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JOHDANTO

Opinnäytetyö tehtiin vuonna 1950-rakennetun tiilirunkoisen asuinkerrostalon taloyhtiön käyttöön. Yhtiössä on 16 osakasta ja rakennuksessa sijaitsevan liikehuoneiston tuotto on vähäinen sekä tila on heikkokuntoinen.
Opinnäytetyössä selvitettiin taloyhtiön hyötyä liikehuoneiston muuttamisesta asuinkäyttöön ja pohdittiin tilannetta asuntojen myyntivaiheessa
sekä myöhemmin uusien osakkaiden jakaessa tulevia kuluja vanhojen
osakkaiden kanssa.
Työssä keskityttiin prosessin etenemisessä vaadittujen tietojen keräämiseen sekä niiden vaikutuksista suunnittelun etenemiseen antaen lukijalle
kokonaisvaltaisen kuvan kyseisen projektin suunnittelusta. Opinnäytetyön
laatijalla oli asuinhuoneisto kyseisessä taloyhtiössä sekä työtä laatiessa
hallituksen jäsenenä oikeus ja velvollisuus osallistua rakennushankkeiden
suunnitteluihin. Taloyhtiö Kyyninkatu 9 oli tilannut opinnäytetyön työn
laatijalta. Työn tarkoituksena oli antaa taloyhtiölle sellaisia tietoja liikehuoneiston muutostyöhankkeen toteutuksesta, että päätös hankkeeseen ryhtymisestä saataisiin tehtyä.
Taloyhtiössä oli käynnistynyt julkisivuremontin suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä liikehuoneiston muutostyöt olisivat edullisinta ja järkevintä toteuttaa. Julkisivuremontin suunnittelutyön tekijäksi oli valittu Insinööritoimisto Renovatek Oy ja suunnittelun oli määrä valmistua kesällä 2018,
Urakkaneuvottelut käytiin saman vuoden loppupuolella ja toteutus oli
määrä aloittaa keväällä 2019. Julkisivuremontin rakennuttamisen, kilpailutuksen ja valvontatyöt oli päätetty tilata Insinööritoimisto Lara Oy:ltä. Tämän opinnäytetyön laadinta eli liikehuoneiston muutostöiden alustava
suunnittelu pyrittiin tekemään samoihin aikoihin julkisivuremontin suunnitteluvaiheen kanssa.
Opinnäytetyö aloitettiin kohdekäynneillä ja tutustumalla kohteesta saatavilla olleisiin rakennuspiirustuksiin sekä haastattelemalla tilan vuokralaista, taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää. Vanhojen pohjakuvien sekä paikan päällä tehtyjen mitoitusten avulla mallinnettiin ArchiCad-ohjelmalla
olemassa oleva tilanne, jonka jälkeen suunniteltiin tilojen asuinkäytön
mahdollisuuksia. Uusien asuintilojen pohjapiirustusten perusteella tehtiin
Excel-ohjelmalla hankesuunnitelma muutostöiden kustannuksista sekä
pohdittiin hankkeen kannattavuutta taloyhtiön kannalta.
Suunnitelmien lähtökohtana oli, että uusien asuinhuoneistojen taso olisi
nykyaikainen, mutta tasavertainen yhtiön olemassa olevien huoneistojen
kanssa. Budjetissa pyrittiin valitsemaan edullisia, mutta laadukkaita vaihtoehtoja ja talon 50-luvun hengen haluttiin säilyvän ulkoasussa.
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Suunnittelussa huomioitiin oleelliset lait, määräykset sekä hyvä rakennustapa toimivien ja turvallisten asuinhuoneistojen toteuttamiseksi. Kuvassa
1 on kohteen julkisivu Nokianvaltatien puolelta.

Kuva 1.
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2.1

Asunto Oy Kyyninkatu 9, liikehuoneiston ja Nokianvaltatien puoleinen julkisivu.

OHJEET, MÄÄRÄYKSET JA RAKENTEET
Kohdetiedot
Kohde sijaitsee Nokian keskustassa Nokianvaltatien varrella lähes korkeimmalla kohdalla ja on alueelle ensimmäisten joukossa vuonna 1951 rakennettu asuinkerrostalo, jota hallinnoi As Oy Kyyninkatu 9. Kiinteistön kerrosala on 880,5m2 ja tilavuus 4640m3.
Rakennuksessa on kellarikerros, kolme asuinkerrosta sekä ullakkokerros.
Taloyhtiössä on 16 asuinhuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 728,5m2; liikehuoneisto 102m2, kerho- ja varasto, ja saunatilat kellarikerroksessa sekä
varastotiloja ullakkokerroksessa. Keskellä rakennusta on yksi porraskäytävä, jossa on sisäänkäynnit asuntoihin eli rakennus on ajalle tyypillinen
yksipistekerrostalo. Maantasokerroksen liikehuoneistoon ja sen hallinnoimiin kellaritiloihin on kaksi erillistä sisäänkäyntiä sekä toisen pään kellaritiloihin on oma sisäänkäyntinsä.
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Ulkoseinissä on kantavan 1,5 kiven tiilimuurauksen lisäksi on eristävänä
kerroksena rapattu kevytbetoniharkko. Rakennuksen harjakatolla on tiilikate ja keskiosassa on ilmanvaihtohormi. Tontti on kaupungin vuokratontti.
Rakennuksessa on päätetty aloittaa julkisivusaneeraus, jonka yhteydessä
uusitaan myös parvekkeet ja ikkunat. Kohteesta oli saatavilla joitakin vanhoja rakennuspiirustuksia.
2.2

Vanhat piirustukset sekä 1940- ja 1950-lukujen kerrostalorakentaminen
Alkuperäisestä arkkitehdin poikkileikkauspiirroksesta voitiin tulkita, että
ulkoseinät ovat kantavia tiilimuuriseiniä, joissa on ulkopuolinen kevytbetoniharkkoeristys. Porraskäytävää ympäröivät seinät ovat kantavia. Rakennuksessa on puurakenteinen yläpohja ja eristämätön maanvastainen betonialapohja.

Kuva 2.

Arkkitehdin poikkileikkauspiirros (Nokia 1950).
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Kuva 3.

Arkkitehdin poikkileikkauspiirros (Nokia 1950).

