 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

 

Puhdistusluukku 100 e/kpl Oma arvio Joka pystynousussa 
puhdistusluukku 

 

Myös viemäreiden osalta asuntojen hajotuksien kustannuksia voidaan arvioida asuntokoh-

taisen yksikköhinnan avulla. Urakoitsijalta tiedusteltu asuntokohtaisten viemärihajotuksien 

yksikköhinta on 700 e/kylpyhuone viemärit asennettuna alakattoon. Erillis-WC:iden yksik-

kökustannus on 300 e/kpl ja keittiöiden 150 e/kpl. Sukituksen yksikköhinnat vastaavasti ovat 

kylpyhuoneen osalta 800 e/kpl, erillis-WC 300 e/kpl ja keittiö 200 e/kpl. Nähdään, että su-

kituksen hinnat ovat lähellä uusimisen kustannusta, jolloin säästöä syntyy tekemättä jäänei-

den purkutöiden ja rakennustöiden takia. 

 

Yllä esitettyjä kustannuksia voidaan hyödyntää samanlaisina myös sadevesiviemäreiden 

korjaamiseen. Viemäreiden osalta mahdollisia muiden varusteiden ja putkiston osien kus-

tannuksia ei huomioida tarkemmin, vaan niiden osuuden oletetaan sisältyvän ilmoitettuihin 

putkiston uusimisen yksikköhintoihin.  

4.2.3 Muut LVI-järjestelmien korjaukset ja energiatehokkuustoimenpi-
teet 

Tässä luvussa käsitellään muiden LVI-järjestelmien korjauksien kustannuksia, jotka eivät 

liity suoraan vesi- ja viemäriputkistojen korjauksiin. Myös energiatehokkuutta parantavien 

toimenpiteiden kustannukset käsitellään tässä luvussa.  

 

Vesi- ja viemärikalusteet 

Linjasaneerauksen yhteydessä uusittavien vesi- ja viemärikalusteiden kustannuksia on arvi-

oitu internetin laskureilla (http://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit/ ja http://www.ta-

lolaite.fi/Kustannusarvio.htm) sekä Granlund Oy:n yrityksen asiantuntijoita haastattele-

malla. Kalusteiden kustannusten osalta laskennassa huomioidaan jokainen kaluste erikseen, 

ja laskennan aluksi tulee valita mitkä kaikki kalusteet sisällytetään laskentaan, koska eri ta-

lojen asuntojen varustelu poikkeaa toisistaan ja jossain tapauksessa ei esimerkiksi haluta uu-

sia altaita ollenkaan vaan pelkät hanat. Lantto (2011) sai omassa tutkimuksessaan tulokseksi, 

että vesi- ja viemärikalusteiden osuus perinteisen linjasaneerauksen kustannuksista on 24 % 

ja tutkimuksen laskelmien mukaan tämä vastaisi rahassa noin 75 e/m². Kalusteiden kustan-

nusten arviointi neliöperusteisesti on kuitenkin epämääräistä, koska kalusteita ei ole tasai-

sesti koko rakennuksessa ja näin ei saada eroa riippuen mitä kaikkia kalusteita halutaan uu-

sia. Käyttämällä Lanton (2011) arviota esimerkiksi 50 m² asunnon kalusteiden uusimisen 

http://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit/
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kustannus olisi 3750 euroa.  Tavanomaisten eri kalusteiden arvioitu hinta tätä tutkimusta 

varten sisältäen materiaalin ja työn on esitetty taulukossa 10 alla: 

 

Taulukko 10. Kalusteiden uusimisen hinnat  

Kaluste Hinta [e] 

Pesuallas 200 

Kiintokalusteet (allaskaappi, peilikaappi) 400 

WC-istuin 500 

Suihkusetti 600 

Suihkuseinä, karkaistua lasia 600 

Pesuallashana 250 

Pesukoneventtiili, vesi 75 

Pesukoneventtiili, viemäri 75 

Käyttövesipatteri 500 

Lattiakaivo ja kansi 75 

Irtokalusteet (WC-paperiteline, pyyhe-
koukut ym.) 

150 

Keittiöhana 300 
 

Yllä olevassa taulukossa esitetyt hinnat ovat perustason kalusteille arvioituja hintoja sisäl-

täen asennuksen ja arvonlisäveron. Taloyhtiön halun mukaan perustasoa voidaan korottaa, 

jolloin esimerkiksi voidaan valita kalliimmat hanat ja WC-istuin. Viimeistään toteutussuun-

nitteluvaiheen alussa on esitettävä taloyhtiölle hyväksyttäväksi perustason kalusteet, joiden 

mukaisesti suunnitelmat laaditaan, koska valituilla kalusteilla voidaan vaikuttaa merkittä-

västi korjauksien kokonaiskustannuksiin.  

 

Yllä olevilla hinnoilla saadaan perustason kylpyhuoneen kalusteiden (pesuallas, pesual-

lashana, allaskaappi, peilikaappi, WC-istuin, suihkusetti, suihkuseinä, pesukoneventtiilit, 

käyttövesipatteri, lattiakaivo ja irtokalusteet) ja keittiöhanan uusimisen yhteishinnaksi 

3725e. Hinnasta nähdään, että se osuu lähelle Lanton (2011) arviota. Kustannuksesta näh-

dään myös, kun sitä verrataan aiemmin esitettyihin huoneistokohtaisten vesijohtojen ja vie-

märihajotusten hintaan, että kalusteet muodostavat näihin verrattuna huomattavasti suurem-

man kustannuserän.  

 

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimenpiteet 

Seuraavana työssä käsitellään lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimenpiteitä, jotka on 

huomioitu laskentamallissa. Osa toimenpiteistä on myös energiatehokkuuden parantamiseen 

tähtääviä. Tässä luvussa käsitellään toimenpiteiden kustannuksia ja luvussa 4.3 esitetään eri 

toimenpiteiden vaikutukset energiankulutukseen. Energiatehokkuuskorjaukset ovat toimen-

piteitä, joiden hyöty saadaan arvioitua vain laskemalla korjauksien elinkaarikustannukset, 

koska säästö syntyy vasta ajan kuluessa saavutetulla energiansäästöllä. Tästä syystä taloyh-

tiön tulee korjauksia suunnitellessaan päättää, onko tavoitteena korjata vain tarpeelliset on-

gelmakohdat mahdollisimman pienillä investointikustannuksilla, vai kasvattaa investointia 

ja pienentää elinkaarikustannuksia energiatehokkuuteen kohdistuvilla parannuksilla. 

 

 



77 

 

Alla taulukossa 11 on yleisten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin kohdistuvien toimen-

piteiden kustannuksia, joita käytetään laskentamallissa. Toimenpiteistä on kerrottu aiemmin 

työssä luvussa 3.3. 

 

Taulukko 11. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän toimenpiteiden kustannuksia) 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Lämmitysjärjes-
telmä 

   

Lämmönsäätö 2 e/h-m² (1–7 e/h-
m²) 

Uotila 2012 Keskiarvo tutkimuk-
sen tuloksista, vaih-
teluväli suluissa 

Patteri- ja linjasää-
töventtiilien uusimi-
nen 

6 e/h-m² (5–11 e/h-
m²) 

Uotila 2012 Keskiarvo tutkimuk-
sen tuloksista, vaih-
teluväli suluissa 

Lämmönsäätö, pat-
teri- ja linjasäätö-
venttiilien uusimi-
nen 

8 e/h-m² (2–16 e/h-
m²) 

Uotila 2012 Keskiarvo tutkimuk-
sen tuloksista, vaih-
teluväli suluissa 

Lämmönsiirtimen 
uusiminen 

7 e/h-m² (4–14 e/h-
m²) 

Uotila 2012 Keskiarvo tutkimuk-
sen tuloksista, vaih-
teluväli suluissa 

Poistoilman LTO Arvioitava tapaus-
kohtaisesti 

Oma arvio  

Märkätilan sähköi-
nen lattialämmitys / 
lämmityksen muu-
tokset 

Arvioitava tapaus-
kohtaisesti, lattia-
lämmitys 650 
e/märkätila 

Lattialämmityksen 
kustannus yksikkö-
hinta urakoitsijalta 

Jos ei toteuteta säh-
köistä lattialämmi-
tystä, tulee kustan-
nus arvioida märkä-
tilakohtaisesti 

Ilmanvaihtojärjes-
telmä 

   

Nuohous ja ilmavir-
tojen säätö 

1 e/h-m² (1–3 e/h-
m²) 

Uotila 2012 Keskiarvo tutkimuk-
sen tuloksista, vaih-
teluväli suluissa 

Poistoilmapuhalti-
mien uusiminen 

2500 e/kpl Oma arvio Hinta tulee arvioida 
tapauskohtaisesti, 
puhaltimien koko 
vaikuttaa 

Korvausilmaventtii-
lien lisääminen 

100 e/kpl Oma arvio Määrä tulee arvi-
oida tapauskohtai-
sesti, tavallisesti 
1kpl/oleskeluhuone 

Märkätilojen pois-
toilmaventtiilien 
muutostyöt 

50 e/kpl Oma arvio  
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4.2.4 Rakenteet 

Laskentamallissa huomioidaan rakenteisiin kohdistuvat työt märkätilojen, erillis-WC-tilojen 

ja huoneistosaunojen saneerauksina, sekä muiden korjaustoimenpiteiden vaatimina raken-

nusteknisinä töinä muun muassa kotelointien osalta. Tietoa vaadituista rakennusteknisistä 

töistä ja niiden vaikutuksista on kerätty aiemmista tutkimuksista ja muista merkityistä läh-

teistä. 

 

Märkätilojen korjauksien kustannuksia etsittiin ensin aiemmista tutkimuksista. Tutkimuk-

sista löydetyissä kustannuksissa ei kuitenkaan ollut eritelty, mitä kaikkea kustannukset si-

sälsivät. Epäselväksi jäi esimerkiksi, sisältyivätkö kylpyhuoneen kalusteet merkittyihin kus-

tannuksiin, kuten myös hormien avaukset putket alkuperäiseen paikkaan uusittaessa. Löy-

detyissä tuloksissa märkätilojen korjauksien suuruus oli lisäksi ilmoitettu asuinpinta-alaa 

kohden, mikä ei sovellu tässä työssä laskennan perusteeksi, koska tällöin ei saada eroa asun-

tojen välille riippuen kuinka suuri osuus asunnoista on märkätiloja. Tämä sama ongelma 

esiintyy linjasaneeraushankkeiden hinnoista uutisoitaessa, koska hinnoissa ei ole ensinnä-

kään eroteltu onko myös märkätilat korjattu, ja jos on, kuinka suuri osuus huoneistojen pinta-

alasta on märkätilaa. 

 

Tätä tutkimusta varten märkätilojen, erillis-WC:iden ja saunojen rakenteiden korjauksien 

kustannuksia on arvioitu internetistä löytyvillä kustannuslaskureilla. Kylpyhuoneiden 

osuutta arvioitiin osoitteesta http://www.kylpyhuone.com/Kustannusarvio.htm löytyvällä 

laskurilla. Laskurilla on laadittu kustannusarviot erikseen 3 m², 4 m², 5 m² ja 6 m² kylpyhuo-

neille sisältäen seinien ja lattian laatoituksen ja vesieristyksen sekä katon paneloinnin ja kä-

sittelyn. Tilojen korkeudeksi arvioitiin 2,5 m ja tiloissa arvioitiin olevan lisäksi yksi ovi ja 

yksi pieni ikkuna. Hinta-arviot laadittiin kaikille eri laattavaihtoehdoille, jolloin voidaan ar-

vioida hintoja eritasoisilla pinta-materiaaleilla. Tulokset koottiin Excel-taulukkolaskentaan, 

jossa niistä laadittiin taulukko ja kuvaajat. Kuvaajiin sovitettiin myös trend-käyrät, jolloin 

erikokoisten kylpyhuoneiden kustannukset saadaan laskettua suoraan Excelin laskemin kaa-

voin. Trend-käyrän muotona käytettiin potenssikäyrää, koska sillä oli suurin korrelaatioker-

toimen arvo. Korrelaatiokerroin on lukuarvo, joka kuvaa kahden eri muuttujan välistä riip-

puvuutta ja mitä suurempi sen arvo on, sitä vahvemmin muuttujien välillä on riippuvuus. 

Seuraavana on esitettynä Exceliin koostetut tulokset (taulukko 12 ja kuva 14): 

 

Taulukko 12. Märkätilojen pintaremonttien hinnat 

 
 

Pinta-ala, m² Hinta, e Hinta/m² (korkea taso) Hinta, e Hinta/m² (normaali taso) Hinta, e Hinta/m² (matala taso)

3 4481 1494 3826 1275 3332 1111

4 5348 1337 4557 1139 3956 989

5 6216 1243 5288 1058 4581 916

6 6909 1152 5880 980 5091 849

Normaali taso (laatat 45e/m², vesieriste, paneeli) Matala taso (20 e/m² laatat, vesieriste, paneeli)Kallis taso (laatat 80e/m², vesieriste, paneeli)
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Kuva 14. Märkätilojen pintaremonttien hinnoista laaditut kuvaajat 

 

Tuloksista nähdään, että kylpyhuoneiden pintakorjauksien hinnaksi laskurilla saadaan noin 

850 e/märkätila-m² – 1500 e/märkätila-m² riippuen valitusta laattojen hintatasosta ja märkä-

tilan pinta-alasta. Kokonaiskustannukset vaihtelevat noin 3300 e ja 6900 e välillä, jolloin 

esimerkiksi 50 m² asunnossa jaettuna korjauksien kustannukset huoneiston pinta-alaa koh-

den olisivat märkätilan korjaukset välillä 67 e/as-m² – 138 e/as-m². Tiilikainen (2014) arvioi 

omassa tutkimuksessaan kylpyhuoneiden korjauksien hinnaksi 165 e/h-m² keskiarvona löy-

tämistään aiemmista tutkimuksista. Kuten aiemmin jo otettiin esille, ei ole tarkkaa tietoa 

mitä kaikkea tuon kustannuksen on arvioitu sisältävän, jolloin voimme käyttää arvoa vain 

suuntaa antavana referenssinä omaa saatua tulosta arvioitaessa. Voidaan olettaa, että tuo suu-

rempi kustannusarvio sisältää myös kalusteiden osuuden ja muiden märkätiloissa tehtävien 

rakennustöiden kustannusten osuuden, jotka otetaan tässä tutkimuksessa omina osuuksinaan 

esille. Näin ollen laskurilla tähän tutkimukseen saatua tulosta voidaan hyödyntää laskenta-

mallissa märkätilojen pintojen korjauksien kustannusten arvioimisen osalta. Näin toimimalla 

laskentamalli saadaan rakennettua niin, että se huomioi märkätilojen osuuden rakennuksen 

pinta-alasta. 

 

WC-tilojen rakennekorjauksissa hinta on alhaisempi kuin kylpyhuoneissa, koska WC-ti-

loissa ei tarvitse asentaa vesieristystä eikä pintamateriaalinakaan useimmiten käytetä laattaa, 

vaan halvempia materiaaleja. WC-tilojen korjauksien hintaa arvioitiin internetistä osoit-

teesta http://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit/ löytyvällä laskurilla ja WC-tilojen 

korjaukselle saatiin tässä tutkimuksessa käytettäväksi arvoksi 500 e/WC-m². Nähdään, että 

kustannus on huomattavasti alhaisempi, kuin kylpyhuoneiden korjauksien kustannus. 

 

Saunojen korjauksien kustannuksia arvioitiin samalla laskurilla kuin edellä WC-tiloja. Sau-

nojen korjauksien laajuutta ja kustannuksia on vaikea arvioida, koska on täysin tapauskoh-

taista, kuinka paljon saunoissa tarvitsee pintoja korjata linjasaneerauksen yhteydessä. Jois-

sain tapauksissa voi riittää pelkästään, että saunan lattiaan asennetaan vedeneristys ja se laa-

toitetaan, mutta joissain tapauksissa, jos esimerkiksi nousuhormi täytyy avata saunan puo-

lelta, tarvitsee saunan seinät ja kattokin korjata. Tekniikan korjauksien vaatimukset määrit-

televät usein kuinka laajasti saunoja tarvitsee korjata linjasaneerauksen yhteydessä. Voi 

myös olla, että saunoja on rakennettu asuntoihin jälkikäteen, jolloin niiden korjauksien kus-

tannukset eivät kuulu taloyhtiön vastuulle vaan huoneiston osakkaan. Tässä tutkimuksessa 

saunojen pintojen korjauksien hintaa arvioitiin niin, että sauna tulee purkaa kokonaan ja ra-

http://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit/
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kentaa uudestaan korjauksien yhteydessä. Laskennassa otetaan kuitenkin huomioon, tarvit-

seeko saunojen pintoja kokonaisuudessaan korjata linjasaneerauksen yhteydessä tekniikan 

asennuksien takia vai ei. Näillä arvioilla saunojen korjauksien hinnaksi saatiin laskurilla 

1000 e/sauna-m². 

 

Märkätilojen korjauksien lisäksi muita rakennusteknisiä töitä linjasaneerauksen yhteydessä 

ovat muun muassa hormien avaaminen ja paikkaus käytettäessä alkuperäisiä putkireittejä. 

Asennettaessa putkistot uusille reiteille niiden kotelointi kuuluu rakennustöihin. Alla on tau-

lukoituna (taulukko 13) eri rakennustöiden yksikkökustannuksia. Taulukossa on lisäksi arvio 

prosentuaalisista kustannuksista muille rakennusteknisille töille, koska kaikkien rakennus-

töiden yksikkökustannusta on vaikea arvioida yksinkertaisella laskentamallilla. Prosentuaa-

linen rakennustöiden osuus sisältää esimerkiksi purkujätteiden käsittelyn ja tarvittavien pa-

lokatkojen toteuttamisen. Toisena prosentuaalisena osuutena arvioidaan työmaan peruskus-

tannuksia, jotka sisältävän muun muassa työnjohdon ja työmaatekniikan kustannukset. Työ-

maan peruskustannukset on tavallisesti sisällytetty rakennusurakkaan.  

 

Taulukko 13. Rakennustöiden kustannuksia (jatkuu seuraavalla sivulla) 

Toimenpide Investointikustan-
nus 

Lähde Huomioitavaa 

Rakennustöitä    

Kipsikotelon raken-
taminen 

190 e/m Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Tulee tarkastella, 
voidaanko hyödyn-
tää samaa koteloa 
usealla eri tekniikan 
alalle 

Vesijohtojen läpi-
viennit 

39 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Määrä tulee arvi-
oida  

Viemäreiden läpi-
viennit 

48 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Määrä tulee arvi-
oida 

Hormin avaus 390 e/kerrosväli Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Kerrosväliksi arvi-
oitu noin 2,5 m 

Hormin paikkaus 150 e/kerrosväli Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Kerrosväliksi arvi-
oitu noin 2,5 m 

Alakaton rakenta-
minen 

179 e/m² Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Määrä tulee arvi-
oida 

Palokatkot 90 e/kpl Yksikköhinta ura-
koitsijalta 

Määrä tulee arvi-
oida 

Asuntokohtainen 
suojaus 

620 e/asunto   
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Porraskohtainen 
suojaus 

800 e/kerros   

Muut raken-
nusurakkaan sisälty-
vät työt 

10–20 %  Oma arvio Vaihteluvälin ala-
päässä sisäpuolinen 
saneeraus ja ylä-
päässä perinteinen 
linjasaneeraus 

Työmaan peruskus-
tannukset 

20 % Oma arvio  

 

Edellä esitetystä taulukosta nähdään, että rakennusteknisten töiden yksikkökustannukset 

ovat todella suuria ja niistä muodostuu helposti suuria summia. Tästä syystä, kuten aiemmin 

on jo todettu, suuria säästöä hankkeissa saadaan aikaan, jos pystytään säästämään tehtävien 

rakennustöiden määrässä. 