Piirustusten (kuva 2 ja kuva 3) ja paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella todettiin, että rakennuksen väliseinät ovat pitkittäissuuntaan muurattuja yhden kiven ei-kantavia tiiliseiniä ja huoneistojen välisiä paksumpia
tiiliseiniä. Liikehuoneiston puoleisessa osassa kellari- ja maantasokerroksesssa on betonipilarirakenne.
Alkuperäisten piirustusten mukaan välipohjat oli ajalle tyypillisesti rakennettu kantavien tiiliseinien päälle tukeutuvia teräsbetonisista alalaattapalkistoista (kuva 4), joiden välit on määrätty ääneneristettäväksi epäorgaanisella materiaalilla. Sahanpurua tai kutterinlastua ei siis ole alkuperäisten
suunnitelmien mukaan käytetty.
Leikkauspiirustuksen mukaan alimman välipohjan, joka oli suunniteltu 500
mm vahvuiseksi, oli lämmöneristeenä käytetty masuunikuona ja lasivillamattoa. Suomessa masuunikuonaa saatiin sivutuotteena raakaraudan valmistuksessa. Mahdollinen eriste 1950-luvulla tehdaskaupungissa on saattanut olla myös koksikuona, jota saatiin kivihiilen ja koksin palamistuotteena ja sitä on mahdollisesti ollut saatavilla läheisistä tehtaista. Lasivillan
käyttö ei ollut 1950-luvun alkupuolella vielä kovin yleistä. Varmuus käytetyistä materiaaleista saadaan rakenneavauksella ja rakennetutkimuksella.
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Kuva 4.

2.3

Periaatepiirros betonipilarirakenne ja alalaattapalkisto (Rakennustieto 2016).

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Käyttötarkoituksen muuttuessa on otettava huomioon asetetut lait ja säädökset kuten uudisrakentamisessakin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on
asetettu vaatimuksia rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta,
terveellisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä, ääneneristävyyttä ja energiatehokkuutta koskien. Näihin lakeihin on tärkeä perehtyä ennen suunnittelutyön aloitusta.
Yleinen tavoite rakentamiselle on luoda hyvä elinympäristö ja edistää kestävää kehitystä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesta ja kulttuurillisesti.
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.) Rakentamisessa tulee noudattaa
hyvää rakennustapaa. Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, että rakennuksen ominaisuudet ja käyttäjien terveydelliset olot sekä
turvallisuus otetaan huomioon, niin uudis- korjaus- kuin muutosrakentamisessa. Rakennukselle suunnitellut kuormitukset tulee huomioida myös
käyttötarkoituksen muuttuessa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 §
117)

2.3.1 Lujuus ja vakaus
Maankäyttö ja rakennuslaissa (132/1999 § 117a) on määritelty, että rakenteiden tulee olla lujia ja vakaita soveltuen rakennuspaikan olosuhteisiin.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on huolehdittava myös kantavien
rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta, rakentamisen ja käytön aikaisista kuormituksista sekä kantavissa rakenteissa käytettävistä rakennustuotteista.

6
Tässä kohteessa välipohjien kantavuutta tulee tarkastella lujuuslaskelmin,
mikäli uudet väliseinät suunnitellaan kivirakenteisiksi tai kantavia vanhoja
rakenteita suunnitellaan purettavaksi tai aukotettavaksi. Ulkoseinien
osalta kantavuuslaskelmia vaaditaan vanhojen ikkuna-aukkojen ummistusta kokonaan tai osittain suunniteltaessa.

2.3.2 Paloturvallisuus
Rakennusten paloturvallisuusvaatimukset on rakentamisajankohtana
yleensä määrittänyt arkkitehti rakennuksen suunnitteluvaiheessa ja vaatimusten tulisi löytyä rakennuspiirustuksista. Epäselvissä tapauksissa on
mahdollista kysellä tietoa alueen palotarkastajalta tai paloviranomaiselta.
Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999 § 117b) mukaan paloturvallisuus
on huomioitava rakenteiden, rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden
suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakenteet on toteutettava siten, että
palotilanteessa ne hidastavat palon etenemistä ja kestävät kuumuutta
niille asetetun vähimmäisajan sortumatta. As Oy Kyyninkatu 9:stä oli laadittu pelastussuunnitelma 12.12.2012, jossa paloluokaksi oli ilmoitettu P1.
Mikäli muutostöihin ryhdytään, on palosuunnitelma päivitettävä ja paloosastointi on huomioitava uusissa asuinhuoneistoissa. Kuvan 5 pelastussuunnitelmaan on päivitettävä hätäpoistumis- ja pelastusreitit.

Kuva 5.

Pelastussuunnitelma (Hartikainen, 2012).

Yleensä palo-osastot suunnitellaan huoneisto- ja kerroskohtaisesti rajautuviksi. Osastojen suunnittelussa huomioidaan myös rappukäytävät, tekniset tilat, väestönsuojat ja autotallit.
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2.3.3 Terveellisyys ja turvallisuus
Rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto on rakennettava siten että asumisolosuhteet ovat turvallisia eivätkä
aiheuta vaaraa terveydelle. Rakennusmateriaalit, rakenteet ja talotekniset
laitteistot on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmaan ei pääse
epäpuhtauksia, rakenteet pysyvät kuivina ja huoneilmamäärät vaihtuvat
määräysten vaatimalla tavalla. (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 §
117c) Kulkuväylien, ulkotilojen ja rakenteiden tulee olla turvallisia ja onnettomuusriskit on minimoitava (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 §
117d).
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut asumisterveysasetuksen, jonka
perusteella valvotaan terveydellisiä olosuhteita sekä määritetään niitä valvovien asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset. Asumisterveysasetus on
määrittänyt myös terveydelle haitallisten haitta-aineiden, kuten mikrobien, formaldehydien, hiilimonoksidin ja tupakansavun toimenpiderajat.
2.3.4 Esteettömyys
Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999 § 117e) on määrittänyt, että kulkuväylät, hygieniatilojen mitoitus ja tasoerot on suunniteltava ja rakennettava erityisesti lapset, vanhukset ja vammaiset henkilöt huomioon ottaen.
Kohteessa ei ole hissiä, eikä asuntoihin ole rakennettu esteettömiä kylpyhuoneita vuoden 2000 LVI-saneerauksen yhteydessä. Rakennuksen esteettömyystaso on alkuperäinen, joten mahdollisesti myös liikehuoneistoa
muutettaessa asuinkäyttöön voitaisiin esteettömyysasioissa osittain ohittaa määräyksiä, mikäli esteettömyys on kohtuutonta toteuttaa. Vanhojen
rakennusten peruskorjauksissa on kuitenkin selvitettävä rakennusvalvonnan kanta jo suunnitteluvaiheessa.
Nokian rakennusvalvonnan johtavan rakennustarkastajan kanssa käydyn
puhelinkeskustelun perusteella voitaisiin uusien asuntojen sisäänkäyntien
esteettömyysliuskat kaiteineen jättää rakentamatta, mutta suunnitelmat
niiden toteutukselle on lupahakemuksen yhteydessä oltava, mikäli niiden
toteutukselle myöhemmin mahdollisesti olisi tarve (Petri Mäki,
12.10.2018).
2.3.5 Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
Rakenteet ja talotekniset laitteet on suunniteltava ja rakennettava siten,
että ääneneristävyys ja melutaso on sallituissa rajoissa (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 § 117f). Raja-arvot määrittyvät tilojen käyttötarkoitusten perusteella.
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Tämän kohteen suunnittelussa ääneneristävyyteen tulee kiinnittää erityishuomiota suunniteltaessa ilmanvaihto- ja viemärijärjestelmiä, jotka voidaan eristää ja koteloida määräysten vaatimaan tasoon. Asuinhuoneistojen sekä porraskäytävien väliset rakenteet on myös suunniteltava ääneneristävyydeltään nykymääräysten mukaisiksi.
2.4

Yhtiöjärjestys
Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii aina yhtiökokouksen päätöksen. Kohteen
yhtiöjärjestyksessä on määritelty kuusitoista osakkeenomistajaa ja asuinhuoneistoa. Maantasokerroksen liikehuoneisto on taloyhtiön omistuksessa, eikä tilalle ole määritelty osakkeita (kts. liite 1).
Mikäli liiketila muutetaan asuinkäyttöön ja huoneisto /huoneistot myydään, on yhtiöjärjestykseenkin tehtävä muutos. Osakkeita tulisi olla yhtä
paljon suhteessa asuinneliöihin, niin uusissa kuin olemassa olevissakin
asuinhuoneistoissa.

2.5

Rakennuslupa
Rakennuslupaa on haettava aina, mikäli rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan, huoneluku muuttuu tai kantavia rakenteita tai niihin kohdistuvia kuormia muutetaan. Maankäyttö ja rakennuslaki
(132/1999 § 120 §) määrittää rakennussuunnitelmien sisällön, jonka on oltava hyvän rakennustavan mukainen.
Pääpiirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus-, ja julkisivupiirustukset.
Tarvittaessa laaditaan erityissuunnitelmia, joita on rakenne- ja LVISsuunnitelmat sekä laskelmat ja selvitykset.

2.6

Rakennusperintö ja rakennusvalvonta
Rakennus ei ole rakennusperinnön suojelun alainen kohde. Lähialueella
suojeltavia kohteita on Nokia Oy:n teollisuuslaitokset ja niiden asuinalueet
sekä Nokian rautatieasema (Museovirasto 1993).
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle ei ole Nokian kaupungin rakennusvalvonnan puolesta esteitä isännöitsijätoimisto Realian mukaan
(2016). Vastaavanlaisia muutostöitä on toteutettu keskustan alueella
muissakin taloyhtiöissä ongelmitta. Nämä tiedot olivat tärkeitä tietää ennen projektin suunnittelun aloitusta. Rakennustarkastajan kanssa käydyn
puhelinkeskustelun perusteella edellä mainitut asiat vahvistuivat paikkaansa pitäviksi (X, 12.102018).
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2.7

Rakenteet ja riskit
50-luvun hyvän rakentamistavan mukaisesti toteutetut rakenteet ovat tämän päivän näkemysten mukaan usein luokiteltavissa riskirakenteiksi ja
saattavat ylittää asumisterveysasetukset. Tilojen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön saattaa tuoda sisäilmaongelmia esille, siksi niihin on
hyvä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. Jälkikäteen korjaukset tulisivat huomattavasti kalliimmiksi.

2.7.1 Välipohjarakenne
Maantasokerroksen ja kellarikerroksen välinen rakenne on vanhan arkkitehtipoikkileikkauksen (kts. kuva 2) mukaan alalaattarakenteinen, jonka
eristeenä on 1950-luvun rakentamisessa käytetty sahanpurua, kutterinlastua, kivihiilipikeä tai koksikuonaa, mutta myös mineraalivillaa on saatettu
käyttää. Vanhasta arkkitehtikuvasta päätellen villa on hyvin mahdollinen
eristevaihtoehto As Oy Kyyninkadun välipohjissa. Sama rakenne on suunniteltu myös rakennuksen ylempiin välipohjiin, toteutus saattaa kuitenkin
poiketa suunnitelmista.
Orgaaniset materiaalit luovat hyvän kasvualustan erilaisille mikrobi-,
home- ja sienikasvustoille, mikäli kosteus ja lämpöolosuhteet ovat niille
suotuisat. Eristeenä mahdollisesti käytetty koksikuonaeriste saattaa sisältää asbestia ja kuonan rikkiyhdisteet saattavat syövyttää rautaosia, esimerkiksi lämmitysputkistoa. Kosteuseristeenä käytetty kivihiiliterva tai piki taas saattaa lämmön ja kosteuden vaikutuksesta tai purettaessa vapauttaa kreosootteja ja PAH-yhdisteitä ilmaan. (Pitkäranta, Laamanen
2017,206.)
Eristämätöntä betonilaattaa vasten orgaaninen materiaali on aina riskirakenne. Vaikka välipohjan eristeeksi on suunniteltu epäorgaaninen eriste,
saattaa välipohjan sisällä kuitenkin olla esimerkiksi paikalleen jätettyjä
muottilaudoituksia tai rakennusjätteitä. Rakenne tulisi tutkia ja mahdollinen korjaussuunnittelu ja -rakentaminen tilisi tehdä rakenteen riskit huomioiden; joko purkamalla riskitekijät tai tiivistämällä rakenteita tarvittavilta osin.
2.7.2 Ulkoseinät ja sokkelirakenteet
Ulkoseinien alaosa on betonista paikalla valettu sokkelirakenne, jossa on
sisäpuolinen tiilimuuraus. Yläosassa on kantavana runkona massiivitiilimuuraus ja ulkopuolisena eristeenä kevytbetoniharkkomuuraus. Sokkelirakenne on myös kellarin maanvastainen ulkoseinä. Maakosteuden nousua ei todennäköisesti ole täysin estetty, joten kosteus saattaa siirtyä kapillaarisesti kivirakenteissa jopa yli metrin matkan maan pinnasta.
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Kellaritilojen ulkoseinissä on ollut havaittavissa selkeää tasoitteiden ja
maalien halkeilua ja hilseilyä ainakin maan vastaisilta osin. Kellarin lattiaan
on asennettu hengittämätön muovimatto, joka saattaa lisätä seinien kosteusrasitusta (kuva 6). Seinien pinnoitteena on todennäköisesti käytetty
heikosti vesihöyryn läpäiseviä pinnoitteita, joka heikentää rakenteiden kuivumista sisäilmaan ja saattaa siten aiheuttaa kosteusrasitusta ylempiin rakennusosiin.