4.2.5 Sähköjärjestelmä 

Koska tässä työssä ei ollut tarkoituksenmukaista käsitellä tarkemmin sähköjärjestelmien 

korjauksia, määritettiin yksi perustaso korjauksille, jolle pyrittiin löytämään kustannus. Säh-

köjärjestelmän osalta korjauksia ei ole siis käyttövesi- ja viemärijärjestelmien tavoin pilkottu 

osiin. Laskentamallissa sähköjärjestelmien korjauksien laajuutena käytettiin yleisesti linja-

saneerauksien yhteydessä käytettyä laajuutta sisältäen nousujohtojen, ryhmäkeskuksien, 

märkätilojen johdotuksen, lieden johdotuksen sekä datakaapeloinnin uusimisen. Kylpyhuo-

neen sähköinen lattialämmitys on lisäksi käsitelty laskentamallissa omana kohtanaan. 

 

Sähköjärjestelmän uusimisen kustannuksia arvioitiin hankkimalla kustannustietoa kirjalli-

suudesta sekä alan urakoitsijalta. Urakoitsijalta saadun tiedon mukaan tavanomainen sähkö-

järjestelmän uusimisen kustannus linjasaneerauksen yhteydessä on 6200–6500 e/asunto. Tii-

likainen (2014) on omassa diplomityössään etsinyt eri lähteistä sähköjohtojen uusimisen 

kustannusta ja päätynyt käyttämään omassa työssään arvoa 29 e/h-m². Tämä kustannus vai-

kuttaa urakoitsijalta saatuun tietoon verrattuna todella pieneltä. Oletettavaa onkin, että näin 

pieneen kustannukseen ei ole sisällytetty esimerkiksi ryhmäkeskuksien uusimista mukaan. 

Useissa eri yritysten laatimissa linjasaneerausten hankesuunnitelmissa sähköjärjestelmien 

uusimisen kustannus on ollut noin 100 e/h-m², ja tämä arvio osuu myös lähemmäs urakoit-

sijalta saatua kustannusta. Sähköjärjestelmän osuudelta kustannuksia voidaan myös arvioida 

asuntokohtaisesti, koska riippumatta asunnon koosta tehtävien töiden laajuus ja täten myös 

kustannus voidaan olettaa pysyvän lähes samana. Laskentamallissa sähköjärjestelmän kus-

tannusten osuutena käytetään näillä perusteluilla urakoitsijalta saadun kustannusvälin kes-

kiarvoa 6350 e/asunto. Märkätilojen sähköisen lattialämmityksen kustannusarviona lasken-

tamallissa käytetään urakoitsijalta saatua tietoa 650 e/märkätila. 

 

Yllä esitetyillä hinnoilla 50 m² huoneiston sähkökorjauksien hinta olisi noin 7000 e sisältäen 

märkätilojen sähköisen lattialämmityksen. Eri kohteista laadituissa hankesuunnitelmissa 

sähköjärjestelmän korjauksien osuus kokonaiskustannuksista vaihtelee usein 10–15 % tun-

tumassa. Paihon ym. (2009) tutkimuksessa on esitetty esimerkkikustannusjakauma, jossa 
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sähkötöiden osuus on 14 %. 10 % sähkötöiden osuudella 50 m² huoneiston osuus koko re-

montin hinnasta olisi 70 000e eli 1400 e/h-m². Tämä kustannus vaikuttaa olevan liian suuri. 

15 % osuudella sama kustannus olisi noin 46700 e eli 933 e/h-m².  

4.2.6 Asbestipurkutyöt 

Asbestipurkutöiden kustannusvaikutusta arvioidaan laskentamallissa urakoitsijalta saadun 

hintatiedon perusteella. Asbestipurkutöiden osalta kustannukset jakautuvat seuraaviin osioi-

hin: 

- Asbestinäyte 300 e   

- Ilmamittaus 710 e 

- Suojaus- ja purkutöiden vaikeutuminen asbestin takia 450 e/asunto  

 

Yllä olevasta listasta huomataan, että mikäli asunnon purkutyöt joudutaan suorittamaan as-

bestipurkuna, aiheutuu töihin pelkästä vaaditusta purkutöiden jälkeisestä ilmamittauksesta 

710 e lisäys jokaisen asunnon osalta. Työt on pakko suorittaa osastoimalla jokainen purku-

kohde erikseen, jolloin käytännössä jokaisessa puretussa asbestia sisältäneessä kylpyhuo-

neessa joudutaan suorittamaan ilmamittaus. Suojaus- ja purkutyöt vaikeutuvat asbestin takia, 

koska työt joudutaan suorittamaan suojattuna ja purkukohde joudutaan esimerkiksi alipai-

neistamaan asbestin leviämisen estämiseksi. Tavallisestikin purkutyöt suoritetaan nykyään 

tarkasti ja huolehtimalla muun muassa osastoinnista, joten asbestin aiheuttamaa kustannusta 

on arvioitu lisäyksenä tavalliseen tasoon. Tavallisten purkutöiden osuus sisältyy aiemmin 

esitettyyn märkätilaremontin hintaan.    

 

Asbestin vaikutusta muihin, kuin märkätilojen korjauksiin ei ole huomioitu, koska hintavai-

kutusta kustannuksiin ei saatu hankittua. Tarvittaessa voidaan korottaa muiden rakennustöi-

den prosentuaalista arvoa, jos halutaan varmistaa kustannusten huomioiminen. Muita pur-

kutoimenpiteitä, joihin mahdollinen asbestin käyttö aiheuttaa lisäkustannuksen ovat muun 

muassa asbestieristettyjen putkistojen purku.  

4.2.7 Muut kustannuksiin vaikuttavat tekijät 

Tässä luvussa käsitellään tekijöitä, jotka on otettu mukaan laskentamalliin kertoimien muo-

dossa kustannuksia määriteltäessä. Eri tekijöitä on useita ja tässä on nostettu esille joitakin 

näistä, jotka on päädytty ottamaan mukaan tämän työn laskentamalliin. Useat näistä teki-

jöistä ovat myös sellaisia, että tarkkaa tutkimustietoa vaikutuksista ei ole saatavilla ja tutki-

mustiedon saaminen on vaikeaa. Tästä syystä kertoimien käytön kanssa tulee käyttää har-

kintaa arvioitaessa hankkeen kustannuksia. 

 

Asennuksien toteuttaminen elementeillä 

Löydettyjen tutkimusten ja niissä tehtyjen laskelmien perusteella elementtejä käyttämällä 

voidaan saavuttaa 61 % säästö ajallisesti ja 35 % työ- ja materiaalikustannuksissa verrattuna 

perinteiseen paikalla rakentamiseen. Tehdyssä vertailussa ei ole kuitenkaan suoraan verrattu 

elementtiratkaisun asentamista samaan paikkaan paikalla uusimiseen verrattuna vaan laskel-

missa on oletettu, että elementti asennetaan kylpyhuoneessa uuteen paikkaan ja paikalla ra-

kentaen avataan vanha hormi, puretaan vanha putkisto pois, ja asennetaan tilalle uusi put-

kisto. (RIL 2008) Laskelmassa saatu säästö aiheutuu osaltaan siis muiden töiden pienemmän 

määrän takia, ei niinkään koska elementin käyttö olisi suoraan edullisempaa paikalla raken-

tamiseen, jos molemmat tehtäisiin samalle paikalle. Urakoitsijoiden kanssa keskusteltaessa 

on usein noussut myös esille, että paikalla rakentaminen voi olla jopa edullisempaa, kuin 
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elementin käyttö. Koska elementtien käytöstä ei löytynyt luotettavaa tutkimustietoa, ei kus-

tannusten osalta laskennassa ole käytettävissä luotettavaa kerrointa asennuksien toteuttami-

seen elementeillä verrattuna paikalla rakentamiseen. Laskentaan on kuitenkin sisällytetty 

kerroin elementtien käytölle, jota muuttamalla voidaan arvioida elementtien käytön hintaa 

paikalla rakentamiseen verrattuna. Oletuksena kertoimelle on käytössä arvo 0,9, jotta kus-

tannusten osalta saadaan eroa eri toteutustavoille. Elementtien käyttöä arvioidaan enemmän-

kin monitavoitearvioinnissa muiden tekijöiden kuin kustannusten suhteen. Elementtien käy-

tön osalta tarvitaan siis lisää tutkimustietoa, jotta niiden käytön kustannusvaikutusta voidaan 

paremmin arvioida. 

 

Ryhmäkorjaushankkeet 

Toteuttamalla hanke luvussa 3.4.2 esiteltynä ryhmäkorjauksena, voidaan saada aikaan huo-

mattavia säästöjä verrattuna siihen, että kaikki yhtiöt toteuttaisivat korjaukset omina hank-

keinaan. Arviona prosentuaaliselle säästölle käytetään tämän työn laskentamallissa oletuk-

sena 10 % (Taloyhtiö.net 2014). Ryhmäkorjauksilla aiheutuneista säästöistä tarvittaisiin kui-

tenkin lisää tutkimustietoa. Tarkan tiedon saaminen on kuitenkin vaikeaa, koska hankkeet 

eivät koskaan vastaa täysin toisiaan ja tarkan tutkimuksen tekemiseksi pitäisi löytyä kaksi 

täsmälleen saman sisältöistä kokonaisuutta, joista toinen toteutetaan ryhmäkorjauksena ja 

toinen yksittäisinä hankkeina. Todellisuudessa tällaisen tutkimuksen tekeminen ei ole kui-

tenkaan käytännössä mahdollista. 

 

Urakkamuoto 

Toteuttamalla hanke KVR-mallilla (ks. 3.1.2) voidaan myös saavuttaa säästöjä verrattuna 

siihen, että perinteisesti kilpailutetaan erikseen suunnittelu- ja toteutusvaihe. Urakoitsijalta 

tiedusteltuna säästöt voivat olla jopa 10–20 % kohdekohtaisesti. Laskentamallissa oletusker-

toimena käytetään 10 % säästöä. 

 

Hankkeen maantieteellinen sijainti 

Paikkakunnalla on selvä vaikutus linjasaneeraushankkeen hintaan. Syitä on monia; raken-

nukset ovat erilaisia eri puolilla maata, työvoimakustannukset eroavat Helsingissä selvästi 

muusta maasta, kuin myös esimerkiksi katualueiden vuokraaminen työmaan käyttöön ja li-

säksi tarjolla oleva töiden määrä vaikuttaa urakkatarjousten suuruuteen. (Valli 2017). Putki-

remonttibarometrin vuoden 2017 tuloksien mukaisesti (ks. luku 3.4.3 kuva 12) hankkeiden 

kustannukset ovat muualla Suomessa perinteisissä linjasaneerauksissa 52,4 %, vaihtoehtoi-

silla menetelmillä 38,2 % ja hybridikorjauksissa 49,6 % pääkaupunkiseudun kustannuksista. 

Erot ovat todella suuria, eikä niiden tarkkaa syytä tiedetä. Tämän tutkimuksen laskentamal-

lissa paikkakunnan vaikutukselle on oma kerroin, jota voi käyttää harkiten. Oletuksena ker-

roin on 1,0 (vastaa pääkaupunkiseutua) ja se voidaan muuttaa esimerkiksi arvoon 0,8, jos 

halutaan arvioida myös paikkakunnan vaikutusta. Tarkempaa tarkastelua varten tarvittaisiin 

kohdennettu tutkimus paikkakunnan vaikutuksesta linjasaneeraushankkeen hintaan, ja mistä 

erot johtuvat paikkakuntakohtaisesti.  

 

Korjauksien hinnan kehitys 

Linjasaneeraushankkeiden hinnat ovat nousseet vuosi vuodelta (ks. kuva 13 luvussa 3.4.3). 

Saman sisältöinen hanke maksaa tulevaisuudessa enemmän, koska työ- ja materiaalikustan-

nukset nousevat. Kustannusten nousu on asia, joka tulee huomioida elinkaarikustannuksia 

arvioitaessa, jos joitakin korjauksia siirretään tulevaisuuteen. Putkiremonttibarometrien tu-

loksista laskien kustannukset ovat nousseet vaihtelevasti menetelmästä ja tarkastelualueesta 
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riippuen noin 5–10 % vuodessa. Elinkaarikustannusten laskennassa yhtenä muuttuvana te-

kijänä voidaankin vaihtaa kustannusten oletettua nousua vuodessa ja tehdä herkkyystarkas-

telua tämän suhteen. Nousuvauhti on selvästi ollut kuitenkin niin suurta, että tulevaisuuden 

korjaukset ovat nykyarvoltaan sitä arvokkaampia mitä pidemmällä tulevaisuudessa ne teh-

dään, jos nousuvauhtina käytetään arvoa 5–10 %. 

 

Rakennustöiden tekeminen talvella 

Urakoitsijat voivat suorittaa urakan halvemmalla, jos urakka on mahdollista tehdä talvella. 

Syy tälle on, että töiden saaminen talvelle on vaikeampaa, mistä syystä urakoitsijat ovat val-

miita tekemään töitä myös halvemmalla. Arviolta säästö voi olla jopa 10 % verrattuna siihen, 

että työt tehtäisiin kesällä (Aatsalo & Kortelainen 2017b). 

 

Lisä- ja muutostyövaraus 

Korjaushankkeissa tulee rakennusaikana aina eteen tarvetta suunnitelmista poikkeaville lisä- 

ja muutostöille. Nämä on hyvä arvioida mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta hankkeen hin-

taa ei arvioida alakanttiin. Lisä- ja muutostöille on perusteltua varata hankkeesta riippuen 

10–20 % hankkeen hinnasta.  

 

Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannuksiin on syytä arvioida myös suunnittelu ja rakennuttamiskus-

tannukset mukaan. Oletuksena näille käytetään molemmille 5 % hankkeen kokonaiskustan-

nuksista. Laskentamallissa on mahdollisuus valita myös kiinteä arvo molemmille näistä, jota 

voidaan hyödyntää varsinkin laajemman ensimmäisen korjaushankkeen suunnittelu- ja ra-

kennuttamiskustannuksia arvioitaessa. Elinkaarikustannusten osalta tarkastelussa käytetään 

oletuksena kuitenkin prosentuaalista arvoa. 

4.2.8 Kustannusten osalta huomiotta jätettävät asiat 

On myös monia kustannuksiin vaikuttavia asioita, joita ei kaikkia ole mahdollista tämän työn 

yhteydessä laskentamalliin sisällyttää. Alla on esitelty näistä tekijöistä joitakin ja mistä 

syystä ne on päädytty jättämään pois tämän työn laskentamallista. 

 

Rahoituskustannukset 

Asunto-osakeyhtiöillä on useita vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa korjaushankkeensa. Yleisin 

tavoista on ottaa taloyhtiölle pankkilaina, joka jyvitetään kullekin osakkaalle maksettavaksi 

osakkeiden suhteessa erillisenä rahoitusvastikkeena. Osakkailla on myös mahdollisuus mak-

saa oma osuutensa lainasta kerralla pois. Jossain tapauksissa yhtiö voi kuitenkin kerätä myös 

etukäteen ylimääräistä vastiketta, jolla korjaushanke maksetaan tai yhtiö myy korjauksien 

yhteydessä tilojaan, joilla korjaukset rahoitetaan. (Myyryläinen 2008) Pankkilaina on ollut 

korjaushankkeen ensisijainen rahoitusmuoto 51 % hankkeista vuoden 2016 korjausrakenta-

misbarometrin mukaan. (Kiinteistöliitto 2016) Koska eri tapoja korjauksien rahoittamiseen 

on useita, ei eri rahoitustapojen vaikutuksia kustannuksiin huomioida tämän tutkimuksen 

laskennan yhteydessä. Todellisia hankkeita ja niiden rahoitusta pohdittaessa esimerkiksi 

pankkilainan korkokulut tulee ottaa huomioon kustannuksia arvioitaessa ja korkokulut huo-

mioimalla suurien lainojen ottaminen korkeiden korkojen aikaan ei ole kannattavaa. 

 

Tilapäisasuminen 

Tavallisesti laajemmissa linjasaneeraushankkeissa asukkaat muuttavat pois asunnoistaan 

töiden ajaksi ja tämä onkin suositeltavaa sekä asukkaan, että työntekijöiden kannalta. Sijais-
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asunnon hankkimisen mahdolliset kustannukset ovat asukkaiden itsensä vastuulla, mistä ai-

heutuu merkittävä lisäkustannus, jos tarvitsee vuokrata esimerkiksi asunto urakan ajaksi. 

Koska kustannus on tavallisesti kuitenkin osakkaan itsensä vastuulla, eikä taloyhtiö vastaa 

sijaisasumisen kustannuksista ei tätä kustannusta huomioida arvioitaessa taloyhtiön hank-

keen kustannuksia. Jos asukkaat asuvat kohteessa korjauksien aikana, voi tämä myös aiheut-

taa lisäkustannuksia, koska töiden suorittaminen ei tällöin ole tavallisesti yhtä tehokasta. 

Tästä tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimustietoa. 

 

Huolto- ja korjauskustannusten erot eri menetelmien välillä 

Tämän työn laskentamallissa ei huomioida aiheutuneita huolto- ja korjauskustannuksia elin-

kaarikustannuksia arvioitaessa. Oletuksena käyttövesi- ja viemärijärjestelmiin ei pitäisi kor-

jaukset oikein tehtynä ja järjestelmiä oikein käytettäessä kohdistua huolto- ja korjauskustan-

nuksia ennen seuraavaa linjasaneerausta. Todellisuudessa aina kuitenkin tulee ilmi vuotoja 

ja muita korjauksia vaativia vikoja, joiden korjaamisen kustannukset voivat vaihdella, riip-

puen siitä, miten putkistot on korjattu. Jos esimerkiksi vesijohtojen pystynousu alkaa vuotaa, 

on korjaaminen oletettavasti helpompaa, jos nousu kulkee avattavassa elementissä porras-

huoneessa, kuin jos nousu sijaitsee alkuperäisessä putkihormissa huoneistossa. Huolletta-

vuus on laskentamallissa huomioitu monitavoitearvioinnin osuudessa. 

 

Vakuutuskustannukset 

Vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä viemäreiden korjaamiseen käytettäessä kiinteistön va-

kuutus ei välttämättä kata vahinkoja täysmääräisesti putkiston vuodon yhteydessä. Eri va-

kuutusyhtiöillä on omia käytäntöjään esimerkiksi ikävähennyksien suhteen. Näiden mahdol-

listen kustannusten arvioiminen on todella vaikeaa, eikä näitä siitä syystä ole sisällytetty 

laskentamalliin. Taloyhtiön kannattaa kuitenkin aina sisäpuolista saneeraustapaa harkitta-

essa varmistaa vakuutusyhtiönsä kanta menetelmän käyttöön. 

 

Hankkeen koon vaikutus yksikkökustannuksiin 

On selvää, että suurissa hankkeissa yksittäisten toimenpiteiden kustannukset ovat pienem-

piä, kuin pienessä hankkeessa. Tämä aiheutuu muun muassa yleiskustannusten jakautumi-

sesta isommalle osuudelle sekä toiminnan tehostumisesta hankkeen edetessä ja samojen töi-

den toistuessa. Myös suuremmat toimijat alalla kiinnostuvat suuremmista hankkeista hel-

pommin kuin pienistä ja yleensä heillä yksikkökustannukset ovat pienempiä kuin pienem-

millä toimijoilla. Hankkeen koon vaikutusta on kuitenkin vaikea huomioida laskennallisesti, 

joten sitä ei tämän tutkimuksen yhteydessä huomioida. 