Kuva 6.

Kellaritilan ulkoseinillä pinnoitevaurioita ja lattiassa muovimatto.
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Julkisivun saneerauksessa ei olla tekemässä muutoksia sokkelirakenteille,
joten mahdollinen kosteuden siirtyminen tulee huomioida asuintilojen ja
kellaritilan korjaussuunnittelussa. Insinööritoimisto Renovatek Oy on
suunnitellut julkisivurakenteen korjauksen. Vanha kevytbetoniharkko
poistetaan ja tilalle asennetaan uusi kivivillalevy ja ohutrappaus. Kuvissa
7,8 ja 9 on Renovatek Oy:n suunnitelmia julkisivumuutoksista.

Kuva 7.

Vanha ulkoseinärakenne (Insinööritoimisto Renovatek Oy,
2018).
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Kuva 8.

Uusi ulkoseinärakenne (Insinööritoimisto Renovatek Oy, 2018).
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Kuva 9.

Uusi sokkelirakenteen ja ulkoseinän liitos (Insinööritoimisto Renovatek Oy, 2018).

2.7.3 Rakenneliitokset
Välipohjan ja ulkoseinien liitokset eivät todennäköisesti ole ilmatiiviitä. Niiden ja mahdollisesti epätiiviiden putkiläpivientien kautta kellarikerroksen
epäpuhtaudet voivat ilmavuodon eli konvektiovirtauksen johdosta kulkeutua välipohjarakenteisiin ja edelleen maantasokerrokseen kuvan 10 mukaisesti.
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Kuva 10. Alkuperäinen poikkileikkauspiirros ja rakenne kellarikerroksen ja
maantasokerroksen osalta. Yleisimmät rakenneliitosten ilmavuotokohdat.
Ilmatiiveysmittauksella on mahdollista paikallistaa vuotopaikat. Ilmavuotojen selvittäminen ennen lopullisten suunnitelmien tekoa minimoi uusien
asuinhuoneistojen asumisturvallisuusriskit. Rakenteiden korjaaminen ja
tiivistäminen olisi järkevää tehdä muutostyön yhteydessä, sillä työ on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa tehdä jälkikäteen.
2.7.4 Alapohja
1950-luvulla rakennettu, tyypillinen maanvastainen kaksoislaattarakenne
ei ole poikkileikkauspiirustuksen mukaan lämmöneristetty eikä todennäköisesti kapilaarista kosteuden nousua maaperästä rakenteeseen ole estetty. Vanhojen suunnitelmien mukaan betonikerrosten väliin on asennettu kosteuseristys. 1950-luvulla kosteuseristyksenä on käytetty kivihiilitervaa tai -pikeä, joka todennäköisesti on vanhetessaan muuttunut toimimattomaksi vettäläpäisevyydeltään ja tiiveydeltään.
Lattiaan jälkeenpäin asennettu muovimatto estää mahdollisen kosteuden
haihtumisen alapohjarakenteista. Kostea ja lämmin olosuhde on otollinen
mikrobien ja homesienien kasvualustaksi. Lisäksi useista muovimatoista on
edellä mainituissa olosuhteissa todettu irtoavan haitallisia kaasuja ja yhdisteitä huoneilmaan. Rakenne on nykyisen rakennetietämyksen mukaan
riskirakenne.
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2.7.5 Ilmanvaihto ja lämpötilamuutokset
Ilmanvaihto vaikuttaa oleellisesti rakennuksen asumisterveyteen. Suuresti
alipaineinen ilmanvaihto saattaa saada epätoivottua liikettä ilmavirtauksiin rakenteiden sisällä, jolloin epäpuhtauksia kulkeutuu huoneilmaan.
Maapohjassa sekä vanhojen rakenteiden ulommissa kerroksissa on aina
mikrobikasvustoa- Mikäli huoneilmaan ei ole hallitusti johdettu riittävästi
raitista ilmaa, on todennäköistä, että tuloilma tulee rakenteiden läpi ja
epätiiveyskohdista heikentäen sisäilmaa. Ylipaine asettaa rakenteet sisäilman kosteusrasitukselle. Paine-ero olisi hyvä säätää lähelle nollaa, varsinkin kun vanhojen rakenteiden tiiveyttä ei voida täysin toteuttaa.
Asumisterveysasetuksen 9 §:n mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm3/s neliömetriä tai 6 l/s henkilöä kohden kaikissa asuinhuoneissa sekä vähintään 18dm3/s asuinhuoneistossa. Mikäli kellaritilan lämpötilaolosuhteita muutetaan saattaa se
kiihdyttää maakosteuden siirtymistä maapohjasta ylöspäin.
2.7.6 Haitta-aineet rakennusmateriaaleissa
Vuonna 1994 kiellettiin asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa, jonka
vuoksi kaikkiin ennen tätä rakennettuihin rakennusosiin tulee tehdä
haitta-ainekartoitus ennen purkutöiden aloitusta. 2016 voimaan tulleen
lainsäädännön mukaan asbestipurkutyön tekeminen vaatii asbestikartoituksen teon. Asbestia löytyy yleisimmin putkieristeistä, tasoitteista, laasteista ja liimoista.
Haitta-aineisten rakenteiden purku suoritetaan eristettynä, alipaineistettuna ja/tai ”pussipurkuna” erityisluvan omaavan purkuryhmän toimesta siten, että haitta-aineita ei jää sisäilmaan. Tilaan suoritetaan tarkistusmittauksia tehdyn työn laadun varmistamiseksi ja sisäilmaterveysasetusten
saavuttamisen takaamiseksi. Haitta-ainesten purkujätteiden kuljetus, käsittely ja hävittäminen tulee tehdä niille annettujen ohjeistusten ja määräysten mukaisesti. (Työterveysliitto, 2018) Haitta-aine katselmukset olisi
hyvä tehdä ennen lopullisia suunnitelmia kustannusten varmistamiseksi.

16

3

SUUNNITTELUN SISÄLTÖ
Taloyhtiöiden julkisivusaneeraus on pitkä ja kallis prosessi ja sitä oli tässäkin taloyhtiössä harkittu vuosia ennen kuin hanke- ja suunnitteluvaiheen
oli ryhdytty. Julkisivuremontin korjaushankkeen käynnistyttyä oli myös liikehuoneiston muutostyö mahdollista aloittaa. Merkittävimmät saneerauksia yhdistävät tekijät ovat julkisivun ja ikkunoiden muutokset.
Suunnittelutyökaluna tässä työssä käytettiin ArchiCAD- mallinnus ohjelmaa, joka on kehitetty varsinkin arkkitehtien työkaluksi rakennussuunnitteluun. Ohjelmisto on monipuolinen ja tuottaa visualisen suunnittelun
ohella kaikki tärkeät rakennuspiirustukset siten, että suunnittelutyön edetessä myös piirustukset päivittyvät kaikille tasoille. Ohjelmiston käyttäminen eroaa kuitenkin jonkun verran muista CAD-pohjaisista ohjelmista. Ohjelman käyttö vaatii perehtymistä ja monipuolisuuden takia jopa kuukausien työkäyttöä ennen kuin voidaan sujuvasti saada ohjelmasta kaikki
hyöty irti. Tässä työssä käytettiin ohjelmiston perussuunnittelua. Suunnitelmat voidaan luovuttaa taloyhtiölle dwg-muotoisina, jolloin lopulliset
suunnitelmat ja piirustukset on melko vähäisillä suunnittelukustannuksilla
toteutettavissa.
Suunnittelutyössä oli huomioitava kaikki oleelliset lait, määräykset ja ohjeet, jotka on esitetty edellisessä kappaleessa. Suunnittelun lähtökohtana
oli suunnitella taloyhtiön hengen mukaiset perustasoiset asuinhuoneistot.

3.1

Ongelmat lähtötilanteessa
Nokian keskustan tuntumassa sijaitsevan vuonna 1951 rakennetun kerrostalon muutostyön projektin alussa ilmeni työhön oleellisesti vaikuttavia tekijöitä:
 Alkuperäiset piirustukset olivat heikkolaatuisia ja niissä oli puutteita mitoituksissa ja korkotiedoissa.
 Vanha arkkitehdin poikkileikkauspiirustus oli ainoa rakennepiirustus.
 Kellarin ja 1. kerroksen välinen välipohjarakenne ei välttämättä ollut toteutettu kuvien mukaisesti.
 LVI-remontin yhteydessä vuonna 2000 piirretyt kuvat olivat osittain
virheellisiä ja ristiriitaisia alkuperäisten piirustusten kanssa. Mallinnettuja piirustuksia ei ollut saatavilla dwg-muotoisina.
 Paikan päällä tehdyt mittaukset olivat ristiriitaisia vanhojen piirustusten kanssa.
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Puutteellisten lähtötietojen perusteella ei voitu tehdä lopullisia suunnitelmia sille tasolle, että rakentamiskustannukset oltaisiin pystytty määrittämään riittävälle tarkkuudelle. Mikäli rakenteiden olemassa olevaa tilaa ei
tarkenneta ennen suunnitelmien tekoa, saattaa lisätöiden kustannukset
nousta kohtuuttomalle tasolle. Tarkemittauksia ja rakenneavauksia on
tehtävä rakenteiden sekä niiden kunnon selvittämiseksi, mikäli hankkeeseen päätetään ryhtyä.
3.2

Vanhat rakennuspiirustukset ja haasteet mallintamisessa
Projektin aluksi mallinnettiin olemassa oleva tilanne suunnittelun pohjaksi.
Mallinnus tapahtui ArchiCAD-ohjelmalla olemassa olleiden alkuperäisten
piirrosten, vuonna 2000 tehdyn LVI-saneerauksen piirrosten sekä paikan
päällä tehtyjen mittausten ja otettujen valokuvien perusteella.
Vanhoissa piirustuksissa ilmeni epäkohtia verrattuna todelliseen tilanteeseen. Vanhan rakennuksen tyypillinen tilojen eritasoisuus sekä rakennekuvien puuttuminen toivat haastetta mallintamiseen. Kuvasta 11 on nähtävissä alkuperäisen piirustuksen heikko laatu ja mittojen puutteellisuus.
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Kuva 11. Arkkitehtipiirros, Maantasokerroksen liikehuoneisto ja pääsisäänkäynti (Nokia 1950)
3.3