4.3 Eri toimenpiteiden vaikutukset energiankulutukseen 

Tässä luvussa esitetään seuraavalla sivulla taulukossa 14 laskentamallissa huomioitujen toi-

menpiteiden vaikutukset energiankulutukseen huomioiden lämmitysenergian ja vedenkulu-

tuksen. Sähköenergiaa ei otettu laskentamalliin tarkasteluun mukaan. Toimenpiteiden kus-

tannukset on esitetty aiemmin luvussa 4.2. Taulukossa on esitetty sekä yleisiä linjasanee-

rauksien yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä, joita ei suoranaisesti tehdä energiasäästön takia, 

sekä myös lisätoimenpiteitä, joita voidaan liittää hankkeen yhteyteen. 
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Taulukko 14. Toimenpiteiden vaikutukset energiankulutukseen  

Toimenpide Lämmönkulu-
tus 

Veden kulutus Lähde Huomioitavaa 

Käyttövesi- ja 
viemärijärjes-
telmä 

    

Käyttövesiver-
koston uusimi-
nen  

-2,5 – -4,25 %, 
laskennassa 
oletuksena käy-
tetään arvoa -
3,75 % 

-10 – -17 %, las-
kennassa ole-
tuksena käyte-
tään arvoa -15 
% 

Aarnisalo 2016  
 
 
 
 

Lämmitysjär-
jestelmä 

    

Lämmönsäätö -3,8 % (-14–+5 
%) 

 Uotila 2012 Keskiarvo 
(vaihteluväli 
suluissa) 

Lämmönsäätö, 
patteri- ja lin-
jasäätöventtii-
lien uusiminen 

-5,0 % (-14–+2 
%) 

 Uotila 2012 Keskiarvo 
(vaihteluväli 
suluissa) 

Lämmönsiirti-
men uusiminen 

-4,7 % (-14–+5 
%) 

 Uotila 2012 Keskiarvo 
(vaihteluväli 
suluissa) 

Poistoilman 
LTO 

40 %  HögforsGST Säästöt hyvin 
tapauskohtai-
sia ja tulee arvi-
oida hankekoh-
taisesti 

Ilmanvaihto-
järjestelmä 

    

Ilmanvaihtoko-
neen uusimi-
nen 

+2,2 % (-12–
+13 %) 

 Uotila 2012 Keskiarvo 
(vaihteluväli 
suluissa) 

Nuohous ja il-
mavirtojen 
säätö 

-0,7 % (-12–+12 
%) 

 Uotila 2012 Keskiarvo 
(vaihteluväli 
suluissa) 

 

4.4 Elinkaarikustannusten laskennan lähtötietoja 
Tässä luvussa esitellään laskentamallissa käytettyjä yleisiä lähtötietoja, joilla on vaikutusta 

elinkaarikustannusten laskennan tuloksiin. Käytetyt lähtötiedot on esitetty yksinkertaisesti 

seuraavana taulukkomuodossa (taulukko 15). Elinkaarikustannusten laskentatapa on esitetty 

luvussa 5.2.2. 
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Taulukko 15. Elinkaarikustannuslaskennan lähtötietoja  

Lähtötieto Arvo Lähde Huomioitavaa 
Tarkastelujakso 50 vuotta  Käytetään tarkaste-

lujaksona 50 vuotta, 
koska se on uusittu-
jen putkistojen saa-
vutettu käyttöikä 

Kaukolämmön ener-
gian hinta 

5 snt/kWh Helen.fi Tulee tarkastaa koh-
dekohtaisesti, kes-
kiarvohinta vuodelle 
(ei ole huomioitu 
kausihinnoittelua) 

Kaukolämmön hinnan 
nousu 
(=kaukolämmön hin-
nan inflaatio) 

6,5 %/a Wilhems 2017 Vuosikehitys arvioitu 
lähteen käyrästöstä 
vuosien 2005–2015 
osalta 

Veden hinta 3,71 e/m³ HS-Vesi hinnasto 
1.1.2017– 

Tulee tarkastaa koh-
dekohtaisesti, huo-
mioitu sekä käyttö-
vesi- että jätevesi-
maksu 

Veden hinnan nousu 
(=veden hinnan inflaa-
tio) 

4 %/a Pantsu 2016  

Nimelliskorko 3 %  Voidaan muuttaa 
herkkyystarkasteluja 
varten, nimellis-
korko voidaan aset-
taa myös nollaksi ta-
vallisesti taloyhtiö-
korjausten tapauk-
sessa, koska sääste-
tyillä varoilla ei ole 
tarkoitus tehdä tuot-
toa korkojen myötä 

Korjauksien hinnan 
kasvu (=korjauksien 
hinnan inflaatio) 

5 %/a Putkiremonttibaro-
metrit (Isännöintiliitto 
2017; Isännöintiliitto 
2015; Isännöintiliitto 
2014; Isännöintiliitto 
2013)  

ks. luku 4.2.7 

 

Edellä esitetyn taulukon arvoista huomataan, että sekä veden, että kaukolämmön hintakehi-

tys on ollut lähivuosina huomattavasti yleistä inflaatiotasoa suurempaa. Tästä syystä ener-

giasäästötoimenpiteillä voidaan saada aikaan suuret säästöt tarkasteltaessa säästöjä pidem-

mällä aikavälillä, jos nousu jatkuu samankaltaisena myös tulevaisuudessa. Myös korjauksien 

hinnat ovat nousseet vuositasolla niin kovaa vauhtia, että laskemalla tulevaisuuden korjauk-

sien nykyarvo kasvaa arvo koko ajan, mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään. 
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5 Laskentamallin muodostaminen ja käyttö 
Tässä luvussa käsitellään, kuinka laskentamalli on muodostettu ja mitä tietoja sen käyttöön 

tarvitaan. Luvussa käsitellään lisäksi monitavoitearvioinnin osuus ja kriteerit, jotka työssä 

arviointiin on sisällytetty. Laskentamallilla saatavia tuloksia ja esimerkkikohteen laskenta 

on käsitelty luvun 6 alla. Esimerkkikohteen tiedoilla täytetty laskentamalli on esitetty työn 

lopussa liitteissä (liite 4). 

5.1 Kohteen perustiedot 

Laskentamallin käytön aluksi tulee tarkasteltavasta kohteesta syöttää malliin tarvittavat läh-

tötiedot, joita malli käyttää muun muassa kustannusten laskemiseen järjestelmäkohtaisesti 

ja oletettavan jäljellä olevan teknisen käyttöiän arvioimiseen.  

 

Mallin käytön kannalta tarvittaviksi lähtötiedoiksi määritettiin: 

- Kohteen rakennusvuosi 

- Korjauksien tarkasteluvuosi 

- Kohteen laajuustiedot 

o Asuntojen lukumäärä ja pinta-alat 

▪ Märkätilojen pinta-alat 

o Asuinkerrosten lukumäärä 

o Kerroskorkeus 

o Portaiden lukumäärä 

o Asukkaiden lukumäärä (ei pakollinen, jos vedenkulutus tiedossa) 

- Energiankulutustiedot 

o Lämmitysenergia 

▪ Jos ei tiedossa, käytetään oletuksena arvoa 200 kWh/h-m²/a (kerros-

talon keskimääräinen lämpöenergiankulutus) (Uotila 2012) 

o Vesi 

▪ Jos ei tiedossa, käytetään oletuksena arvoa 170 l/asukas/d (keskimää-

räinen vedenkulutus) (Aarnisalo 2016) 

- Asbestin käyttö, kyllä/ei 

- Teknisten järjestelmien laajuudet (voidaan hankkia esimerkiksi vanhoista suunnitel-

mista) 

o Esimerkkikohteen arvioidut laajuudet on esitetty luvussa 6 ja liitteessä 4 

5.2 Kustannuslaskenta 

Laskentamallilla saadaan laskettua valittujen toimenpiteiden osalta sekä investointikustan-

nukset, että 50 vuoden tarkastelujakson elinkaarikustannukset. Tässä luvussa käsitellään 

erikseen sekä investointikustannusten, että elinkaarikustannusten laskennan periaatteet las-

kentamallissa. 

5.2.1 Investointikustannukset 

Investointikustannusten laskemista varten laskentamallissa tulee ensin täyttää kiinteistön 

osalta järjestelmäkohtaisesti tiedot järjestelmien käyttöikien arvioimiseksi. Alla on esitet-

tynä kuva 15 liitteenä esitetyn esimerkkikohteen laskentamallista välilehdeltä, jossa pääte-

tään arvioitujen käyttöikien perusteella, mitkä kaikki toimenpiteet suoritetaan laajemman 

hankkeen yhteydessä heti ja mitkä siirretään tehtäväksi tulevaisuuteen. 
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Kuva 15. Sisällytettävien toimenpiteiden valinta käyttöiän perusteella  

 

Laskentamallissa valitaan ensin järjestelmäkohtaisesti mitkä kaikki osuudet ovat valmiina 

rakennuksessa ja onko näitä uusittu aiemmin. Jos jokin osa on uusittu aiemmin, tulee tau-

lukkoon täydentää uusimisen ajankohta. Näiden tietojen avulla saadaan laskettua laskennal-

linen jäljellä oleva käyttöikä. Tämän jälkeen taulukkoon tulee valita, onko järjestelmälle 

suoritettu kuntotutkimus, ja jos on, niin paljonko kuntotutkimuksen mukaan käyttöikää on 

jäljellä. Jos mallissa valitaan, että kuntotutkimus on tehty, käytetään aina tämän mukaista 

käyttöiän arviota ja muussa tapauksessa laskennallista arviota. 

 

Näiden valintojen ja täydennyksien jälkeen nähdään osakohtaisesti, paljonko käyttöikää on 

olettavasti jäljellä korjauksien tarkasteluvuonna ja voidaan valita, mitkä kaikki toimenpiteet 

sisällytetään niin kutsuttuun nollahetken hankkeeseen. Tällä välilehdellä laskentamallissa 

valitaan myös tietyille osuuksille korjauksien toteutustapa. Viimeisestä sarakkeesta nähdään, 

kuinka paljon tehtyjen valintojen mukaan osakohtaisesti on käyttöikää nollahetken hankkeen 

jälkeen. Nollahetken hankkeella tarkoitetaan hanketta, joka suoritetaan valittuna tarkastelu-

vuonna ja mistä alkaen 50 vuoden tarkastelujakso alkaa.  

 

Yllä esitettyjen valintojen perusteella laskentamalli laskee toisella välilehdellä alkuinves-

tointien arvon kullekin järjestelmäosuudelle. Seuraavalla sivulla on esitettynä kuva 16 las-

kentamallin tästä osuudesta: 

 

Sisällytettävät toimenpiteet ja erityisvalinnat
Järjestelmän osa / toimenpide

Käyttövesi

Valmiiksi 

rakennuksessa

Uusittu 

aiemmin

Edellinen 

uusimisvuosi

Laskennallinen 

käyttöikä

Kuntotutkimus 

tehty

Kuntotutkimuksen 

mukainen käyttöikä 

korjausten hetkellä

Käyttöikää jäljellä 

korjausten 

nollahetkellä

Sisällytetään 

nollahetken 

hankkeeseen

Käyttöikää jäljellä 

nollahetken 

hankkeen jälkeen

Tonttivesijohto Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Runkovesijohdot pohjakerroksessa Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Pystyrungot Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä Hormi Paikalla 50

Vaakarungot (tarvittaessa) Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä Paikalla 50

Asuntojen hajotukset Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Verkoston varusteet Kyllä Ei -9 Kyllä 0 0 Kyllä 30

Päävesimittari Kyllä Kyllä 2000 -7 Kyllä 0 0 Kyllä 10

Huoneistojen vesimittarit Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 10

Jätevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Uusiminen 50

Kaivot Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä 50

Pohjaviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Uusiminen 50

Pystyviemärit Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Uusiminen Hormi 50

Asuntojen hajotukset Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Uusiminen 50

Varusteet Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä 50

Sadevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Uusiminen 50

Pohjaviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Uusiminen 50

Pystyviemärit Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Uusiminen 50

Varusteet Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä 50

Vesi- ja viemärikalusteet Kyllä Kyllä 1995 3 Kyllä 0 0 Kyllä 25

Märkätilat Kyllä Kyllä 2000 13 Kyllä 10 10 Kyllä 30

Sähköjärjestelmä Kyllä Ei 1 Ei 1 Kyllä 40

Alakatot Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 50

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen Kyllä Kyllä 2000 3 Kyllä 5 5 Kyllä 20

Kaukolämpölaitteiston uusiminen Kyllä Kyllä 2000 3 Kyllä 5 5 Kyllä 20

Poistoilman LTO Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 25

Märkätilan lämmityksen muutokset Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 30

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö Kyllä Kyllä 2010 3 Ei 3 Kyllä 10

Korvausilmaventtiilien lisääminen Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 25

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyöt Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 30

Poistoilmapuhaltimien uusiminen Kyllä Ei -14 Kyllä 0 0 Kyllä 25

Osakohtaiset erityisvalinnat 

korjaustavalle
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Kuva 16. Sisällytettävien toimenpiteiden valinta käyttöiän perusteella  

 

Luvussa 4 esitetyt kustannukset on laskettu osakohtaisesti eri osuuksille syötettyjen kiinteis-

tön perustietojen ja järjestelmien laajuustietojen perusteella. Jos kuvassa 15 esitetyssä las-

kentamallin välilehdessä valitaan jollekin osalle, että korjausta ei suoriteta heti, laskenta-

malli laskee investoinnin tapahtuvan, kun käyttöikä loppuu. Koska esitetyissä esimerkeissä 

laskentamallista oltiin valittu kaikki osat korjattavaksi heti, on kaikilla alkuinvestoinnin 

ajankohta nolla. Investointien osalta laskennassa huomioidaan myös tulevaisuudessa tehtä-

vät uusintainvestoinnit, jos jonkin järjestelmän käyttöikä on lyhyempi, kuin 50 vuotta. Tu-

levaisuuden investointien nykyarvon määrittämiseen hyödynnetään luvussa 4.4 esitettyjä 

korkotekijöitä. Lisäksi järjestelmäkohtaisesti on voitu määrittää prosentuaalinen arvio uusi-

misen kustannuksesta suhteessa alkuperäiseen investointiin laskennan lähtötiedoissa. Seu-

raavana taulukossa 16 on esitetty laskennassa käytetyt oletusarvot: 

 

 

 

 

 

 

 

Korjaustoimenpiteiden kustannukset tarkastelujaksolla

Korjauksien nykyarvo 50 vuoden 

tarkastelujaksolla

Huomioidaa

n 

laskennassa

Investoint

i heti

Alkuinvestoinnin 

ajankohta, vuotta 

tarkasteluvuodesta

Alkuinvestoinni

n nykyarvo Käyttöikä

Korjaustoimenpiteet

Käyttöikää 

jäljellä 

tarkastelujakson Jäännösarvo

Käyttövesi

Tonttivesijohto Kyllä Kyllä 0 13327 50 0 0

Runkovesijohdot pohjakerroksessa Kyllä Kyllä 0 18000 50 0 0

Pystyrungot Kyllä Kyllä 0 34020 50 0 0

Vaakarungot (tarvittaessa) Kyllä Kyllä 0 0 50 0 0

Asuntojen hajotukset Kyllä Kyllä 0 40500 50 0 0

Verkoston varusteet Kyllä Kyllä 0 4325 30 -20 0

Päävesimittari Kyllä Kyllä 0 500 10 -40 0

Huoneistojen vesimittarit Kyllä Kyllä 0 22500 10 -40 0

Jätevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Kyllä 0 13710 50 0 0

Kaivot Kyllä Kyllä 0 1090 50 0 0

Pohjaviemäri Kyllä Kyllä 0 32000 50 0 0

Pystyviemärit Kyllä Kyllä 0 37704 50 0 0

Asuntojen hajotukset Kyllä Kyllä 0 38250 50 0 0

Varusteet Kyllä Kyllä 0 900 50 0 0

Sadevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Kyllä 0 24460 50 0 0

Pohjaviemäri Kyllä Kyllä 0 32000 50 0 0

Pystyviemärit Kyllä Kyllä 0 9075 50 0 0

Varusteet Kyllä Kyllä 0 300 50 0 0

Vesi- ja viemärikalusteet Kyllä Kyllä 0 167625 25 -25 0

Märkätilat Kyllä Kyllä 0 342403 30 -20 0

Sähköjärjestelmä Kyllä Kyllä 0 285750 40 -10 0

Alakatot Kyllä Kyllä 0 40275 50 0 0

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen Kyllä Kyllä 0 21200 20 -30 0

Kaukolämpölaitteiston uusiminen Kyllä Kyllä 0 18550 20 -30 0

Poistoilman LTO Kyllä Kyllä 0 150000 25 -25 0

Märkätilan lämmityksen muutokset Kyllä Kyllä 0 29250 30 -20 0

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö Kyllä Kyllä 0 2650 10 -40 0

Korvausilmaventtiilien lisääminen Kyllä Kyllä 0 7500 25 -25 0

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyötKyllä Kyllä 0 2250 30 -20 0

Poistoilmapuhaltimien uusiminen Kyllä Kyllä 0 7500 25 -25 0
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Taulukko 16. Lisäinvestointien oletusarvot 

Toimenpide Lisäinvestoinnin suu-
ruus 

Käyttövesiputkistojen ja varusteiden korjaus 100 % 

Viemäreiden korjaus 100 % 

Lämmitysjärjestelmän korjaukset 100 % 

Märkätilojen korjaaminen 75 % 

Sähköjärjestelmien korjaaminen 75 % 

Poistoilman LTO 50 % 

 

Oletuksena putkistojen osuudella myös tulevaisuudessa tehtävät toimenpiteet ovat kustan-

nuksiltaan täysimääräisiä käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien tapauksessa. Mär-

kätilojen korjauksien oletetaan olevan tulevaisuudessa hieman edullisempia, koska oletetta-

vasti esimerkiksi purkutyöt on helpompi suorittaa seuraavien korjauksien yhteydessä. Myös 

sähköjärjestelmä oletetaan helpommin korjattavaksi seuraavilla kerroilla, koska tavallisesti 

johdot asennetaan helpommin vaihdettaviksi. Poistoilman LTO-järjestelmän osalta korjauk-

sien kustannukset eivät käyttöiän loputtua 25 vuoden kuluttua kohdistu järjestelmän putkis-

toon vaan laitteiden uusiminen on tuolloin tarpeellista. Koska putkistoa ei ole samalla kertaa 

tarpeen uusia, ei korjausinvestointi ole yhtä suuri kuin järjestelmän hankkimiskustannus. 

 

Laskentamallilla saataviin tuloksiin yhdeksi päätulokseksi on määritelty nollahetken hank-

keen investointikustannukset. Muut päätulokset ovat monitavoitearvioinnin kokonaisarvo-

sana, johon eri hankekokonaisuuksien nollahetken investointikustannuksia ja 50 vuoden tar-

kastelujakson elinkaarikustannuksia verrataan. Esimerkkikohteen tarkastelun tuloksia on kä-

sitelty työssä luvussa 6. 

5.2.2 Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannukset muodostuvat hankinta-, rahoitus-, huolto-, kunnossapito-, energia-, 

purku- ja ympäristökustannuksista, jäännösarvosta sekä laskentajakson pituudesta ja laskenta-

korosta. Suurimmat vaikuttavat tekijät näistä korjaustapaa valitessa ovat hankintakustannukset 

ja energiakustannukset. Korjaustoimenpiteiden kannattavuus elinkaaren perusteella vaihtelee eri 

puolella Suomea riippuen muun muassa rakennuksen energiankulutuksesta ja rakentamiskustan-

nuksista. (Uotila 2012) 

 

Laskennassa käytetyt elinkaarikustannusten lähtötiedot esitettiin aiemmin luvussa 4.4. Lisäksi 

luvussa 4.2.8 käsiteltiin tekijöitä, joita ei tämän työn laskentamallissa kustannusten laskemisen 

osalta ole huomioitu.  

 

Elinkaarikustannukset on laskentamallissa laskettu 50 vuoden tarkastelujaksolla nykyarvo-

menetelmää käyttäen. Elinkaarikustannusten laskennassa huomioidaan osakokonaisuuksien 

uudelleen saneeraaminen tarkastelujakson aikana, jos niiden alkuperäisillä korjauksilla on 

saavutettu lyhempi käyttöikä kuin 50 vuotta. Jäännösarvona huomioidaan korjaushankkeen 

kustannuksen osuus jäljellä oleva käyttöikä verrattuna korjauksilla saavutettuun käyttöikään. 

Työssä on erikseen tuloksissa esitetty 50 vuoden elinkaarikustannukset valituille korjaustoi-

menpiteille sekä huomioiden toimenpiteillä saavutettu säästö energian kulutuksen pienene-

misen myötä kuin myös ilman näitä vähennyksiä. Tuloksista nähdään selvästi, kuinka suuri 

vaikutus energiasäästöjen huomioinnilla on elinkaarikustannusten osalta. Esimerkkikohteen 

laskennan tuloksia on esitelty luvussa 6. 
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5.3 Monitavoitearviointi 

Monitavoitearvioinnin avulla voidaan tarkastella eri vaihtoehtojen vertautumista toisiinsa eri 

kriteerien perusteella. Tässä työssä monitavoitearvioinnin avulla vertaillaan eri linjasanee-

raushankkeita toisiinsa muiden kriteerien kuin kustannusten perusteella. Seuraavana on lu-

vussa 5.3.1 käyty läpi eri kriteerit millä perustein linjasaneeraushanketta voi arvioida, jotka 

päädyttiin tämän työn yhteydessä ottamaan tarkasteluun. Esimerkkikohteen laskentamallin 

monitavoitearvioinnin osuus on esitetty työn lopussa liitteessä 4. Luvussa 5.3.2 on lisäksi 

esitelty työn yhteydessä tehty esimerkki monitavoitearvioinnista.  