Suunnitelmien piirto
Vanhat piirustukset skannattiin ja skaalattiin ArchiCAD-ohjelmaan piirtopohjiksi. Mallinnuksessa käytettiin skaalausta 1:100. Rakennuksesta mallinnettiin vain projektia koskevat osat.
Koska vanhat arkkitehti-, vanhat LVI-piirustukset ja paikan päällä tehdyt
mitoitukset olivat osittain ristiriitaisia, jouduttiin mallintaessa tekemään
pieniä kompromisseja, kuitenkin tukeutuen eniten paikan päällä tehtyihin
havaintoihin ja mittatuloksiin. Valmiisiin suunnitelmiin olisi hyvä merkitä
tieto, että mitat on tarkistettava työmaalla.
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3.3.1 Rakenteiden mallinnus
Mallinnus aloitettiin ulkoseinistä, joille määriteltiin omat rakennetyyppinsä atribuutti-valikon kautta. Tässä projektissa käytettiin vain tulevaa
uutta ulkoseinärakennetta, vanhaa rakennetta ei mallinnettu. Välipohjarakenne mallinnettiin omaksi rakennetyypiksensä oletetun alalaattapalkistorakenteen mukaiseksi. Pilarit, ikkunat, ovet, väliseinät ja kalusteet mallinnettiin olemassa olevan, purettavan tai uuden rakenteen tasolle muutoksen mukaisesti. Määritysten avulla voitiin tarpeen mukaan tarkastella ja
määrittää esimerkiksi purettavien tai rakennettavien rakenteiden määrää
(kuva 12 ja 13).
ArchiCAD-ohjelmalla voitiin myös helposti tarkastella rakennetta kolmiulotteisesti (kuva 14). Tämä helpotti havainnoimaan monitasoisten rakenteiden toimivuutta. Tässä kohteessa tasoja oli useita; kellarikerrokseen
johtavan porraskäytävän katto ulottui osittain maantasokerrokseen ja vanhat portaat olivat toisessa päässä taloa piilotettuna vanhan rakenteen alla.
Näiden rakenteiden todellinen sijainti ja tila tulisi tarkastaa rakenneavauksilla ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Olemassa olevat betonipilarit
ja palkit oli huomioitava suunnittelussa, sillä niiden poistaminen ei olisi rakenneteknisesti eikä kustannuksellisesti järkevää.

Kuva 12. ArchiCad-ohjelmalla mallinnettu lähtötilanne, maantasokerros.
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Kuva 13. ArchiCad-ohjelmalla mallinnettu purettavat rakenteet, maantasokerros.

Kuva 14. 3-ulotteinen mallinnusohjelma auttoi havainnoimaan korkoeroja ja helpotti suunnittelua.
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3.3.2 Uudet rakenteet
Uudet rakenteet näkyvät ArchiCad-ohjelmassa punaisina silloin kun näille
on asetettu kyseinen piirtotaso ja näkymä on valittu (kuva 15). Tässä näkymässä eivät näy tarkasti esimerkiksi väliseinille määritetyt rakennekerrokset, vaan kaikki väliseinät ovat viivoitettuja. Näitä piirustustasokuvia voidaan käyttää havainnollistamaan uusien rakenteiden ja kalusteiden sijaintia ja määrää, mutta ei tarkempaan rakennetarkasteluun.

Kuva 15. ArchiCad-ohjelmalla mallinnetut uudet rakenteet, maantasokerros.
3.3.3 Kellarikerros
Kellarikerroksen riskirakenteet huomioiden, voitiin jo suunnittelun alkuvaiheessa todeta, että tilaa ei ole järkevä muuttaa asuinkäyttöön. Vanhojen
rakenteiden peruskorjaus tilojen asumiskäyttöä varten tulisi huomattavan
kalliiksi hyötyyn nähden (kts. Luku 2.7). Kerros kuitenkin mallinnettiin
(kuva 16), jotta tilojen muutos- hanke- ja korjaussuunnittelu voitaisiin
tehdä taloyhtiön toiveet ja tarpeet huomioiden.
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Hankesuunnitelmassa huomioitiin kevyt pintojen saneeraus. Korjaustyöt
sisälsivät: muovimaton poiston lattioista, vanhojen tasoitteiden tarvittavan hionnan, uusien tasoitteiden asennukset ja pinnoitukset vesihöyryä läpäisevillä maaleilla. Tarkemmat suunnitelmat on tehtävä ennen urakan kilpailutusta ja saneeraukseen ryhtymistä.

Kuva 16. ArchiCad-ohjelmalla mallinnettu lähtötilanne, kellarikerros.
3.4

Rakennus- ja rakennesuunnittelu
Rakennussuunnittelun lähtökohtana oli suunnitella uusista asuinhuoneistoista toimivia ja nykymääräysten mukaisia asuntoja. Nykyaikaisuus ja asumismukavuus haluttiin sovittaa luontevasti vanhaan rakennukseen, jolloin
asunnoille löydettäisiin uudet käyttäjät ja taloyhtiö saisi hyödyn rakennuttamisesta heti ja tulevaisuudessa.
Rakennesuunnittelun tavoitteena oli turvalliset ja toimivat tilat. Suunnittelussa pyrittiin löytämään kustannustehokkaita ja kohtuullisin kustannuksin
toteutettavia ratkaisuja.
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3.4.1 Valon määrä asuinhuoneissa
Ikkunoiden sijoittelu ja suunnittelu oli tässä kohteessa melko vapaata, sillä
vanhat suuret liikehuoneiston ikkunat ja ovi aiottiin poistaa. Julkisivuremontin yhteydessä voitaisiin helposti ummistaa aukkoja, jolloin uusista rakenteista saataisiin yhtenäisiä ulkoseinien kanssa. Kuvassa 17 uudet seinärakenteet ja ikkunat näkyvät punaisina.
Valoaukkojen määrälle on annettu minimivaatimus asumisterveellisyyden
saavuttamiseksi, vähintään 1/10 huonealasta jokaisessa asuinhuoneessa.
Suunnittelussa säilytettiin etelä- ja pohjoissivujen ikkunat ennallaan kustannusten säästämiseksi.

Kuva 17. Uudet ikkunat ja seinärakenteet. Ikkunat muutettiin vastaamaan
asuinkäytön tarpeita valoaukkojen riittävä määrä huomioiden.
3.4.2 Märkätilat ja esteettömyys
Suunnittelussa oli tärkeä huomioida ohjeistukset esteettömyydelle. Etenkin märkätilat ja sisäänkäynnit vaativat erityistä huomiota, jotta mahdollisesti liikuntarajoitteiset asukkaat voivat asunnoissa turvallisesti liikkua ja
asua (kuva 18).
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Kuva 18. Märkätilat, esteettömyysympyrät.
Uusien asuinhuoneistojen sisäänkäynnit (kuva 19) suunniteltiin siten, että
ne ovat portaiden yhteydessä. Määräysten mukaan niihin on suunniteltava
esteettömät luiskat ja kaiteet, jotka voidaan myöhemmin tarvittaessa toteuttaa, mikäli asunnossa asuu liikuntarajoitteinen henkilö.

Kuva 19. Uusiin asuintoihin on kulku portaiden kautta.
3.4.3 Ulkoseinärakenteet
Suunnitelmissa huomioitiin ulkoseinien sisäpintojen uudistus. Vanhat
maalit hiotaan ja/tai pestään tarpeen mukaan ja maalataan sisäkäyttöön
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soveltuvalla vaalealla maalisävyllä, joka antaa tilan tuntua sekä sopii useaan eri sisustukseen.
Vanhojen aukkojen ummistus kustannusarvioineen oli huomioitu Renovatek Oy:n tekemässä julkisivuremontin suunnittelussa. Renovatek Oy oli
tehnyt rakenteista myös tarvittavia kantavuuslaskelmia.
3.4.4 Väliseinärakenteet ja välipohjan kantavuus
Huoneistojen välisten seinärakenteiden suunnittelussa tulee huomioida
palo- ja äänen eristävyysvaatimukset. P1-luokan asuinrakennuksessa on
yleensä palo-osastointi määritetty huoneistoittain EI60 luokkaan sekä kantavat rakenteet REI60 luokkaan. Irtaimistovarastoja rajaaville rakenteille
vaatimus on EI90. Ilmaäänen eristävyyden vaatimukset on yleensä huoneistojen välisille rakenteille R’w ≥ 55db sekä asuinhuoneen ja porrashuoneen välisille rakenteille R’w ≥ 52db. Kuvissa 20, 21 ja 22 on esimerkkivaihtoehtoja väliseinien rakenteista.
Märkätilojen kohdalla oli kiinnitettävä huomiota myös rakenteen kosteustekniseen toimintaan. Kiviaineiset rakenteet ovat turvallisimpia suunnittelun kannalta märkätilan rakenteissa, mutta suunnitteluvaatimukset täyttyvät myös kevytrakenteisemmille seinille, kuten kipsilevylle. Valvonnalla on
märkätilarakentamisessa erityisen tärkeää merkitys kestävän lopputuloksen saavuttamiseen.
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Kuva 20. Esimerkki 1. Huoneistojen välinen seinä. Kahi-runkoponttiharkko-kaksoisseinä Weberin suunnitteluohjeen mukaan.
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Kuva 21. Esimerkki 2. Huoneistojen välinen seinä. Kipsilevyseinä Gyprocin
suunnitteluohjeen mukaan.

Kuva 22. Esimerkki 3. Huoneiston ja käytävän välinen seinä. Kipsilevyseinä Gyprocin suunnitteluohjeen mukaan.
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Mikäli seinärakenteet toteutetaan kivirakenteisina, on välipohjan kantavuuden varmistamiseksi tehtävä rakenneavaus. Avauksessa selvitetään
kantavien palkkien suunta sekä kunto. Avauksista voidaan tarvittaessa ottaa myös haitta-aine- ja mikrobinäytteitä.
Hankesuunnitelmassa väliseinät laskettiin kevytrakenteisina. Rakennussuunnitelmissa kuivan tilan seinät suunniteltiin maalattaviksi ajattomalla
vaalealla sävyllä. Märkätilojen laatat suunniteltiin myös ajattomilla sävyillä, valkoisella ja harmaalla, jolloin asuinhuoneistoille olisi helpompaa
löytää ostajat.
3.4.5 Välipohjarakenteet
Välipohjan rakenne tulisi tarkistaa rakenneavauksella ennen lopullisten
suunnitelmien tekoa. Välipohja on kantava rakenne ja sen paloluokka on
vähintään P1-luokan rakennuksessa REI60. Koska osassa alapuolisia tiloja
on myös irtaimistovarastoja, on paloluokka niillä osin REI90.
Sisäilmaterveellisyyden varmistamiseksi olisi uusissa asuinhuoneistoissa
hyvä tarkistaa välipohjan eristeiden materiaali, kunto ja toimivuus. Tarvittaessa eristeet tulisi vaihtaa nykytietämyksen mukaan toimivimpiin materiaaleihin.
Märkätilat vaativat viemäröinnin asentamisen ja kaatolattian rakentamisen, tämän seurauksena välipohjarakenne on avattava ylhäältä päin kantaviin rakenteisiin saakka. Välipohjien vanhat eristeet on poistettava vähintään märkätilojen kohdilta. Viemäreiden asennuksen jälkeen voidaan
välipohja eristää esimerkiksi Leca-soralla, kuten kuvissa 23 ja 24 esitetään.
Ennen lattiavalun tekoa on eristekerroksen päälle hyvä asentaa tiivis kerros, esimerkiksi Finnfoam-levy. Asumismukavuuden ja rakenteiden toimivuuden varmistamiseksi lattiavaluun olisi hyvä asentaa lattialämmitys.
Märkätilojen vedeneristys tulee tehdä märkätilatyöhön sertifioidun valvojan valvonnan alaisena työnä valmistajan ohjeen mukaan.
Hankesuunnitelmassa huomioitiin välipohjan pintarakenteen purku, muttei eristeiden uusimista. Rakenteiden ja niiden kunnon selvittämiseksi tulee tehdä rakenneavauksia ennen lopullisia suunnitelmia.
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Kuva 23. Havainnekuva alalaattapalkiston saneerausvaihtoehdosta märkätilassa, lämmöneristeenä Leca-sora.