 

Monitavoitearvioinnissa valitaan eri kriteerit, joiden perusteella eri vaihtoehtoja halutaan ar-

vioida. Näille kriteereille annetaan lisäksi painoarvot. Tässä työssä painoarvojen vaihteluvä-

liksi valittiin 0–5 seuraavin merkityksin: 

 

- 0 = Ei tarkastella tässä tapauksessa 

- 1 = Todella vähäinen merkitys 

- 2 = Vähäinen merkitys 

- 3 = En osaa sanoa / ei positiivista tai negatiivista merkitystä 

- 4 = Suuri merkitys 

- 5 = Todella suuri merkitys 

 

Kun eri painoarvot kriteereille on valittu, tulee eri vaihtoehdot arvioida näiden eri kriteerien 

perusteella. Työssä päädyttiin käyttämään perinteistä arviointiskaalaa numeroin 1–10. Arvi-

oinnin vaihteluvälillä ei laskennan kannalta ole merkitystä ja laskentamallia voidaan sovel-

taa myös muille arviointitavoille. Eri korjaustavat tulee arvioida eri kriteerien perusteella, 

jonka jälkeen näille eri korjaustavoille saadaan laskettua kriteerien painoarvojen perusteella 

painotettu kokonaisarvosana. Korkeimman arvosanan saanut vaihtoehto on paras tapa to-

teuttaa hanke valittujen painoarvojen perusteella. Painoarvoja voi myös muuttaa ja tarkas-

tella, kuinka tämä vaikuttaa eri vaihtoehtojen arvioihin. 

 

Monitavoitearviointi perustuu linjasaneeraushankkeissa osakkaiden mielipiteisiin ja myös 

osa kriteereistä on mielipiteeseen perustuvia. Tästä syystä eri kriteereille ei ole päädytty työn 

yhteydessä laatimaan arvosanojen määritystä varten ohjeistusta, vaan eri korjaustapojen ar-

vosanojen määräytyminen tulee käydä aina hankkeen yhteydessä läpi esimerkiksi taloyhtiön 

hankeorganisaation kanssa suunnittelukokouksessa, jos monitavoitearviointi päädytään eri 

vaihtoehdoista tekemään. Tavallisesti eri linjasaneerausvaihtoehtoja on hankesuunnitelma-

raporteissa vertailtu vain sanallisesti ja tämän työn yhteydessä laaditulla laskentatavalla voi-

daan tarjota myös lukuarvoihin perustuvaa vertailua eri tavoille toteuttaa korjaukset. 

5.3.1 Linjasaneeraushankkeen arviointikriteerejä 

Tässä luvussa on käsitelty esimerkkejä kriteereistä, joiden perusteella linjasaneeraushanketta 

voi arvioida. Kriteerit on lisäksi valittu siten, että niitä voi arvioida valittujen teknisten rat-

kaisujen perusteella. Jos halutaan arvioida koko linjasaneeraushanketta, voidaan arvioitaviin 

kriteereihin ottaa vertailtavaksi esimerkiksi hankkeen eri hankintamuodot ja vertailla näitä 

eri kriteerien perusteella.  

 

Märkätilojen kokonaislaatu 

Märkätilojen kokonaislaadulla arvioidaan estetiikan lisäksi muun muassa märkätilojen toi-

minnallisuutta ja mahdollisimman tehokasta tilankäyttöä. Jos jossakin hankesisällössä esi-

merkiksi kalusteet jätetään uusimatta tai päädytään märkätilat korjaamaan paremmilla pinta-
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materiaaleilla, on tämä myös hyvä ottaa huomioon tässä kriteerissä. Hyvä märkätilojen ko-

konaislaatu hankkeen jälkeen oikeastaan vaatii märkätilojen korjaamisen hankkeen yhtey-

dessä. 

 

Toiminnallisuus kokonaisuutena 

Toiminnallisuuden kokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan, kuinka hyvin esimerkiksi va-

littu korjaustapa mahdollistaa lisärakentamisen tulevaisuudessa. Kriteeri on osittain saman-

kaltainen myöhemmin käsiteltävän huollettavuuden kanssa, mutta hyvä huollettavuus voi-

daan saavuttaa, vaikka toiminnallisuus ei olisi niin hyvä esimerkiksi, jos tekniikka asenne-

taan elementillä märkätilaan. 

 

Asumishaitan vähäisyys 

Linjasaneeraushankkeiden yhteydessä on tavallista, että osa asukkaista haluaa asua korjauk-

sien keskellä, eikä muuta täksi ajaksi pois. Jos suuri osa asukkaista haluaa jäädä asumaan 

kohteeseen, on kenties hyvä tarkastella korjausvaihtoehtoja, joilla asumishaitta saadaan mi-

nimoitua. Teknisiltä ratkaisuilta keinoja tähän ovat esimerkiksi viemäreiden sukitus ja käyt-

tövesijohtojen asentaminen porrashuoneeseen ja elementtien mahdollisimman suuri käyttö-

aste, jolloin työtä saadaan siirrettyä tehtäväksi pois työmaalta. 

 

Huollettavuus 

Asentamalla nousujohdot vanhoille paikoille rakenneaineisten hormien sisälle niiden tulevat 

korjaukset ja tarvittaessa tehtävät huollot eivät helpotu. Nykymääräyksen vastaisesti huol-

lettavuuden määräystä ei ole pakko noudattaa, jos taloyhtiö antaa tähän kirjallisen suostu-

muksensa. Vesivuodot on tuotava vanhoista hormeistakin näkyville, mikä on osaltaan pa-

rannus alkuperäiseen. Parempi huollettavuus saavutetaan kuitenkin, jos putkistot asennetaan 

helposti luokse päästävään paikkaan, esimerkiksi porrashuoneeseen ja putkien kotelointi to-

teutetaan helposti avattavin koteloin. 

 

Läpimenoaika 

Läpimenoaikaa ja sen nopeuttamista linjasaneeraushankkeissa ovat omissa diplomitöissään 

tutkineet muun muassa Vuorio (2015) ja Karvonen (2010). Tekijän merkitys on myös vii-

meisen vuoden aikana noussut yleiseen keskusteluun Firan ”Kahden viikon putkiremontin” 

myötä. Valittavilla teknisillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa nopeampi läpimenoaika, ver-

rattuna toisiin ratkaisuihin, mutta tärkein tekijä korjauksien läpimenoaikojen lyhentämisessä 

tehtyjen tutkimuksen perusteella on työaikaisten tehtävien ja työn aikataulutuksen hallinta. 

Perinteinen raskain mahdollinen hankekin voidaan toteuttaa nopeasti, jos tehtävät työt aika-

taulutuksineen hoidetaan kunnolla. Hankkeen toteuttaminen esimerkiksi allianssilla tai 

KVR-mallilla mahdollistaa myös nopeamman läpimenoajan korjausvaiheessa, koska ura-

koitsija on päässyt jo suunnitteluvaiheessa olemaan mukana toteutusratkaisuja päätettäessä. 

 

Asennukset eivät näy yleisissä tiloissa 

Jos yleisten tilojen estetiikka on tärkeää osakkaille, ei asennuksia yleisesti toivota porras-

huoneisiin koteloituna. Vaihtoehtona on asentaa nousut kulkemaan huoneistojen puolelle. 

 

Asennukset eivät vie lattiatilaa huoneistoista 

Käyttämällä asennuselementtejä nousujen toteuttamiseen tarvitaan aina hieman lattiatilaa. 

Jos myös viemäri toteutetaan elementillä, ei nousua ole tavallisesti mahdollista siirtää pois 

huoneistosta tarvittavien kaatojen saavuttamiseksi. Tästä syystä esimerkiksi, jos kohteessa 
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on paljon pieniä kylpyhuoneita ei nousuja välttämättä haluta entisestään pienentämään tätä 

tilaa. 

5.3.2 Esimerkki monitavoitearvioinnista 

Liitteen 4 esimerkkikohteen laskentamallissa on esitetty yksi esimerkki mahdollisista paino-

tuksista ja seitsemän erilaista linjasaneeraushankkeen toteutustapaa, joille on annettu arvo-

sanat. Erilaisiksi toteutustavoiksi on sisällytetty yleisiä erilaisia toteutustapoja ja niiden yh-

distelmiä. Arvosanat ovat esimerkissä työn tekijän omaan arvioon perustuvia.  

 

Tarkasteluun otetut seitsemän eri hankkeen toteutustapaa olivat: 

- Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille 

- Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit 

vanhoille paikoille 

- Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit van-

haan paikkaan 

- Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit ele-

mentillä kylpyhuoneessa 

- Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri) 

- Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen saneeraus, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, vie-

märeiden sukitus, ei märkätiloja  

- Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen saneeraus, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuonee-

seen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 

 

Kriteerien painoarvoina esimerkkitarkastelussa käytettiin seuraavia: 

- Märkätilojen kokonaislaatu 5 

- Toiminnallisuus kokonaisuutena 5  

- Asumishaitan vähäisyys 3  

- Huollettavuus 2  

- Läpimenoaika 3  

- Asennukset eivät näy yleisissä tiloissa 1  

- Asennukset eivät vie lattiatilaa huoneistoista 2 

 

Esimerkkitapauksessa parhaaksi toteutustavaksi monitavoitearvioinnin perusteella valikoi-

tuisi uusimalla tehty vaihtoehdon 3 mukainen linjasaneeraushanke, jossa vesijohdot toteu-

tettaisiin elementeillä porrashuoneeseen ja viemärit uusittaisiin vanhaan paikkaan. Suuria 

eroja neljän parhaan vaihtoehdon välillä ei kuitenkaan ole. Perinteinen linjasaneeraus ja si-

säpuoliset korjaustavat eivät esimerkkitapauksessa saaneet hyviä arvosanoja. Monitavoitear-

vioinnin osuus esimerkkikohteen tarkastelussa on esitetty liitteen 4 sivulla 12. 

 

Luvussa 6 tuloksien alla on myös käsitelty esimerkkitapaus, jossa on yhdistetty monitavoi-

tearvioinnin tulokset kustannuksiin, jolloin vaihtoehtoja voidaan vertailla useamman muut-

tujan perusteella. Korjaushankkeissa, ja rakentamishankkeissa ylipäätään, vaihtoehtojen tar-

kastelu on usein usean eri tavoitteen optimoimista, joista yksi tavoite on useimmiten kustan-

nukset, joko investointikustannuksina tai elinkaarikustannuksina. Kun useaa eri tavoitetta 

pyritään optimoimaan samaan aikaan, parhaita vaihtoehtoja on useita vain yhden sijaan. Mo-

nitavoiteoptimointiongelmissa tulee tavallisesti pohtia, esimerkiksi kuinka paljon on valmis 

maksamaan saavuttaakseen paremman tason toiselle tarkasteltavalle muuttujalle, jona voi 

toimia esimerkiksi rakennuksen E-luku tai tämän työn tapauksessa monitavoitearvioinnin 

kokonaisarvosana.  
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6 Esimerkkikohteen tarkastelun tulokset 
Tässä tutkimuksessa laskentamallia testataan liitteessä 3 esitettyyn Tyyppitalo Mattinen & 

Niemelään. Koska kohteesta ei ole käytössä muita tietoja, kuin kerroksen tasopohja, joudu-

taan esimerkiksi järjestelmien laajuuden suhteen tekemään paljon yleistyksiä. Myös energi-

ankulutuksen arvoina käytetään 1970-luvun asuinkerrostalojen tyyppikulutuksia. Esimerk-

kikohteen laskentamalli on esitetty työn lopussa liitteessä 4. Seuraavana taulukossa 17 on 

käsitelty tehtyjä oletuksia kohteen suhteen: 

 

Taulukko 17. Esimerkkikohteen tarkastelun oletuksia 

Elementtien käytön kerroin 0,9 verrattuna paikalla rakentamiseen 

Mahdollisia muita kertoimia ei huomioida laskennassa (ryhmäkorjaus, urakkamuoto, hankkeen 
sijainti ja toteutus talvella) 

Elinkaarilaskennan lähtötiedot luvun 4.4 mukaiset 

Suunnittelukustannukset ensimmäiselle hankkeelle 70000 e ja elinkaarikustannusten osalta 5 % 

Rakennuttamiskustannukset ensimmäiselle hankkeelle 60000 e ja elinkaarikustannusten osalta 
5 % 

Kylpyhuoneiden korjauskustannukset luvussa 4.2.4 esitetyn normaalin tason mukaiset 

Poistoilman LTO-järjestelmän investointikustannus 150 000 e 

Poistoilmapuhaltimien uusiminen 2500 e/kpl 

Lisä- ja muutostyövaraus 10 % 

Työmaan peruskustannukset 20 % 

Muut rakennustekniset työt perinteisessä hankkeessa (vaihtoehto 1 laskentamallissa) 20 %, vaih-
toehdoissa 2–5 15 % ja sukitusta hyödyntävissä vaihtoehdoissa 6 ja 7 10 % 

Korjauksien tarkasteluvuosi 2017 

Asukkaita kohteessa 90 kpl (2 kpl/asunto) 

Lämmitysenergiankulutus 530 MWh/a (200,0 kWh/h-m²/a) ja vedenkulutus 5600 m³ (170,5 
l/as/vrk) 

Kohteen laajuustiedot on arvioitu tasokuvasta 

Arvioitu 3 kpl rakennuksen sisäpuolisia sadevesiviemärinousuja 

Asbestin aiheuttamat kustannukset huomioidaan 

Tonttivesijohdon ja viemärien pituudeksi on arvioitu 20 m ja kaivuutöistä on oletettu kohdistu-
van 13 m tontin alueelle, 3 m katualueelle ja 2 m sekä kaivojen alueelle, että liitoksien alueelle 

Arvioidut putkikoot asuntojen lukumäärän perusteella esitetty liitteessä 4 

Pohjakerroksessa on arvioitu kulkevan 100 m vesijohtoja eli kaikki kolme vesijohtoa huomioiden 
300 m 

Tarvittavien vaakavetojen pituudeksi porrashuoneissa on arvioitu 10 m/porrashuone ja huoneis-
tojen sisällä 5 m/asunto 

Sulkuventtiilejä on arvioitu 30 kpl ja linjasäätöventtiilejä 15 kpl 

Kaivojen lukumääräksi on arvioitu 1 kpl tarkastuskaivo ja 1 kpl perusvesikaivo 

Yli 100mm runkoviemäreitä on arvioitu olevan 20 m pohjakerroksessa (sivusiirrot nousuista poh-
javiemäriin) sekä jätevedessä, että sadevedessä 

Pohjaviemärin pituudeksi on arvioitu 100 m sekä jäteveden, että sadeveden osalta 

Alakattoja on arvioitu porrashuoneisiin ja yleisiin tiloihin yhteensä 225 m² 

Korvausilmaventtiilien lukumääräksi on arvioitu 75 kpl (1 kpl/oleskeluhuone) ja poistoilmapuhal-
timien 3 kpl (1 kpl/porras) 

Liitteessä 4 on esitetty osuus laskentamallista, jossa näkyy oletetut aiemmin suoritetut korjauk-
set ja kuntotutkimuksien mukaiset käyttöiät 
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Yllä esitetyillä oletuksilla tarkasteltiin luvussa 5.3.2 esitettyjä seitsemää erilaista hankevaih-

toehtoa. Seuraavana on esitettynä tuloksina (kuvat 17 ja 18) eri vaihtoehtojen monitavoitear-

vioinnit sekä kustannukset tapauksessa, jossa energiansäästötoimenpiteet on huomioitu las-

kennassa ja toisessa tarkastelussa energiansäästötoimenpiteitä ei ole otettu mukaan lasken-

nassa huomioitaviin toimenpiteisiin. Kuvien 17 ja 18 jälkeen on esitettynä myös tuloksista 

laaditut kuvaajat (kuvat 19 ja 20), joissa eri kustannuksia on verrattu monitavoitearvioinnin 

arvosanaan. 

 

 
Kuva 17. Esimerkkikohteen tarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteet mukana hank-

keessa 

 

 
Kuva 18. Esimerkkikohteen tarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteitä ei mukana 

hankkeessa 

 

Energiatehokkuuskorjaukset mukana

Monitavoitearvioinn

in arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², ei huomioitu säästöjä

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², energiansäästö huomioitu

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,81 884,5 1709,7 927,2

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille7,24 880,4 1672,4 889,8

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan7,48 876,6 1668,1 885,6

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen7,29 875,2 1666,6 884,0

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,05 844,7 1633,0 850,4

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,05 657,4 1642,6 860,0

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja4,62 661,1 1646,6 864,1

Energiatehokkuuskorjaukset jätetty pois

Monitavoitearvioinnin 

arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, 

e/h-m²

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,81 741,7 1320,1

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille7,24 743,6 1298,9

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan7,48 739,8 1294,7

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen7,29 738,4 1293,2

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,05 707,8 1259,6

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,05 526,5 1285,4

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja4,62 530,2 1289,4
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Kuva 19. Esimerkkikohteen tarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteet mukana hank-

keessa 

 

 
Kuva 20. Esimerkkikohteen tarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteitä ei mukana 

hankkeessa 
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Saaduista tuloksista nähdään, että vaihtoehtojen 1–5 (uusivat korjaustavat) osalta ei ole 

suurta eroa alkuhankkeen investointikustannuksissa. Asentamalla sekä viemäri-, että vesi-

johtonousut elementein huoneiston sisälle osoittautui laskennan perusteella kuitenkin edul-

lisimmaksi tavaksi toteuttaa kaikki osuudet uusiva korjaushanke. Sisäpuolista saneerausta 

hyödyntävissä vaihtoehdoissa 6 ja 7 alkuhankkeen investointikustannuksia on saatu lasket-

tua, kun märkätilojen korjaus siirrettiin toteutettavaksi 10 vuoden päähän, kun niiden käyt-

töikä oletettiin loppuvan. 50 vuoden tarkastelujakson elinkaarikustannusten osalta eri vaih-

toehtojen erot tasoittuivat todella pieniksi. Tuloksista nähdään, että huomioimalla energian-

säästöt kustannuksissa voidaan saaduilla säästöillä kustantaa lähes kaikki tulevaisuuden kor-

jaukset, koska elinkaarikustannusten arvo ei ole paljon suurempi kuin alkuhankkeen inves-

tointikustannus. 

 

Jättämällä vaihtoehtoiset energiasäästötoimenpiteet toteuttamatta voidaan hankkeen inves-

tointikustannuksissa säästää noin 150 e/h-m², mutta elinkaarikustannukset nousevat tällöin 

myös suuremmiksi. Osa energiansäästötoimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, että ne tulee 

joka tapauksessa rakennukseen toteuttaa jossain vaiheessa, mutta esimerkiksi poistoilman 

LTO-järjestelmän toteuttaminen voidaan joissain tapauksissa selvästi perustella aiheutunei-

den säästöjen perusteella toteutettavaksi linjasaneeraushankkeen yhteydessä. 

 

Kun kustannukset yhdistetään monitavoitearvioinnin tuloksiin, voidaan osa vaihtoehtoisista 

korjaustavoista rajata pois. Korjaustavaksi voidaan valita kuvista 19 ja 20 katsoen vaihtoeh-

dot, jotka ovat joko ylimpänä (paras monitavoitearvioinnin arvosana) tai eniten vasemmalla 

(halvin vaihtoehto). Näin toimimalla korjaustapa valitaan monitavoiteoptimointia soveltaen, 

jossa on useita vaihtoehtoisia parhaita ratkaisuja, ja tulee päättää, kumpaa arvioitavaa tekijää 

halutaan painottaa. Tässä tapauksessa tulee siis tehdä päätös, halutaanko kustannuksia kas-

vattaa ja saada arvosanaltaan parempi korjaus omien kriteerien perusteella vai tyytyä hal-

vempaan korjaukseen. 

 

Vaihtoehtoisiksi hankkeen toteuttamistavoiksi esimerkkitapauksessa jäävät, jos tarkastel-

laan pelkästään alkuinvestoinnin kustannuksia, vaihtoehdot 3 (vesijohdot elementein porras-

huoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan), 5 (asennuselementti huoneistojen sisällä) ja 6 (vie-

märit sukitetaan, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, ei märkätiloja). Jos vertailu teh-

dään huomioiden elinkaarikustannukset, mahdolliset vaihtoehdot korjauksien toteuttami-

seen ovat vaihtoehto 3 ja vaihtoehto 5. Tässä tapauksessa siis sukittamalla tehtävä kevyempi 

korjaustapa ei olisi enää suositeltava korjaustapa. 

6.1 Herkkyystarkastelu 
Esimerkkikohteen laskennan osalta suoritettiin myös herkkyystarkastelua, verraten kuinka 

suuresti lähtöarvojen muuttaminen vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja vaihtuuko esimerkiksi 

korjausvaihtoehtojen paremmuusjärjestys. Tässä luvussa on esitettynä herkkyystarkastelu, 

jossa aiemmin esitettyyn verrattuna muutettiin seuraavat lähtötiedot laskennassa: 

 

- Monitavoitearvioinnin osalta eri kriteerit arvioitiin nyt yhtä tärkeiksi 

- Elementtien kerroin muutettiin arvosta 0,9 arvoon 0,7 

- Nimelliskoron arvo nostettiin lukemaan 5 % (aiemmin 3 %) 

 

Muita tekijöitä, joiden muuttamisen vaikutuksia tuloksiin voitaisiin tarkastella, ovat esimer-

kiksi energian hintojen kehityksen arvio. 
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Kuva 21. Esimerkkikohteen herkkyystarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteet mu-

kana hankkeessa 

 

 
Kuva 22. Esimerkkikohteen herkkyystarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteitä ei mu-

kana hankkeessa 

 

 
Kuva 23. Esimerkkikohteen herkkyystarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteet mu-

kana hankkeessa 

 

 

Energiatehokkuuskorjaukset mukana

Monitavoitearvioinn

in arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², ei huomioitu säästöjä

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², energiansäästö huomioitu

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,86 884,5 1379,9 922,0

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille6,71 880,4 1356,3 898,4

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan6,57 868,9 1343,6 885,7

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen6,14 866,0 1340,5 882,5

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,00 839,8 1311,6 853,7

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,57 650,1 1269,9 812,0

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja5,57 661,1 1282,1 824,2

Energiatehokkuuskorjaukset jätetty pois

Monitavoitearvioinnin 

arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, 

e/h-m²

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,86 741,7 1082,3

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille6,71 743,6 1071,0

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan6,57 732,1 1058,3

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen6,14 729,2 1055,2

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,00 703,0 1026,4

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,57 519,2 997,1

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja5,57 530,2 1009,2
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Kuva 24. Esimerkkikohteen herkkyystarkastelun tulokset, energiasäästötoimenpiteitä ei mu-

kana hankkeessa  

 

Herkkyystarkastelun myötä nähdään heti, että, koska nimelliskoron arvoa nostettiin, tulevai-

suuden korjauksien nykyarvo on laskenut huomattavasti, eivätkä tarkastelujakson elinkaari-

kustannukset ole enää läheskään yhtä suuria kuin pienemmällä korkokannalla. Tästä syystä 

myös sukitusta hyödyntävien korjausvaihtoehtojen elinkaarikustannukset ovatkin jo elinkaa-

rikustannusten osalta halvempia. Koska myös elementtien käytön kerrointa nostettiin, saa-

daan elementtien käytöllä aikaan säästöjä paikalla rakentamiseen verrattuna. Nämä säästöt 

ovat edelleen kuitenkin todella pieniä ja elementtien käyttöä ei suoraan pelkästään kustan-

nussäästöjen takia voikaan suositella, vaan niiden vaikutusta tulee arvioida muun muassa 

paremman huollettavuuden kannalta. 

 

Monitavoitearvioinnin osuudella, kun eri kriteereiden painoarvot asetettiin samaksi, vaihtui 

paras vaihtoehto vaihtoehdoksi 5 (asennuselementti huoneistojen sisällä). Sukitusta hyödyn-

tävien vaihtoehtojen 6 ja 7 arvosana myös nousi, mutta nämä vaihtoehdot olivat edelleen 

heikoimman arvosanan saaneet.  

 

Kun kustannusten ja monitavoitearvioinnin tulokset yhdistettiin, nähdään kuvista 23 ja 24, 

että vaihtoehtoisia korjauksien toteutustapoja ovat vaihtoehdot 5 (asennuselementti huoneis-

tojen sisällä) ja 6 (viemärit sukitetaan, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, ei märkäti-

loja) ja valinta tuleekin tehdä sen perusteella, kuinka paljon korjauksiin halutaan investoida.   
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7 Johtopäätökset 
Kuten koko rakennusala, myös korjausrakentaminen ja täten linjasaneeraukset ovat murros-

vaiheessa. Linjasaneerauksien osalta alalle on vakiintunut käyttöön tiettyjä toimintamalleja, 

joiden muuttaminen voi olla hankalaa. Koska linjasaneerauksien määrä tulee kasvamaan rä-

jähdysmäisesti tulevien vuosien aikana, tulee toimintamalleja pystyä tehostamaan ja kehit-

tämään tarpeen mukaan kokonaan uudenlaisia tapoja toimia. Rakennusalalla on lähivuosien 

aikana kehitetty enenevissä määrin yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja, joista pro-

jektiallianssi yhdistää kaikki hankkeen osapuolet tekemään yhteistyötä. Allianssia ei ole kui-

tenkaan vielä tutkimuksen tekemisen aikana juurikaan hyödynnetty linjasaneeraushank-

keissa. Taloyhtiöiden osalta yhteistoimintaa korostavat ryhmäkorjaushankkeet, ja näiden 

määrä tulee tulevaisuudessa varmasti kasvamaan, kun lähiöt saapuvat korjausikään. Ryhmä-

korjauksien avulla toimintaa on helppo tehostaa ja uskon, että koska hankkeet ovat kokoluo-

kaltaan suurempia kuin yksittäisten taloyhtiöiden korjaushankkeet, myös allianssin yhdistä-

minen ryhmäkorjaukseen olisi mahdollista. Näiden eri toimintatapojen osalta on tulevaisuu-

dessa varmasti erilaisia tutkimustarpeita ja jään mielenkiinnolla odottamaan, kuinka erilaiset 

toimintatavat tulevat vaikuttamaan linjasaneerausmarkkinoiden kehittymiseen. 

 

Lähivuosien aikana asenteet linjasaneerauksia kohtaan ovat myös muuttuneet niin asukkai-

den kuin ammattilaisten osalta. Asukkaat eivät enää aina näe korjaushanketta vain negatii-

visena asiana vaan hankkeessa nähdään myös mahdollisuuksia kehittää omaa asuntoaan ja 

taloyhtiön tiloja ja toimintoja. Ammattilaisten osalta niin suunnittelu- kuin urakointipuolella 

on ymmärretty, kuinka suuret markkinat korjausrakentamisessa ylipäätään ja linjasaneerauk-

sissa osana tätä markkinaa on tarjolla. Monet suuret yritykset ovat perustaneet omia korjaus-

rakentamisen osastojaan ja erillisiä yksiköitä, jotka keskittyvät linjasaneeraushankkeisiin. 

Aiemmin toiminta näiden parissa on jätetty pienemmille yrityksille, joilla ei ole ollut saman-

laista mahdollisuutta osallistua suuren kokoluokan hankkeisiin, kuten sairaaloihin ja ostos-

keskuksiin. Suurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kehittää koko alalla käytettäviä 

toimintamalleja yritysten sisäisten kehitysprojektien kautta, joten tämän myötä käytetyt toi-

mintatavat ja -mallit myös linjasaneerausten parissa tulevat varmasti kehittymään. 

 

Tätä tutkimusta tehdessä saatiin kerättyä laajalti tietoa linjasaneeraushankkeiden eri osa-alu-

eista hankkeen yleisistä vaiheista erilaisiin teknisiin ratkaisuihin. Myös uutta tutkimustietoa 

linjasaneeraushankkeiden uusista ja osaltaan vielä käyttämättömistä toimintamalleista saa-

tiin kerättyä esimerkiksi allianssin hyödyntämisestä linjasaneeraushankkeissa ja ryhmäkor-

jaushankkeista. Tehdyn taustatutkimuksen myötä erilaisissa linjasaneeraushankkeissa työs-

kentelyyn on paremmat edellytykset. 

 

Itse työn tutkimusosuudessa keskityttiin laskentamallin laatimiseen, jota voidaan hyödyntää 

linjasaneerauksien hankesuunnitteluvaiheessa arvioimaan erilaisia mahdollisia toteutusta-

poja 1970-luvun asuinkerrostalon linjasaneeraushankkeen toteuttamiseen. Laskentamallin 

avulla voidaan suhteellisen yksinkertaisesti rakennuksen perustiedot täyttämällä vertailla eri 

toteutusvaihtoehtoja usean eri tavoitteen näkökulmasta. Työssä ei keskitytty pelkästään kus-

tannusten arvioimiseen, koska kustannukset ovat vain yksi arvioitava tekijä linjasaneeraus-

hankkeissa. Laskentamallia ei tutkimuksen tekemisen yhteydessä voitu testata todellisen 

hankesuunnittelun yhteydessä sopivan kohteen puuttumisen johdosta. Yrityksen tekemien 

aiempien hanke- ja toteutussuunnittelukohteiden joukostakaan ei löytynyt sopivaa testikoh-

detta, koska kohteista ei löytynyt elementtirakentamista edustanutta kohdetta. Mallia on tar-

koitus testata käytännön suunnittelussa sopivan kohteen myötä, ja tässä vaiheessa varmasti 
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huomataan useita kehityskohteita, joita malliin voidaan tehdä. Tällaisenaan malli toimii kui-

tenkin varsinkin monitavoitearvioinnin osalta hyvänä pohjana sopivaa hankesuunnittelukoh-

detta silmällä pitäen.  

 

Laskentamallin käytön kannalta todellisten kohteiden suunnittelussa ongelmia aiheuttaa se, 

että linjasaneerausten hankesuunnitteluvaiheeseen ei panosteta usein kuin mahdollisimman 

vähän. Tämä aiheuttaa sen, että suunnittelutarjouksien hinta on niin alhainen, ettei hanke-

suunnitelman laatimiseen ole usein mahdollista yhdistää perusteellisia selvityksiä. Koska 

taloyhtiöt eivät ole taloudellisesti valmiita panostamaan hankesuunnitteluvaiheeseen tar-

peeksi, aiheuttaa tämä usein sen, että hankkeen sisältö määritellään suppeaksi, eikä pohdita 

tarpeeksi mitä lisätoimenpiteitä hankkeeseen olisi järkevää liittää. Toimenpiteiden lisäämi-

nen taloyhtiön hankkeeseen myöhemmissä vaiheissa on vaikeaa, koska taloyhtiö yleensä 

hyväksyttää hankesuunnitelman mukaisen hankesisällön osakkailla, ja tästä syystä lisätoi-

menpiteille tulisi hakea erikseen hyväksyntä. Hankesuunnitteluvaiheen osalta taloyhtiöiden 

tulisi olla valmiita panostamaan enemmän, jos tarkoituksena on liittää hankkeen yhteyteen 

myös lisätoimenpiteitä, eikä vain selvitä putkistojen korjauksesta mahdollisimman edulli-

sesti. Hyvä hankesuunnittelu maksaa helposti itsensä takaisin seuraavien hankevaiheiden te-

hostumisen sekä mahdollisen energiansäästön myötä. 

 

Työn tekemisen osalta eri toimenpiteiden kustannusten määrittäminen ja löytäminen osoit-

tautuivat alussa luultua vaikeammaksi. Kustannusten määrittäminen tuli pyrkiä pitämään 

riittävän yleisellä tasolla, mutta kuitenkin käyttövesi- ja viemärijärjestelmien osalta laskenta 

piti viedä tarkemmalle tasolle, jotta eri menetelmien välisiä eroja voitiin arvioida. Kustan-

nusten osalta työssä määritettyjä kustannuksia ei voida hyödyntää suoraan eri hankkeiden 

kustannuksia arvioitaessa, vaan laskentaa voidaan hyödyntää, kun taloyhtiölle esimerkiksi 

perustellaan eri toimenpiteiden sisällyttämistä linjasaneeraushankkeeseen ja millä tavoin 

korjaukset kannattaisi suorittaa. Eri medioissa linjasaneerausten kustannuksista puhuttaessa 

voitaisiin eritellä kullekin hankkeelle kustannukset, jotka ovat kohdistuneet puhtaasti pakol-

lisiin korjaustoimenpiteisiin (putkistojen korjaukset, märkätilat ym.) ja mitkä kaikki kustan-

nukset ovat aiheutuneet lisätoimenpiteistä. Tämän toteuttaminen voi osoittautua mahdotto-

maksi, mutta tästä syystä kustannuksia vertailtaessa eri hankkeiden vertailu on todella vai-

keaa. 

 

Laskentamallia voidaan jatkokehittää ja yhdistää mukaan esimerkiksi optimointia. Nyt las-

kentamallin käyttäminen perustuu vielä suunnittelijan tekemiin valintoihin, joita halutaan 

vertailla. Optimoinnin avulla voitaisiin kaikista mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista etsiä 

laskenta-algoritmin avulla paras, eikä vaihtoehtojen valinta riippuisi suunnittelijasta. 

 

Tutkimuksen onnistumista voidaan tarkastella myös asetettujen tutkimuskysymysten avulla. 

Tutkimustyössä pyrittiin löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Minkälaisia asuinkerrostaloja 1970-luvulla rakennettiin Suomessa ja miten 

käytetyt ratkaisut vaikuttavat linjasaneerauksiin? 

 

Laaditun kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin hyvin selvitettyä, minkälaisia asuinkerrosta-

loja 1970-luvulla rakennettiin, ja mitkä olivat syyt näiden ratkaisujen taustalla. Yleisten käy-

tettyjen ratkaisujen vaikutuksia rakennuksiin suoritettaviin linjasaneerauksiin saatiin myös 

työssä käsiteltyä hyvin. Rakennuksissa on aina kuitenkin kohdekohtaisia erikoisuuksia, joten 
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koko ajanjakson tyyppitalon määrittäminen on vaikea ja lähestulkoon mahdoton tehtävä. Sa-

maan ongelmaan on törmätty myös aiemmissa tutkimuksissa, joissa on pyritty tutkimaan 

laajasti tietyn ajanjakson rakennuksia rajaamatta tutkimusta pienelle alueelle, esimerkiksi 

yhteen lähiöön. 

 

2. Mitä eri teknisiä vaihtoehtoja on olemassa linjasaneerausten toteuttamiseen ja 

millä eri tavoin hanke voidaan toteuttaa? 

 

Teknisten ratkaisujen osalta saatiin käsiteltyä laajasti markkinoilla tutkimushetkellä tarjolla 

olevat erilaiset vaihtoehdot. Myös valmistajat ovat lähiaikoina kehittäneet uusia ratkaisuja, 

joilla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan linjasaneerausten toteutusvaihetta. Tarkkojen 

teknisten ratkaisujen osalta laskentaa ei voi kuitenkaan hankesuunnitteluvaiheessa suorittaa 

vertailemalla tiettyä tarkkaa ratkaisua toiseen, koska tarkat tuotevalinnat tehdään toteutus-

suunnitteluvaiheessa. Teknisten ratkaisujen tutkimisen myötä on kuitenkin paremmat edel-

lytykset jatkossa osata pohtia tiettyyn kohteeseen laajemmin erilaisia soveltuvia ratkaisu-

vaihtoehtoja. Hankkeen erilaiset toteutustavat saatiin myös työssä käsiteltyä ja myös uusista 

toteutustavoista löydettiin työhön aineistoa. Varsinkin teknisten ratkaisujen osalta omia tie-

tojaan tulee kuitenkin päivittää jatkuvasti, koska valmistajat tuovat markkinoille jatkuvasti 

uusia tuotteita.  

 

3. Miten linjasaneeraushanketta voidaan arvioida monen eri tavoitteen suhteen? 

 

Tähän tutkimuskysymykseen vastaamiseksi laadittiin osakaskyselypohja ja eri kriteerit työn 

laskentamallin monitavoitearvioinnin osuuteen. Myös aiemmista tutkimuksista löytyi tietoa 

arvoista, joiden arvellaan tulevaisuudessa vaikuttavan linjasaneeraustavan valintaan. Linja-

saneeraushankkeissa eri vaiheita voidaan arvioida eri tavoin, esimerkiksi toteutusvaiheen al-

kaessa voidaan urakoitsijaa valitessa arvioida erikseen eri urakoitsijoiden työtapoja ja aiem-

pia referenssikohteita. Tässä työssä monitavoitearvioinnissa pyrittiin arvioimaan tekijöitä, 

joihin pystyy vaikuttamaan valituilla teknisillä ratkaisuilla. Laadittua monitavoitearvioinnin 

osuutta laskentamallista voidaan hyödyntää kuitenkin myös muiden tekijöiden arvioimiseen. 

 

4. Mistä eri osuuksista linjasaneerauksen kustannukset muodostuvat ja miten 

kustannuksia voidaan vertailla elinkaaren perusteella? 

 

Kustannusten osalta saatiin kerättyä tietoa eri kirjallisuuslähteistä ja urakoitsijoilta ja laadit-

tua laskentamalliin näihin perustuvat osuudet sekä hankkeen investointikustannusten arvioi-

miseen, että 50 vuoden tarkastelujakson elinkaarikustannusten laskemiseksi. Kustannusten 

osalta esimerkkikohteen tarkastelun perusteella laskentamallilla saatavat tulokset vastaavat 

suuruusluokaltaan tehtyjä tutkimuksia ja tilastoja, joissa on käsitelty linjasaneeraushankkei-

den kustannuksia. Elinkaarikustannusten osalta laskentamallilla voidaan tehdä helposti 

myös herkkyystarkasteluja, joiden perusteella voidaan arvioida eri skenaarioiden mukaisia 

elinkaarikustannuksia. Todellisissa hankkeissa tulee kuitenkin aina ilmi, että kustannusten 

osalta vaihtelu on todella suurta jopa urakkalaskenta-asiakirjojen perusteella riippuen ura-

koitsijasta, mistä syystä kustannusten arvioiminen voi olla todella vaikeaa. Työssä ei myös-

kään huomioitu yleisten tilojen korjauksien kustannuksia, jotka voivat muodostaa suuren 

osan hankkeen kustannuksista. Tästä syystä työn kustannuslaskennan osuutta ei voi pitää 

absoluuttisen paikkaansa pitävänä, vaan työn kustannuslaskennalla voidaankin vertailla eri 

menetelmin toteutettujen hankkeiden kustannuksia toisiinsa. 
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Edellä esitetystä nähdään, että asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin työn myötä vastauk-

set. Laskentamallia tulee kuitenkin tutkimuksen ulkopuolella jatkokehittää, kun nähdään, 

miten sen käyttö onnistuu todellisen kohteen suunnittelun yhteydessä.  

 

Tutkimuksen tekemisen myötä saatiin kerättyä tietoa linjasaneerauksien toteuttamiseen liit-

tyen, mikä osaltaan muokkasi vähintään henkilökohtaisella tasolla vallinneita käsityksiä ”oi-

keasta” tavasta toteuttaa linjasaneeraushanke. Ennen tutkimuksen tekemistä mielikuva oli, 

että paras tapa toteuttaa linjasaneeraus on sekoitus perinteisiä ja uusia menetelmiä korjaten 

mahdollisimman paljon kerralla, vähintään koko vesi- ja viemärijärjestelmät kunnoltaan 

uutta vastaaviksi.  

 

Pohjaviemärin osalta ennen tutkimusta suositeltu korjaustapa olisi ollut sukitus ja kaikkien 

muiden viemäreiden osalta muoviviemärillä uusiminen. Asuntojen hajotukset oltaisiin tehty 

alemman kerroksen kattoon alakaton sisään. Jos tonttiviemäriä ei oltaisi vielä aiemmin uu-

sittu, uusittaisiin se kunnan liitokseen asti. Vesijohdot uusittaisiin kokonaisuudessaan kun-

nan liitoksesta alkaen ja niillä liityttäisiin olemassa olevaan kaukolämmön alajakokeskuk-

seen, jonka kuntoa tarkasteltaisiin omana hankkeenaan ja tarvittaessa alajakokeskus uusit-

taisiin. Vesijohdot toteutettaisiin kuparilla rakentaen pystynousuille uudet kotelot rappukäy-

täviin ja asentamalla huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistojen ovien yläpuolelle. Huo-

neistoissa vesijohdot asennettaisiin katon rajaan ja märkätiloissa alakaton yläpuolelle. Ka-

lusteiden kytkennät tehtäisiin pinta-asennuksena kromatulla kupariputkella. Kaikki vesi- ja 

viemärikalusteet uusittaisiin hankkeen yhteydessä.  

 

Kaikki märkätilat kiinteistössä uusittaisiin, pois lukien mahdollisesti sellaiset märkätilat, 

jotka on korjattu dokumentoidusti viimeisen viiden vuoden sisällä. Myös erillisiin WC-tiloi-

hin suoritettaisiin hankkeen yhteydessä pintaremontti. Keittiöön ei tehtäisi hankkeen osalta 

muita töitä kuin hanan ja viemäröinnin uusiminen. Osakkaat saisivat halutessaan tilata eril-

listyönä suurempia remontteja. 

 

Märkätilojen olemassa olevat lämmitysjärjestelmät purettaisiin ja riippuen siitä, onko tila 

ulkoseinää vasten vai ei, varustettaisiin se joko pelkästään rättipatterilla tai myös tarvittaessa 

lämmitysjärjestelmään liitetyllä patterilla. Sähköinen lattialämmitys olisi mahdollista toteut-

taa osakkaan erillistyönä. Hankkeen yhteydessä tarkasteltaisiin omana hankkeenaan pois-

toilman lämmöntalteenottoa, joka toteutettaisiin, mikäli mahdollista. Poistoilmasta lämpö 

otettaisiin talteen lämpöpumpulla, joka kytkettäisiin olemassa olevan kaukolämpöjärjestel-

män rinnalle. Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmä todettaisiin olevan epätasapainossa, suori-

tettaisiin sen tasapainotus hankkeen yhteydessä. Poistoilman lämmöntalteenoton yhteydessä 

selvitettäisiin myös ilmanvaihtojärjestelmän toiminta ja uusittaisiin tarvittavat laitteet.  

 

Kustannusten osalta saatiin tutkimuksen myötä selvitettyä, että vesijohtojen eri asennusta-

pojen vaikutukset hankkeen kokonaiskustannuksiin ovat todella pieniä, ja asennustapaa tar-

kastellessa kustannusten sijaan tärkeämpää voivatkin olla muut tekijät, kuten putkiston huol-

lettavuus. Tärkeää korjaustapaa valitessa on, jos kustannuksia halutaan mahdollisuuksien 

mukaan pienentää, käyttää mahdollisimman paljon reitityksiä, joissa selvitään mahdollisim-

man pienellä määrällä rakenneteknisiä töitä. Tästä syystä kustannusten puolesta paras rat-

kaisu olisi vesi- ja viemärinousujen asentaminen märkätilojen yhteyteen purkamatta vanhaa 

hormia. Asennukset voidaan näin tehdä esimerkiksi vanhan WC-istuimen huuhtelusäiliön 
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tilalle tulevalla asennuselementillä. Vesijohtojen porrashuoneeseen sijoittamisen kannatta-

vuus vaihtelee kohteesta toiseen, riippuen siitä kuinka paljon vaakaputkistoja tarvitsee tehdä.  

 

Sukituksen kustannukset osoittautuivat jossain määrin odotettua suuremmiksi. Sukitusta ei 

juurikaan voi kustannusten puolesta suositella ratkaisutavaksi, jos märkätilat on tarkoitus 

saneerata hankkeen yhteydessä, ja jos viemärit saadaan uusittua kevyin rakenneteknisin töin. 

7.1 Yhteenveto 

Linjasaneeraushankkeen kustannuksiin vaikuttaa usea asia, ja jokainen hanke tuleekin tar-

kastella yksilönä. Suurin vaikutus hankkeen kustannuksiin on valittujen toimenpiteiden laa-

juudella. Joissain tapauksissa voidaan korjata pelkästään vesijohdot ja jättää viemärit sekä 

märkätilat korjaamatta ja kutsua hanketta linjasaneeraukseksi, kun taas toisessa kohteessa 

linjasaneeraus käsittää koko talotekniikan korjaukset sekä kiinteistön märkätilat. Hankkei-

den laajuuden erot aiheuttavat suurta vaihtelua kustannuksiin ja asia tulisikin ottaa huomi-

oon, kun keskustellaan linjasaneerauksien kustannuksista. 

 

Tehtävien toimenpiteiden lisäksi eroa kustannuksiin aiheuttavat muutkin tekijät. Näitä eri 

tekijöitä ovat muun muassa urakkamuodon vaikutus, ryhmäkorjaushankkeet, elementtien 

hyödyntäminen asennuksissa, hankkeen maantieteellinen sijainti sekä mahdollinen korjauk-

sien tekeminen talvella. Näiden tekijöiden kustannusvaikutusta ei ole tarkkaan tutkittu, ja 

oletuksena voidaankin käyttää vain arvioita kustannusvaikutuksesta. Kokonaisuutena näiden 

eri tekijöiden vaikutus kustannuksiin voi olla kuitenkin useita kymmeniä prosentteja, mistä 

syystä myös nämä eri tekijät tulee ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa. 

 

Kustannusten lisäksi linjasaneeraushankkeita voidaan arvioida myös monien muiden teki-

jöiden perusteella. Eri korjaustapoja voidaan verrata muun muassa huollettavuuden, toimin-

nallisuuden ja esteettisyyden perusteella. Korjaustapojen lisäksi monitavoitearviointia voi-

daan käyttää muun muassa eri urakkamuotojen ja urakoitsijoiden arviointiin eri kriteerien 

perusteella. 

7.2 Jatkotutkimusehdotuksia 

Kustannusten osalta elementtien käytöstä olisi hyvä saada tutkimustietoa, jossa olisi vertailtu 

puhtaasti elementtien käyttöä paikalla rakentamiseen. Nyt löydetyissä tutkimuksissa putki-

reititykset ja täten myös muiden vaadittujen töiden määrä vaihteli laskelmissa, mistä syystä 

kustannuksissa oli suurta eroa elementtiratkaisujen ja paikalla rakentamisen suhteen. 

 

Myös muista laskentamalliin sisällytetyistä kokonaiskustannuksissa huomioitavista kertoi-

mista olisi hyvä saada tutkittua tietoa. Eri urakkamuodot selvästi vaikuttavat hankkeen ko-

konaiskustannuksiin, mutta tarkkaa tietoa vaikutuksista ei ole saatavilla. Myös ryhmäkor-

jauksien osalta tarvittaisiin tutkittua tietoa, kuin myös hankkeen sijainnin vaikutuksesta kus-

tannuksiin. 

 

Työn yhteydessä kehitettyä laskentamallia voidaan myös jatkokehittää ja liittää mukaan esi-

merkiksi optimointia kustannusten ja monitavoitearvioinnin suhteen parhaan ratkaisun löy-

tämiseksi. Monitavoitearvioinnin osalta yksi jatkotutkimus voisi olla myös laajempi kysely-

tutkimus linjasaneeraushankkeiden eri edustajille, esimerkiksi osakkaille, isännöitsijöille, 

urakoitsijoille ja projektinjohtajille, jolla kartoitettaisiin eri tekijöitä, jotka olisi hyvä ottaa 

huomioon linjasaneeraushanketta arvioitaessa, kuin myös oletuspainoarvoja eri kriteereille. 
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Liite 1. Teknisiä käyttöikiä 
 

Taulukko 1. Tekniset käyttöiät alkuperäisille osille (muokattu lähteestä LVI 01–10424 

2008). 
Osa Käyttöikä, vuotta 

Käyttövesijärjestelmä  

Pumput 20–25 

Sulkuventtiilit 30–40, messinkiset karaventtiilit 20–30 

Linjasäätöventtiilit 30 

Moottoriventtiilit Runko 15–20, toimilaite 5–10 

Paineenkorotusasema 20–30 

Paineenalennus-/vakiopaineventtiilit 10–20 

Huoneistokohtainen vedenmittaus 8–10 

Vesijohto, sinkitty teräs Ei käyttöikää jäljellä 

Vesijohto, kupari 40–50 

Viemärijärjestelmä  

Kaivot, erottimet, säiliöt yms. 50 

Pumppaamot 30 

Betoniputket Ei käyttöikää jäljellä 

Valurautaviemärit 50 

Muoviviemärit 40 

RSt-viemärit 50 

HSt-viemärit 50 

Vesi- ja viemärikalusteet  

Kaksiotesekoittimet 20–25 

Yksiotesekoittimet 15–25 

Termostaattisekoittimet 10–15 

Vesipostit 50 

Kiertovesipatterit 30 

Pesualtaat, pesuistuimet, kylpyammeet 50 

WC-laitteet 50 

Lattiakaivot 50 

Seinäkaivot, kylpyhuone-elementeissä 30 

Vesilukot 30 

Lämmitysjärjestelmä  

Lämmönsiirtimet 20 

Pumput 20–25 

Sulkuventtiilit 30 

Linjasäätöventtiilit 30 

Patteriventtiilit 15–20 

Moottoriventtiilit Runko 20, toimilaite 10–15 

Paisunta- ja varolaitteet 20–25 

Teräsputket sisätiloissa 100 (rakennuksen elinkaari) 

Teräsputket, lattialämmitys 100 (rakennuksen elinkaari), jos ulkopuolista kosteusrasitusta niin käyt-
töikä saavutettu heti 

Kupariputket sisätiloissa vapaasti 50-> 

Kupariputket betonissa paljaana 40-> 

Kupariputket betonissa muovipinnoitettuna 50-> 

Radiaattorit, konvektorit 100 (rakennuksen elinkaari), ulkopuolista kosteusrasitusta niin 5 vuotta 

Ilmanvaihto  

Koneet ja niihin liittyvät osat, esim. puhaltimet 10–15 jatkuvalla käytöllä, 20–25 osakäytöllä 

Kanavat ja kanaviston varusteet 100 (rakennuksen elinkaari) 

Märkätilarakenteet  

Lattia, muovimatto 20 

Lattia, laatta ja bitumivedeneriste 30 

Seinä, keraamiset laatat, kosteussulkusively ja levyrakenne 15 

Seinä, laatoitus, kosteussulkusively ja kiviainesrakenne 18 

Seinä, muovitapetti 12 

Seinä, muovipinnoitettu pelti 30 

Seinä, pesuhuoneen panelointi 12 

Seinä, saunan panelointi 20 

Erityisjärjestelmät  

Kylmäkoneistot 10–15 

Sprinklerilaitteistot 100 (rakennuksen elinkaari) 
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Taulukko 2. Tekniset käyttöiät uusituille osille (muokattu lähteestä LVI 01–10424 2008). 
Osa Käyttöikä, vuotta 

Käyttövesijärjestelmä  

Pumput 20–25 

Sulkuventtiilit 30–40, messinkiset karaventtiilit 20–30 

Linjasäätöventtiilit 30 

Moottoriventtiilit Runko 15–20, toimilaite 5–10 

Paineenkorotusasema 20–30 

Paineenalennus-/vakiopaineventtiilit 10–20 

Huoneistokohtainen vedenmittaus 8–10 

Vesijohto, muovi 50 

Vesijohto, kupari 40–50 

Vesijohto, komposiitti 50 

Viemärijärjestelmä  

Kaivot, erottimet, säiliöt yms. 50 

Pumppaamot 30 

Betoniputket Ei käyttöikää jäljellä 

Valurautaviemärit 50 

Muoviviemärit 50 

RSt-viemärit 50 

HSt-viemärit 50 

Vesi- ja viemärikalusteet  

Kaksiotesekoittimet 20–25 

Yksiotesekoittimet 15–25 

Termostaattisekoittimet 10–15 

Vesipostit 50 

Kiertovesipatterit 30 

Pesualtaat, pesuistuimet, kylpyammeet 50 

WC-laitteet 50 

Lattiakaivot 50 

Seinäkaivot, kylpyhuone-elementeissä 30 

Vesilukot 30 

Lämmitysjärjestelmä  

Lämmönsiirtimet 20 

Pumput 20–25 

Sulkuventtiilit 30 

Linjasäätöventtiilit 30 

Patteriventtiilit 15–20 

Moottoriventtiilit Runko 20, toimilaite 10–15 

Paisunta- ja varolaitteet 20–25 

Teräsputket sisätiloissa 100 (rakennuksen elinkaari) 

Teräsputket, lattialämmitys 100 (rakennuksen elinkaari), jos ulkopuolista kosteusrasitusta niin käyt-
töikä saavutettu heti 

Kupariputket sisätiloissa vapaasti 50-> 

Kupariputket betonissa paljaana 40-> 

Kupariputket betonissa muovipinnoitettuna 50-> 

Muoviputket, komposiittiputket 50 

Radiaattorit, konvektorit 100 (rakennuksen elinkaari), ulkopuolista kosteusrasitusta niin 5 vuotta 

Ilmanvaihto  

Koneet ja niihin liittyvät osat, esim. puhaltimet 10–15 jatkuvalla käytöllä, 20–25 osakäytöllä 

Kanavat ja kanaviston varusteet 100 (rakennuksen elinkaari) 

Märkätilarakenteet  

Lattia, muovimatto 20 

Lattia, laatta ja bitumivedeneriste 30 

Lattia, laatta ja kosteussulkusively 15 

Lattia, laatta ja massamainen vedeneriste 30 

Seinä, keraamiset laatat, kosteussulkusively ja levyrakenne 15 

Seinä, laatoitus, kosteussulkusively ja kiviainesrakenne 18 

Seinä, laatoitus ja massamainen vedeneriste 30 

Seinä, muovitapetti 12 

Seinä, muovipinnoitettu pelti 30 

Seinä, pesuhuoneen panelointi 12 

Seinä, saunan panelointi 20 

Erityisjärjestelmät  

Kylmäkoneistot 10–15 

Sprinklerilaitteistot 100 (rakennuksen elinkaari) 
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Liite 2. Monitavoitearvioinnin osakaskyselypohja 
 

Kustannusten osalta linjasaneeraushankkeessamme halutaan painottaa 

 

a) investointikustannuksia 

b) elinkaarikustannuksia 50 vuoden aikana 

 

Investointikustannuksissa huomioidaan vain korjauksien hankintakustannus. Saavutet-

tua energiansäästöä ei huomioida, koska säästöt kohdistuvat tulevaisuuteen. Korjaustoi-

menpiteillä järjestelmille saavutetulla käyttöiällä ei ole merkitystä, koska tulevaisuuden 

korjauksien hintaa ei oteta laskennassa huomioon. 

 

Elinkaarikustannuksissa arvioidaan korjauksien kustannuksia pidemmällä aikavälillä. 

Uusimalla järjestelmät saavutetaan 50 vuoden laskennallinen käyttöikä eli järjestelmiä 

ei tarvitse uusia uudestaan tarkasteluaikana. Kevyemmillä korjaustoimenpiteillä (esim. 

viemärin sukituksella) saavutettu käyttöikä on tätä lyhyempi, jolloin 50 vuoden tarkaste-

luaikana joudutaan suorittamaan uusi korjaus järjestelmään. Elinkaarikustannukset las-

kemalla arvioidaan tämän tulevaisuuden korjauksen nykyarvo, jolloin voidaan vertailla 

järjestelmien korjauksien kokonaiskustannuksia 50 vuoden aikana. Energiansäästötoi-

menpiteillä saavutetaan säästöä vuotuisissa kustannuksissa ja tietyn takaisinmaksuajan 

kuluttua toimenpiteet alkavat tuottaa säästöä kustannusten sijaan. 

 

Hinnan lisäksi linjasaneerauksen yhteydessä muita huomioitavia arvoja 

 

Arviointiasteikko 0 – 5 

 

0 = Asiaa ei tule tarkastella tässä kohteessa (ei ongelmia / korjattu aiemmin) 

1 = Ei lainkaan merkitystä 

2 = Vähän merkitystä 

3 = En osaa sanoa / neutraali 

4 = Jonkin verran merkitystä 

5 = Todella suuri merkitys 

 

Alla olevilla arvoilla etsitään kustannusten ulkopuolisia tekijöitä, joilla on merkitystä 

päätettäessä teknistä toteutustapaa linjasaneeraukselle, ja mahdollisesti korjauksien yh-

teyteen liitettäviä muita toimenpiteitä. Osalla alla olevista arvoista on myös vaikutusta 

kustannuksiin ja osa arvoista myös riitelee keskenään (esimerkiksi huollettavuus ja 

asennuksien näkyminen). Riippuen valitusta teknisestä toteutustavasta ja korjauksien 

yhteyteen liitetyistä lisätoimenpiteistä saa kukin alla olevista arvoista arvosanan, jota 

painotetaan valitulla painokertoimella. Arvosanojen ja painokertoimien avulla saamme 

laskettua kokonaisarvosanan ja näin valittua kokonaisuutena parhaimman ratkaisutavan 

vertailemalla eri vaihtoehtojen kokonaisarvosanaa. Kunkin ratkaisutavan osalta las-

kemme myös kustannukset (sekä investointi- että elinkaarikustannukset) ja näin 

voimme vertailla kustannusten ja kokonaisarvosanan käyttäytymistä toisiinsa nähden. 
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1. Putkiston huollettavuus ja mahdollisten vuotojen korjaamisen helppous kor-

jauksien jälkeen 

 

Tällä arvolla huomioidaan, kuinka hyvin valittu tekninen toteutustapa helpottaa järjes-

telmään tulevaisuudessa tehtäviä korjauksia. Lisäksi, jos ilmenee vesivuotoja, kuinka 

helppoa korjaaminen on mahdollisimman vähillä rakenneteknisillä töillä. 

 

Paras vaihtoehto: Asennukset helposti avattavissa koteloissa / näkyvillä helpoissa pai-

koissa (esim. porraskäytävässä tai vaatehuoneessa) 

 

Huonoin vaihtoehto: Umpinaiset hormirakenteet huoneistojen sisällä (esim. alkuperäiset 

putkinousut) 

 

Arviointi: 

 

2. Märkätilojen kokonaislaatu hankkeen jälkeen ja mahdollisuus muuttaa kaluste-

järjestystä tiloissa korjausten yhteydessä 

 

Märkätilojen kokonaislaatua parantavia toimenpiteitä ovat märkätilaremontti (lisätään 

vesieristykset rakenteisiin ja uusitaan pinnat) ja kalusteiden uusiminen. Lisäksi huomi-

oidaan tilan järjestelymuutokset ja toiminnallisuuden parantaminen (esim. pyykinpe-

sukoneen lisääminen). 

 

Paras vaihtoehto: ”Perinteinen putkiremontti” (=uusitaan märkätilat rakenteineen, uudet 

pinnat ja tarvittavat tilajärjestelyt sekä uusitaan kokonaisuudessaan käyttövesi- ja vie-

märijärjestelmät sekä kalusteet) 

 

Huonoin vaihtoehto: Märkätiloja ei korjata, ei uusita kalusteita, vesijohdot uusitaan, vie-

märit sukitetaan 

 

Arviointi: 

 

3. Vesipisteiden lisääminen märkätiloihin on korjausten jälkeen helppoa 

 

Tilaan voidaan korjausten jälkeen lisätä rajoituksin esimerkiksi toinen suihku tai pesual-

las. 

 

Paras vaihtoehto: Vesijohdot uusitaan märkätiloissa pinta-asennuksena 

 

Huonoin vaihtoehto: Vesijohdot asennetaan rakenteisiin 

 

Arviointi: 

 

4. Märkätilojen lämmitys toteutetaan lattialämmityksellä 

 

Märkätilaremontin yhteydessä puretaan usein lämmitysverkostoon liitetty lämmityspat-

teri. Lisäksi käyttövesiverkkoon liitetyt lattialämmitysjärjestelmät joudutaan purkamaan 
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vesijohtojen uusimisen yhteydessä. Märkätilojen lattialämmitys voidaan toteuttaa joko 

sähköisenä tai suljettuna vesikiertoisena. Sähköinen lattialämmitys on helppo lisätä kor-

jausten yhteydessä, mutta sen käyttökustannukset ovat huoneiston asukkaan vastuulla. 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmään liitetty vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä 

vaatii suurempia toimenpiteitä, ja järjestelmän toteuttamista tulee harkita laajempien 

korjaustöiden yhteydessä. 

 

Paras vaihtoehto: Märkätilat varustetaan lattialämmitysjärjestelmällä 

 

Huonoin vaihtoehto: Tiloja ei varusteta lattialämmityksellä 

 

Arviointi: 

 

5. Valitut tekniset ratkaisut mahdollistavat hankkeen nopeamman läpimenoajan 

 

Hankkeen läpimenoaikaan vaikuttaa teknisten ratkaisujen lisäksi myös työmaan raken-

tamisen koordinointiin ym. liittyvä asia, mutta tietyillä teknisillä toteutusratkaisuilla 

voidaan tutkimusten mukaan nopeuttaa asennuksiin / korjauksiin vaadittavaa aikaa työ-

maalla ja näin mahdollistaa korjauksien nopeampi läpimenoaika. 

 

Paras vaihtoehto: Käytetään esivalmistettuja elementtiratkaisuja ja sisäpuolisia korjaus-

menetelmiä 

 

Huonoin vaihtoehto: Rakennetaan kaikki paikan päällä 

 

Arviointi: 

 

6. Kohteessa asuminen on mahdollisimman helppoa korjausten aikana 

 

Tiettyjä teknisiä ratkaisuja käyttämällä korjauksia voidaan siirtää pois huoneistojen si-

sältä, jolloin asumiseen kohdistuu pienempi haitta korjauksista. 

 

Paras vaihtoehto: Ei korjata märkätiloja, asennetaan vesijohtonousut porraskäytävään, 

saneerataan viemärit sisäpuolisesti. Asuntojen vesijohtoja ja viemäriä voidaan käyttää 

lyhyin käyttökatkoksin koko remontin ajan. 

 

Huonoin vaihtoehto: Tehdään märkätilaremontti, tehdään kaikki asennukset paikan 

päällä ja huoneistojen sisäpuolelle. Vesijohtojen ja viemäreiden käytössä on pidempiai-

kaisia käyttökatkoksia asunnossa. 

 

Arviointi: 

 

7. Asennukset eivät vie lattiatilaa huoneistosta 

 

Rakentamalla nousut uusiin sijainteihin huoneistojen sisälle tarvitaan asennuksia varten 

jonkin verran tilaa huoneistoista. 
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Paras vaihtoehto: Käytetään olemassa olevaa nousua / Asennetaan nousut uuteen paik-

kaan huoneiston ulkopuolelle. 

Huonoin vaihtoehto: Asennetaan uudet nousut huoneistojen sisällä uuteen paikkaan. 

 

Arviointi: 

 

8. Huoneistoissa ei ole näkyvillä asennuksia 

 

Tekniikka voidaan asentaa tiloissa joko täysin piiloon tai osittain näkyville. 

 

Paras vaihtoehto: Hyödynnetään vanhoja nousuja ja asennetaan huoneistojen vesijohdot 

muoviputkella rakenteiden sisään ja viemärit alakaton päälle / roilotaan välipohjaan. 

 

Huonoin vaihtoehto: Asennetaan vesijohtonousut porraskäytävään, jolloin joudutaan 

usein tekemään vaaka-asennuksia huoneistojen sisälle (kotelointeja katonrajassa) siirryt-

täessä märkätilaan. Märkätilan asennukset tehdään pinta-asennuksena. 

 

Arviointi: 

 

9. Korjausten yhteydessä tehdään toimenpiteitä, joilla saavutetaan energiansäästöä 

 

Linjasaneerauksen yhteyteen on mahdollista liittää toimenpiteitä, joiden suoritus linjasa-

neerauksen yhteydessä on luontevaa, ja joilla saavutetaan energiansäästöä ja täten kus-

tannussäästöä pidemmällä aikavälillä. Myös käyttövesijärjestelmän korjaustoimenpi-

teillä saavutetaan hieman energiansäästöä. 

 

Paras vaihtoehto: Uusitaan vesikalusteet vettä säästäviksi. Vedenkulutus mittaroidaan ja 

laskutetaan toteutuneen kulutuksen perusteella huoneistokohtaisesti. Lämmitysverkosto 

tasapainotetaan ja uusitaan tarvittaessa venttiilit. Kiinteistö varustetaan poistoilman 

LTO-järjestelmällä ja talteen kerätty lämpö hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. 

 

Huonoin vaihtoehto: Ei tehdä mitään vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Ei uusita vesikalus-

teita. Ei oteta asuntokohtaista vedenkulutuksen mittarointia käyttöön. 

 

Arviointi: 

 

10. Korjausten yhteydessä parannetaan huoneistojen korvausilman saantia 

 

Tavallisesti koneellisen poistoilmajärjestelmän tai painovoimaisen ilmanvaihdon yhtey-

dessä korvausilman saantiin ei ole kiinnitetty huomiota rakennusvaiheessa. Jos huoneis-

toihin ei ole ennen linjasaneerausta lisätty korvausilmaventtiilejä, voidaan tämä toimen-

pide tehdä luontevasti korjausten yhteydessä. 

 

Paras vaihtoehto: Lisätään korvausilmaventtiilit tai muut korvausilmajärjestelyt huo-

neistoihin. 

 

Huonoin vaihtoehto: Korvausilman saantia ei korjata, jos se koetaan ongelmalliseksi. 

 



 Liite 2 (5/6)

 

 

 

   

 

Arviointi: 

 

11. Linjasaneerauksen yhteydessä parannetaan muitakin puutteita ja ehostetaan 

talon yhteisiä tiloja 

 

Korjauksien yhteydessä samalla kertaa parannetaan talon yleistä laatutasoa uusimalla 

mahdolliset saunaosastot ja pesutuvat sekä muut yhteiset tilat. Taloyhtiö halutaan saada 

kerralla laadukkaaksi. 

 

Paras vaihtoehto: Talon yleiset tilat korjataan kaikilta osin toimiviksi ja edustavaan kun-

toon. 

 

Huonoin vaihtoehto: Taloon tehdään vaan välttämättömät asiat, yleiset tilat ovat tar-

peeksi toimivia eikä niihin kohdisteta toimenpiteitä kuin siltä osin mitä tekniikan kor-

jaaminen vaatii. 

Arviointi: 

 

12. Linjasaneerauksen yhteydessä tehdään varauksia tulevaisuutta ajatellen 

 

Linjasaneerauksen yhteydessä huomioidaan mahdollisia yhtiön tulevaisuuteen liittyviä 

asioita järkevästi, kuten varaukset tuleviin korjauksiin tai hankkeisiin (myöhemmin teh-

dään saunaosasto, pyykkitupa, uusitaan tele- ja sähköjärjestelmä, varautuminen sähkö-

autojen tulemiseen, mahdollinen laajennus esim. ullakkorakentaminen). Linjasaneerauk-

sen yhteydessä halutaan ennakoida seuraavat parannukset ja vältetään turhia kustannuk-

sia ja osa asioista kannattaa tehdä linjasaneerauksen yhteydessä varauksena. 

 

Paras vaihtoehto: Huomioidaan tulevat tarpeet 

 

Huonoin vaihtoehto: Tehdään vain heti välttämättömät toimenpiteet 

 

Arviointi: 

 

13. Korjausten jälkeen kiinteistöön ei jää haitta-aineita (esim. asbestia) 

 

Asbestin ja muiden haitta-aineiden käyttö on ollut aikoinaan yleistä rakentamisessa. 

Terveydelle haitallisia aineita on käytetty mm. märkätiloissa ja tekniikan eristyksissä. 

Materiaalit aiheuttavat haitan terveydelle, kun ne pääsevät pölyämään esim. purkutöiden 

yhteydessä. Jos on epäilys, että purkutöiden yhteydessä voidaan joutua käsittelemään 

haitta-aineita, tulee ennen töitä laatia haitta-ainekartoitus. Purkutyöt tulee suorittaa kar-

toituksen mukaisesti, jos todetaan, että kohteessa on käytetty haitta-aineita. Linjasanee-

rauksen yhteydessä on luontevaa purkaa kaikki haitta-aineita sisältävät rakenteet ja jär-

jestelmät sekä korjata ne yhdellä kertaa kuntoon, ettei enää tulevaisuuden korjauksissa 

tarvitse pohtia, onko haitallisia aineita vielä jäänyt käyttöön. Kevyempien 

korjausmenetelmien kanssa pyritään kuitenkin säästymään laajoilta purkutöiltä, jolloin 

haitta-aine jää edelleen odottamaan rakenteeseen. 

 

Paras vaihtoehto: Puretaan haitta-aineet kokonaisuudessaan pois linjasaneerauksen yh-

teydessä 
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Huonoin vaihtoehto: Puretaan haitta-aineet vain pakollisilta osin 

 

Arviointi: 

 

14. Muut huomioitavat asiat / lisää ”arvoja”, joihin voi vaikuttaa teknisillä ratkai-

suilla (kirjoita vapaasti) 
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Liite 3. 1970-luvun tyyppitalot (lähteestä RIL 2009b) 
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Liite 4. Esimerkkikohteen laskentamalli (korjausvaihtoehto 6: sisäpuolinen, vesijohdot ele-
mentillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja) 

 

Laskennassa käytettäviä lähtöarvoja

Kustannuslaskennan kertoimet
Kerroin käytössä laskennassa Kerroin laskennassa Huomiot

Elementti 0,90 Kyllä 0,9 Elementtien käytön vaikutus verrattuna paikalla rakentamiseen

Ryhmäkorjaus 0,90 Ei 1 Oletus: Mahdollinen säästö 10 %

Urakkamuoto 0,90 Ei 1 Oletus: Mahdollinen säästö 10 %

Hankkeen sijainti 1,00 Ei 1 Oletukset: Helsinki 1, muu Suomi 0,8

Toteutus talvella 0,90 Ei 1 Oletus: Mahdollinen säästö 10 %

Laskennassa käytettävä kokonaiskerroin 1

Elinkaarilaskennan lähtötiedot Oletusarvot

Tarkastelujakso 50 vuotta

Kaukolämmön energian hinta 0,05 e/kWh 0,05

Kaukolämmön energian hinnan eskalaatio 6,50 % /a 6,50 %

Veden hinta 3,71 e/m³ 3,71

Veden hinnan eskalaatio 4,00 % /a 4 %

Korjauksien hinnan eskalaatio 5,00 % /a 5 %

Nimelliskorko 3,00 % /a 3 %

Kaukolämmön hinnan reaalikorko -3,29 %

Veden hinnan reaalikorko -0,96 %

Korjauksien hinnan reaalikorko -1,90 %

Oletuskäyttöiät
Käyttöikä vuosina Huomiot

Käyttövesi

Putkisto 50

Putkistovarusteet 30

Vesimittarit 10

Viemäri

Putkisto 50

Putkisto, sukitettu 40

Putkistovarusteet 50

Vesi- ja viemärikalusteet 25 Käyttöikä vaihtelee paljon kalustetyypistä riippuen, käytetään oletuskäyttöikänä 25 vuotta

Lämmitysjärjestelmä

Siirtimet ja alajakokeskus 20

Venttiilit 20

Märkätilat 30

Sähköjärjestelmä 40

Poistoilmapuhaltimet 25

LTO-järjestelmän laitteet 25

Korvausilmaventtiilit 25

Ilmavirtojen säätö ja nuohous 10

Kerroin
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Toimenpiteiden vaikutukset energiankulutukseen
Toimenpide Lämmön kulutus, säästö Veden kulutus, säästö

Käyttövesiverkoston uusiminen 3,75 % 15 %

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen 5 %

Lämmönsiirtimen uusiminen 4,70 %

Nuohous ja ilmavirtojen säätö 0,70 %

Poistoilmakoneiden uusiminen -2,20 %

Poistoilman LTO 40,00 %

Tarvittaessa lisäkorjausten arvo tarkastelujaksolla suhteessa alkuinvestointiin

Toimenpide Lisäinvestoinnin suuruus

Käyttövesiputkistojen ja varusteiden korjaus 100 %

Viemäreiden korjaus 100 %

Lämmitysjärjestelmän korjaukset 100 %

Märkätilojen korjaaminen 75 %

Sähköjärjestelmien korjaaminen 75 %

Poistoilman LTO 50 %

Muita tarvittavia lähtötietoja

Lähtötieto Arvo Huomiot

Laskentataulukon "nollavuosi" 2017

Suunnittelukustannukset, prosentuaalinen 5 % Arviolta 5% kustannuksista, prosentuaalista osuutta käytetään oletuksena elinkaarikustannuksien osalta

Suunnittelukustannukset, kiinteä 70000 Hankesuunnittelu arviolta 10000e ja toteutussuunnittelu 60000e, voidaan hyödyntää jos tehdään yksi iso hanke

Rakennuttamiskustannukset, prosentuaalinen 5 % Arviolta 5% kustannuksista, prosentuaalista osuutta käytetään oletuksena elinkaarikustannuksien osalta

Rakennuttamiskustannukset, kiinteä 60000 Rakennuttamiskustannukset arviolta 60000e, voidaan hyödyntää jos tehdään yksi iso hanke
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Kustannuksien lähtötiedot
Käyttövesi

Tonttivesijohto, uusiminen 31 e/m Putkikoko Näkyville, e/m Hormiin, e/m Kattoon, e/m

Liitoksen uusiminen 1457 e/kpl 15 35 42 40

18 40 48 45

Runkojohdot näkyville Katso taulukko vieressä 22 45 54 50

Runkojohdot hormiin Katso taulukko vieressä 28 50 60 55

35 55 66 60

Huoneiston vesijohtohajotukset 900 e/asunto 42 60 72 65

54 65 78 70

Päävesimittarin uusiminen 500 e/kpl 108

Paineenalennusventtiili 2000 e/kpl

Huoneistokohtaiset vesimittarit 500 e/asunto Mukana laskennassa

Sulkuventtiilit 30 e/kpl Pesuallas 200 Kyllä

Linjasäätöventtiilit 95 e/kpl Kiintokalusteet 400 Kyllä

WC-istuin 500 Kyllä

Viemäri Suihkusetti 600 Kyllä

Tonttiviemäri, uusiminen 36 e/m Suihkuseinä 600 Kyllä

Tonttiviemäri, sukitus 390 e/m Pesuallashana 250 Kyllä

Tarkastuskaivo 390 e/kpl Pesukoneventtiilit 150 Kyllä

Perusvesikaivo 700 e/kpl Käyttövesipatteri 500 Kyllä

Liitoksen uusiminen 1240 e/kpl Lattiakaivo 75 Kyllä

Irtokalusteet 150 Kyllä

Pohjaviemäri, uusiminen 40 e/m Keittiöhana 300 Kyllä

Pohjaviemäri, sukitus 360 e/m

Runkoviemärit DN100, uusiminen 104 e/m

Runkoviemärit DN100, sukitus 310 e/m

Runkoviemärit DN150, uusiminen 148 e/m

Runkoviemärit DN150, sukitus 360 e/m

Puhdistusluukut 100 e/kpl

Huoneiston viemärihajotukset, kylpyhuone, uusiminen 700 e/kylpyhuone

Huoneiston viemärihajotukset, kylpyhuone, sukitus 800 e/kylpyhuone

Huoneiston viemärihajotukset, erillis-WC, uusiminen 300 e/WC

Huoneiston viemärihajotukset, erillis-WC, sukitus 300 e/WC

Huoneiston viemärihajotukset, keittiö, uusiminen 150 e/keittiö

Huoneiston viemärihajotukset, keittiö, sukitus 200 e/keittiö

Vesi- ja viemärikalusteet

Kylpyhuone 3425 e/kpl

WC 1350 e/kpl

Keittiö 300 e/kpl

Käyttövesirunkojohtojen uusimisen kustannus

Vesi- ja viemärikalusteiden kustannukset
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Märkätilojen korjaaminen

Kylpyhuone y=1924,5*x^(-0,375) e/kph-m²

Erillis-WC 500 e/WC-m²

Sauna 1000 e/sauna-m²

Rakennustyöt

Kaivuutyöt tontilla 500 e/m

Kaivuutyöt katualueella 1000 e/m

Kaivuutyöt kaivojen alueella 2000 e/m

Kaivuutyöt liitoksen alueella 4000 e/m

Tonttivesijohdon uusimisen rakennustekniset aputyöt 1000 e/kpl

Tonttiviemärien uusimisen rakennustekniset aputyöt 1000 e/kpl

Lattian piikkaus ja umpeen valaminen 280 e/m

Kipsikotelo 190 e/m

Välipohjan läpiviennit, vesijohdot 39 e/kpl

Välipohjan läpiviennit, viemäri 48 e/kpl

Hormin avaus ja paikkaaminen 216 e/m

Alakatto 179 e/m²

Suojaus, asunto 620 e/asunto

Suojaus, porrastasanne 800 e/krs

Palokatkot 90 e/kpl

Asbestin vaikutus hintoihin

Asbestinäyte 300 e/asunto

Ilmamittaus 710 e/asunto

Suojauksen vaikeutuminen 450 e/asunto

Sähköjärjestelmän korjaus

Hinta asuntokohtaisesti 6350 e/asunto

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen 8 e/as-m²

Kaukolämpölaitteiston uusiminen 7 e/as-m²

Poistoilman LTO 150000 e/kpl

Märkätilan lämmityksen muutokset 650 e/kylpyhuone

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö 1 e/as-m²

Korvausilmaventtiilien lisääminen 100 e/kpl

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyöt 50 e/asunto

Poistoilmapuhaltimien uusiminen 2500 e/kpl

Muut kustannukset

Lisä- ja muutostyövaraus 10 %

Työmaan peruskustannukset 20 %

Muut rakennustekniset työt 20 %
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Kohteen perustiedot

Rakennuksen perustiedot Huomiot

Kohteen nimi Tyyppitalo Mattinen & Niemelä

Korjauksien tarkastelun vuosi 2017

Rakennusvuosi 1978

Laajuustiedot
Huoneistojen pinta-ala 2650 m²

Asuinkerrosten lukumäärä 5 kpl

Kerroskorkeus 2,8 m

Portaiden lukumäärä 3 kpl

Asuntojen lukumäärä 45 kpl

Asukkaita 90 kpl TÄYTÄ JOS TIEDOSSA

Kulutustiedot Tarkistusarvot Referenssitaso

Lämmitysenergia 530 MWh/a 200,0 kWh/asm²,a 200 kWh/asm²,a

Vesi 5600 m³/a 170,5 l/as,vrk 170 l/as,vrk

Asuntojen jaottelu ja lähtötiedot

HUOM! Ei saa olla 0

Huoneistotyyppi Märkätilat/ WC-tilat Kyllä/Ei KPH WC Sauna

1H+KK 15 kpl 30 m² Kylpyhuone Kyllä 5 m² 15 0 0

Erillinen WC Ei 2 m²

Huoneistosauna Ei 2 m²

2H+K 10 kpl 60 m² Kylpyhuone Kyllä 5 m² 10 0 0

Erillinen WC Ei 2 m²

Huoneistosauna Ei 2 m²

3H+K 20 kpl 80 m² Kylpyhuone Kyllä 5 m² 20 0 0

Erillinen WC Ei 2 m²

Huoneistosauna Ei 2 m²

Lisää tarvittaessa huoneistotyyppejä alle (avaa rivit 35-52 näkyviin)

Asuntojen märkätilat yhteensä

Pinta-ala 225 m²

Kylpyhuoneet 225 m² 45 kpl

Erilliset WC-tilat 0 m² 0 kpl

Huoneistosaunat 0 m² 0 kpl

Teknisten järjestelmien lähtötietoja

Sadevesiviemärinousuja rakennuksen sisällä 3 kpl

Asbestipurku Kyllä

Eri tilojen määrät

Määrä Pinta-ala Pinta-ala

Kaikki yhteensä
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Toimenpiteiden lähtötiedot
Putkikokoarvio Pituus, m / pinta-ala, m² Lukumäärä, kpl Kustannus Kustannus/as-m²

Käyttövesi

Tonttivesijohto 20 2077 0,78

Päävesimittari 1 500 0,19

Paineenalennusventtiili 1 2000 0,75

Pohjarungot 42 300 18000 6,79

Pystyrungot huoneistoissa, hormi 22 378 20412 7,70

Pystyrungot huoneistoissa, elementti/ kotelo 22 378 17010 6,42

Pystyrungot porrashuoneessa 28 126 6300 2,38

Vaakarungot porrashuoneessa 22 450 22500 8,49

Vaakarungot huoneistoissa 18 675 30375 11,46

Asuntojen vesijohtohajotukset 45 40500 15,28

Huoneistokohtaiset vesimittarit 45 22500 8,49

Sulkuventtiilit 30 900 0,34

Linjasäätöventtiilit 15 1425 0,54

Jätevesiviemäri

Tonttiviemäri, uusiminen 1960 0,74

Tonttiviemäri, sukitus 7800 2,94

Tarkastuskaivo 1 390 0,15

Perusvesikaivo 1 700 0,26

Pohjaviemäri, uusiminen 4000 1,51

Pohjaviemäri, sukitus 36000 13,58

Runkoviemärit DN100 nousut rakenteissa, uusiminen 126 13104 4,94

Runkoviemärit DN100 nousut rakenteissa, sukitus 126 39060 14,74

Runkoviemärit DN100 näkyvillä, uusiminen 50,4 5241,6 1,98

Tuuletusviemärien läpiviennit, sukitus, DN100 9 2790 1,05

Runkoviemärit DN150, uusiminen 20 2960 1,12

Runkoviemärit DN150, sukitus 20 7200 2,72

Puhdistusluukut 9 900 0,34

Huoneiston viemärihajotukset, kylpyhuone, uusiminen 45 31500 11,89

Huoneiston viemärihajotukset, kylpyhuone, sukitus 45 36000 13,58

Huoneiston viemärihajotukset, erillis-WC, uusiminen 0 0 0,00

Huoneiston viemärihajotukset, erillis-WC, sukitus 0 0 0,00

Huoneiston viemärihajotukset, keittiö, uusiminen 45 6750 2,55

Huoneiston viemärihajotukset, keittiö, sukitus 45 9000 3,40

Sadevesiviemäri

Tonttiviemäri, uusiminen 1960 0,74

Tonttiviemäri, sukitus 7800 2,94

Pohjaviemäri, uusiminen 4000 1,51

Pohjaviemäri, sukitus 36000 13,58

Runkoviemärit DN100 nousut rakenteissa, uusiminen 42 4368 1,65

Runkoviemärit DN100 nousut rakenteissa, sukitus 42 13020 4,91

Runkoviemärit DN100 näkyvillä, uusiminen 16,8 1747,2 0,66

Runkoviemärit DN150, uusiminen 20 2960 1,12

Runkoviemärit DN150, sukitus 20 7200 2,72

Puhdistusluukut 3 300 0,11

20

100

20

100

Vesi- ja viemärikalusteet

Kylpyhuone 45 154125 58,16

WC 0 0 0,00

Keittiö 45 13500 5,09

Märkätilojen korjaaminen

Kylpyhuone 45 236802,72 89,36

Erillis-WC 0 0 0,00

Sauna 0 0 0,00

Rakennustyöt

Kaivuutyöt tontilla 13 6500 2,45

Kaivuutyöt katualueella 3 3000 1,13

Kaivuutyöt kaivojen alueella 2 4000 1,51

Kaivuutyöt liitoksen alueella 2 8000 3,02

Tonttivesijohdon uusimisen rakennustekniset aputyöt 1 1000 0,38

Tonttiviemärien uusimisen rakennustekniset aputyöt 1 1000 0,38

Lattian piikkaus ja umpeen valaminen 100 28000 10,57

Kotelot, nousut huoneistoissa 126 23940 9,03

Kotelot, nousut porrashuoneissa 42 7980 3,01

Läpiviennit, vesijohdot, huoneistojen ulkopuolella 180 7020 2,65

Läpiviennit, viemäri 45 2160 0,82

Hormin avaus ja paikkaaminen 126 27216 10,27

Alakatot muualla kuin märkätiloissa, m² 225 40275 15,20

Suojaus, asunto 45 27900 10,53

Suojaus, porrastasanne 15 12000 4,53

Asbestin vaikutus hintoihin

Asbestinäyte 45 13500 5,09

Ilmamittaus 45 31950 12,06

Suojauksen vaikeutuminen 45 20250 7,64

Sähköjärjestelmän korjaus

Hinta asuntokohtaisesti 45 285750 107,83

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen 21200 8,00

Kaukolämpölaitteiston uusiminen 18550 7,00

Poistoilman LTO 1 150000 56,60

Märkätilan lämmityksen muutokset 225 45 29250 11,04

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö 2650 1,00

Korvausilmaventtiilien lisääminen 75 7500 2,83

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyöt 45 2250 0,85

Poistoilmapuhaltimien uusiminen 3 7500 2,83
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Sisällytettävät toimenpiteet ja erityisvalinnat
Järjestelmän osa / toimenpide

Käyttövesi

Valmiiksi 

rakennuksessa

Uusittu 

aiemmin

Edellinen 

uusimisvuosi

Laskennallinen 

käyttöikä

Kuntotutkimus 

tehty

Kuntotutkimuksen 

mukainen käyttöikä 

korjausten hetkellä

Käyttöikää jäljellä 

korjausten 

nollahetkellä

Sisällytetään 

nollahetken 

hankkeeseen

Käyttöikää jäljellä 

nollahetken 

hankkeen jälkeen

Tonttivesijohto Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Runkovesijohdot pohjakerroksessa Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Pystyrungot Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä Porrashuone Elementti 50

Vaakarungot (tarvittaessa) Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä Elementti 50

Asuntojen hajotukset Kyllä Ei 11 Kyllä 5 5 Kyllä 50

Verkoston varusteet Kyllä Ei -9 Kyllä 0 0 Kyllä 30

Päävesimittari Kyllä Kyllä 2000 -7 Kyllä 0 0 Kyllä 10

Huoneistojen vesimittarit Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 10

Jätevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Sukitus 40

Kaivot Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä 50

Pohjaviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Sukitus 40

Pystyviemärit Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Sukitus Hormi 40

Asuntojen hajotukset Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä Sukitus 40

Varusteet Kyllä Ei 11 Kyllä 3 3 Kyllä 50

Sadevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Sukitus 40

Pohjaviemäri Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Sukitus 40

Pystyviemärit Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä Sukitus 40

Varusteet Kyllä Ei 11 Kyllä 0 Kyllä 50

Vesi- ja viemärikalusteet Kyllä Kyllä 1995 3 Kyllä 0 0 Kyllä 25

Märkätilat Kyllä Kyllä 2000 13 Kyllä 10 10 Ei 10

Sähköjärjestelmä Kyllä Ei 1 Ei 1 Kyllä 40

Alakatot Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 50

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen Kyllä Kyllä 2000 3 Kyllä 5 5 Kyllä 20

Kaukolämpölaitteiston uusiminen Kyllä Kyllä 2000 3 Kyllä 5 5 Kyllä 20

Poistoilman LTO Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 25

Märkätilan lämmityksen muutokset Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 30

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö Kyllä Kyllä 2010 3 Ei 3 Kyllä 10

Korvausilmaventtiilien lisääminen Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 25

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyöt Ei Ei 0 Ei 0 Kyllä 30

Poistoilmapuhaltimien uusiminen Kyllä Ei -14 Kyllä 0 0 Kyllä 25

Osakohtaiset erityisvalinnat 

korjaustavalle
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Korjaustoimenpiteiden kustannukset tarkastelujaksolla

Korjauksien nykyarvo 50 vuoden 

tarkastelujaksolla

Huomioidaa

n 

laskennassa

Investoint

i heti

Alkuinvestoinnin 

ajankohta, vuotta 

tarkasteluvuodesta

Alkuinvestoinni

n nykyarvo Käyttöikä Lisäinvestointi 1 Lisäinvestointi 2

Korjaustoimenpiteet

Käyttöikää 

jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo Ajankohta

Investoinni

n 

nykyarvo

Käyttöikää jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo Ajankohta

Investoinni

n 

nykyarvo

Käyttöikää jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo

Käyttövesi

Tonttivesijohto Kyllä Kyllä 0 13327 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Runkovesijohdot pohjakerroksessa Kyllä Kyllä 0 18000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pystyrungot Kyllä Kyllä 0 12852 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaakarungot (tarvittaessa) Kyllä Kyllä 0 54608 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asuntojen hajotukset Kyllä Kyllä 0 40500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verkoston varusteet Kyllä Kyllä 0 4325 30 -20 0 30 7701 10 2567 0 0 0 0

Päävesimittari Kyllä Kyllä 0 500 10 -40 0 10 606 -30 0 20 735 -20 0

Huoneistojen vesimittarit Kyllä Kyllä 0 22500 10 -40 0 10 27271 -30 0 20 33054 -20 0

Jätevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Kyllä 0 7800 40 -10 0 40 16834 30 12625 0 0 0 0

Kaivot Kyllä Kyllä 0 1090 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohjaviemäri Kyllä Kyllä 0 36000 40 -10 0 40 77694 30 58270 0 0 0 0

Pystyviemärit Kyllä Kyllä 0 54292 40 -10 0 40 117170 30 87877 0 0 0 0

Asuntojen hajotukset Kyllä Kyllä 0 45000 40 -10 0 40 97117 30 72838 0 0 0 0

Varusteet Kyllä Kyllä 0 900 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sadevesiviemäri

Tonttiviemäri Kyllä Kyllä 0 7800 40 -10 0 40 16834 30 12625 0 0 0 0

Pohjaviemäri Kyllä Kyllä 0 36000 40 -10 0 40 77694 30 58270 0 0 0 0

Pystyviemärit Kyllä Kyllä 0 21967 40 -10 0 40 47409 30 35556 0 0 0 0

Varusteet Kyllä Kyllä 0 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vesi- ja viemärikalusteet Kyllä Kyllä 0 167625 25 -25 0 25 271107 0 0 0 0 0 0

Märkätilat Kyllä Ei 10 392617 30 -10 0 40 635497 20 423664 0 0 0 0

Sähköjärjestelmä Kyllä Kyllä 0 285750 40 -10 0 40 462520 30 346890 0 0 0 0

Alakatot Kyllä Kyllä 0 40275 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen Kyllä Kyllä 0 21200 20 -30 0 20 31144 -10 0 40 45753 10 22876

Kaukolämpölaitteiston uusiminen Kyllä Kyllä 0 18550 20 -30 0 20 27251 -10 0 40 40034 10 20017

Poistoilman LTO Kyllä Kyllä 0 150000 25 -25 0 25 181951 0 0 0 0 0 0

Märkätilan lämmityksen muutokset Kyllä Kyllä 0 29250 30 -20 0 30 39062 10 13021 0 0 0 0

Ilmanvaihtojärjestelmä

Nuohous ja ilmavirtojen säätö Kyllä Kyllä 0 2650 10 -40 0 10 3212 -30 0 20 3893 -20 0

Korvausilmaventtiilien lisääminen Kyllä Kyllä 0 7500 25 -25 0 25 12130 0 0 0 0 0 0

Märkätilojen poistoilmaventtilien muutostyötKyllä Kyllä 0 2250 30 -20 0 30 4006 10 1335 0 0 0 0

Poistoilmapuhaltimien uusiminen Kyllä Kyllä 0 7500 25 -25 0 25 12130 0 0 0 0 0 0
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Lisäinvestointi 3 Lisäinvestointi 4 Lisäinvestointi 5

Kustannuksien nykyarvo 

tarkastelujakson aikana

Ajankohta

Investoinni

n 

nykyarvo

Käyttöikää jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo Ajankohta

Investoinni

n 

nykyarvo

Käyttöikää jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo Ajankohta

Investoinni

n 

nykyarvo

Käyttöikää jäljellä 

tarkastelujakson 

lopussa Jäännösarvo e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9459

30 890 -10 0 40 1079 0 0 0 0 0 0 3810

30 40063 -10 0 40 48559 0 0 0 0 0 0 171447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83584

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438732

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604449

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55291

30 4719 -10 0 40 5719 0 0 0 0 0 0 20193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4921

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19630

Yhteensä 2725329
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Energiakustannukset tarkastelujaksolla

Lämpö

Vuosi 2017 2018 2019 2066

Huomioidaan laskennassa Säästö, kWh/a Säästö, e/vuodessa (1. vuosi) 1 2 3 50 Yhteensä Yhteensä, e/as-m²

Käyttövesiverkoston uusiminen Kyllä 19875 993,8 993,8 1026,4 1060,1 4846,1 122066,1 46,1

Lämmönsäätö ja venttiilien uusiminen Kyllä 26500 1325,0 1325,0 1368,5 1413,5 6461,4 162754,7 61,4

Lämmönsiirtimen uusiminen Kyllä 24910 1245,5 1245,5 1286,4 1328,7 6073,7 152989,5 57,7

Nuohous ja ilmavirtojen säätö Kyllä 3710 185,5 185,5 191,6 197,9 904,6 22785,7 8,6

Poistoilmakoneiden uusiminen Kyllä -11660 -583,0 -583,0 -602,2 -621,9 -2843,0 -71612,1 -27,0

Poistoilman LTO Kyllä 212000 10600,0 10600,0 10948,4 11308,2 51691,2 1302037,9 491,3

Käyttövesi

Vuosi 2017 2018 2019 2066

Säästö, m³/a Säästö, e/vuodessa (1. vuosi) 1 2 3 50 Yhteensä

Käyttövesiverkoston uusiminen Kyllä 840 3116,4 3116,4 3218,8 3324,6 15197,2 382799,1 144,5
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Yhteenveto kustannuksista
"Nollahetken" hanke

Tarkasteluhetkellä toteutettavien toimenpiteiden investointikustannukset 1110310,3 Lisäkustannuksien arvo

Sisältäen muut arvioidut rakennuskustannukset 1221341 111031

Sisältäen arvioidut työmaan peruskustannukset 1465610 244268

Sisältäen lisätyövarauksen 1612171 146561

Sisältäen lähtötiedoissa valitut kertoimet 1612171 0

Suunnittelukustannukset 70000 Kiinteä

Rakennuttamiskustannukset 60000 Kiinteä

Yhteensä 1742171

Kustannukset jaettuna huoneistoalalle 657,4

Korjaustoimenpiteiden elinkaarikustannukset

Korjaustoimenpiteiden elinkaarikustannukset 2725329 Lisäkustannuksien arvo

Sisältäen muut arvioidut rakennuskustannukset 2997862 272533

Sisältäen arvioidut työmaan peruskustannukset 3597434 599572

Sisältäen lisätyövarauksen 3957178 359743

Sisältäen lähtötiedoissa valitut kertoimet 3957178 0

Suunnittelukustannukset 197859 Prosentuaalinen

Rakennuttamiskustannukset 197859 Prosentuaalinen

Yhteensä 4352895

Kustannukset jaettuna huoneistoalalle 1642,6

Energiansäästöllä saadut säästöt Yhteensä Jaettuna huoneistoalalle

Säästöt, lämmitys 1691021,7 638,1

Säästöt, käyttövesi 382799,1 144,5

VIE NÄMÄ ARVOT TULOKSET VÄLILEHDELLE KUVAAJIA VARTEN

Tuloksiin sisällytettävät arvot Kustannus, euroa Jaettuna huoneistoalalle

Nollahetken hankkeen kustannukset yhteensä 1742170,6 657,4

Korjaustoimenpiteiden elinkaarikustannukset, energiansäästöä ei huomioitu 4352895,3 1642,6

Korjaustoimenpiteiden elinkaarikustannukset, energiansäästö vähennetty kustannuksista 2279074,5 860,0
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Monitavoitearviointi
Painoarvot

0=Ei oteta huomioon

Märkätilojen 

kokonaislaatu

Toiminnallisuus 

kokonaisuutena

Asumishaitan 

vähäisyys

Huollettavuu

s

Läpimenoaik

a

Asennukset eivät 

näy yleisissä tiloissa

Asennukset eivät vie 

lattiatilaa 

huoneistoista

1=Todella vähäinen merkitys 5 5 3 2 3 1 2

2=Vähäinen merkitys Summa

3=En osaa sanoa / ei positiivista tai negatiivista merkitystä 21

4=Suuri merkitys

5=Todella suuri merkitys

Eri korjaustapojen eri osuuksien arviointi 1-10 Kokonaisarvosana

Korjausvaihtoehto

Märkätilojen 

kokonaislaatu

Toiminnallisuus 

kokonaisuutena

Asumishaitan 

vähäisyys

Huollettavuu

s

Läpimenoaik

a

Asennukset eivät 

näy yleisissä tiloissa

Asennukset eivät vie 

lattiatilaa 

huoneistoista
TAULUKKO LASKEE!

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille 10 6 1 3 1 10 10 5,81

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille 10 8 5 5 4 5 10 7,24

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan 10 9 5 7 4 1 10 7,48

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen 8 10 7 9 7 1 1 7,29

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri) 8 8 6 10 6 10 1 7,05

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 1 2 10 5 10 1 10 5,05

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 1 1 9 4 9 5 10 4,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Käyttöohjeet:

1. Jos haluat lisätä kriteerejä avaa sarakkeet I-P näkyviin (mahdollisuus käyttää yhteensä 15 eri kriteeriä tarvittaessa)

2. Täydennä eri kriteerien painoarvot keltaisille soluille rivillä 10

3. Täydennä eri tarkasteltavat vaihtoehdot riveille 21-31 (yhteensä 10 eri vaihtoehtoa)

4. Täydennä eri vaihtohdoille eri kriteerien arvosanat sarakkeesta B alkaen 

5. Taulukko laskee sarakkeeseen AH painotetut arvosanat kullekin eri vaihtoehdolle. Korkein arvosana on paras mahdollinen vaihtoehto painotukset huomioiden

(6. Jos haluat tarkastella kriteerikohtaisia painotettuja arvosanoja, avaa sarakkeet R-AF näkyviin)
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Tulokset
Kustannuksien osalta arvot tulee laskea vaihtoehto kerrallaan ja kopioida tulokset tänne

Energiatehokkuuskorjaukset mukana Energiatehokkuuskorjaukset jätetty pois

Monitavoitearvioinn

in arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², ei huomioitu säästöjä

Elinkaarikustannukset, e/h-

m², energiansäästö huomioitu

Monitavoitearvioinnin 

arvosana

"Nollahetken" 

investoinnit, e/h-m²

Elinkaarikustannukset, 

e/h-m²

Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,81 884,5 1709,7 927,2 Vaihtoehto 1: Perinteinen linjasaneeraus vanhoille paikoille5,81 741,7 1320,1

Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille7,24 880,4 1672,4 889,8 Vaihtoehto 2: Uusiminen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneisiin, viemärit vanhoille paikoille7,24 743,6 1298,9

Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan7,48 876,6 1668,1 885,6 Vaihtoehto 3: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit vanhaan paikkaan7,48 739,8 1294,7

Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen7,29 875,2 1666,6 884,0 Vaihtoehto 4: Uusiminen, vesijohdot elementein porrashuoneeseen, viemärit elementillä kylpyhuoneeseen7,29 738,4 1293,2

Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,05 844,7 1633,0 850,4 Vaihtoehto 5: Uusiminen, asennuselementti huoneistojen sisällä (vesi+viemäri)7,05 707,8 1259,6

Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,05 657,4 1642,6 860,0 Vaihtoehto 6: Sisäpuolinen, vesijohdot elementillä porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja 5,05 526,5 1285,4

Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja4,62 661,1 1646,6 864,1 Vaihtoehto 7: Sisäpuolinen, vesijohdot paikalla koteloituna porrashuoneeseen, viemäreiden sukitus, ei märkätiloja4,62 530,2 1289,4