Kuva 24. Esimerkkirakennepiirustus alalaattapalkistoisen välipohjan saneerausvaihtoehdosta Leca-soralla. Mitat tarkistettava rakenneavausten perusteella ennen lopullisten suunnitelmien tekoa.
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3.4.6 LVIS-tekniikka ja alaslaskukatto
Liikehuoneistossa huonekorkeus oli mittausten perusteella 3,3m, joka
mahdollistaa ilmanvaihtokanavien suunnittelun katon rajaan melko vapaasti. Tekniikan alapuolelle suunniteltiin Alaslaskukatto kauttaaltaan, kuitenkin siten, että huonekorkeus jää mahdollisimman suureksi. Mikäli LVIsuunnitelmien myötä todettaisiin, että Alaslaskukatto madaltaisi huonekorkeutta liikaa, voitaisiin tekniikka suunnitella myös koteloitavaksi. Poistoilma suunniteltiin johdettavaksi talon keskellä sijaitseviin hormeihin ja
sitä kautta katolle. Tuloilma suunniteltiin toteutettavaksi uusien ikkunoiden tuloilmaventtiilien kautta kuten rakennuksen muissakin asuinhuoneistoissa. Ilmanvaihtoa on mahdollista tehostaa koneellisesti tarvittaessa. Ilmanvaihto tulisi suunnitella ja säätää siten, että paine-ero pysyy asuinhuoneistoissa lähellä nollaa, lievästi alipaisena.
Viemärijärjestelmät suunniteltiin toteutettavaksi joko lattiarakenteen sisälle tai kellaritilan kattoon ja seinien vierustoille pintavetoina, sillä kellaritilassa niistä ei ole visuaalista haittaa eikä ääneneristävyysvaatimukset tule
esteeksi suunnittelulle. Vanhaan viemärijärjestelmään päästään liittymään
kellaritilassa, joten uusien viemärien toteutus ei vaadi suuria muutostöitä
eikä pitkiä putkivetoja.
Uudet sähkökaapelit suunniteltiin tuotavaksi asuntoon kellaritilojen kautta
välipohjan läpi uusien väliseinien sisällä ja vaakavedot vedettäväksi alaslaskukaton yläpuolella. Alaslaskukaton rakenteen suunnitteluun vaikuttavat LVIS-suunnitelmat, ääneneristävyysvaatimukset ja palomääräykset.
Kuvassa 25 on periaateleikkaus alaslaskukattorakenteesta.
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Kuva 25. Esimerkki 3. Alaslaskukatto/kotelointi LVIS-järjestelmien kohdalla. Kaksinkertainen kipsilevykatto.
Vuoden 2000 tehdyistä LVI-saneerauksen muutoskuvista (kuvat 26, 27 ja
28) nähdään käyttövesi- ja viemäriputkistojen sijainnit, joihin liittyminen ei
vaadi kovin pitkiä uusia putkivetoja. Kustannukset eivät siis nousisi kovin
suuriksi toteutukselle.
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Kuva 26. LVI-suunnitelma, kellarikerros (Tampereen talotekniikka Oy,
22.5.2000)

Kuva 27. LVI-suunnitelma, maantasokerros (Tampereen talotekniikka Oy,
22.5.2000)
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Kuva 28. LVI-suunnitelma, 2. kerros (Tampereen talotekniikka Oy,
22.5.2000)
3.5

Lopputilanne ja havainnekuvat
ArchiCad mahdollistaa erittäin tarkkojen havainnekuvien tekemisen. Kaikkien pintojen materiaalit voidaan määrittää vastaamaan lopullisia materiaaleja, jolloin havainnekuvia voidaan käyttää tarvittaessa asunnon myymisessä.
Tässä työssä ei materiaalivalintoja tehty lopulliselle tasolle vaan työ tehtiin
havainnollistamaan suunnitelmia, jotta projektiin ryhtymisen päätös voitaisiin tehdä taloyhtiössä. ArchiCad-mallinnusohjelma mahdollistaa erilaisten havainnekuvien käytön (kuvat 30-35). Kuvassa 29 on lopputilanne saneerausten jälkeen.
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Kuva 29. ArchiCad-ohjelmalla mallinnettu lopputilanne, pohjapiirros
maantasokerros
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Kuva 30. Valkorenderöintihavainnekuva, 1h+kt+makuuparvi+kph

Kuva 31. Valkorenderöintihavainnekuva, 2h+kt+aula+kph
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Kuva 32. 3D-havainnekuva 1h+kt.

Kuva 33. 3D-havainnekuva, 2h+kt.

Kuva 34. Tekninen piirustus julkisivusta, uudet ikkunat
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Kuva 35. 3D-kuva, Rakennuksen pääovi ja uuden kaksion sisäänkäynti ja
ikkunat
3.6

Hankesuunnitelma ja hyöty
Alustava hankesuunnitelma (kts. Liite 2) laadittiin Excel-laskentaohjelmalla. Aluksi ohjelmaan on kerätty määräluettelo purettavista ja rakennettavista rakenneosista. Suunnitelman apuna käytettiin RT-kortistoa ja ROKkirjaa, joiden avulla saatiin hinnoiteltua kyseiset työt ja materiaalit. Määrät
laskettiin mallinnetuista suunnitelmista, joita on aiemmin työssä esitetty.
Rakennusmateriaaleja ei hankesuunnitelmassa ole tarkoin määritelty ja
laskennallinen hinta on suuntaa antava.
Tarkemmat laskelmat voidaan suorittaa vasta tarkempien suunnitelmien
myötä, joiden teko vaatii rakenneavauksia olemassa olevien rakenteiden
selvittämiseksi ja niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Mikäli tarkempia
tutkimuksia ei tehdä ennen urakan kilpailutusta, saattaa ylimääräisiä kustannuksia syntyä myöhäisemmässä vaiheessa suunnitelmien muuttamisesta ja tarkentamisesta. Lopullinen, tarkka hinta määräytyy urakan kilpailutusvaiheessa, mikäli työnaikaisia lisätöitä ei tarvitse tehdä.
Liikehuoneiston muutostöiden alustavia suunnitelmia (taulukot 1-3) esiteltiin julkisivuremontin suunnittelukokousten yhteydessä niin suunnittelijoille kuin taloyhtiön hallitukselle. Taloyhtiön yhtiökokouksessa esiteltiin
alustavat pohjakuvat ja hankesuunnitelma keväällä 2018. Taloyhtiö voi
tehdä päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä alustavien suunnitelmien perusteella.
Arvioitaessa hankesuunnitelman hyötyä taloyhtiön tilanteeseen todellisuudessa haastateltiin kiinteistövälittäjä X, jolta saatiin suuntaa antavia
tietoja Nokialla sijaitsevien asuntojen neliöhinnoista vuonna 2018. X antoi
hintatietoja toteutuneiden asuntokauppojen mukaan. (X, 5/2018).
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Suuntaa antavien neliöhintojen perusteella Nokialla 36m2:n suuruisen yksiön myyntihinta olisi noin 54000€- 65500€ ja 52m2:n suuruisen kaksion
myyntihinta olisi noin 52000€-73500€. Asuntojen muutostöistä saatava
hyöty olisi tällöin 9000€-41000€ välillä. Nämä hinta-arviot ovat kuitenkin
melko varovaisia omien näkemysteni ja hintaseurantani perusteella.
Taulukko 1. Taloyhtiön hyöty muutostöiden rakennuttamisesta.
Hinta-arvio remontin jälkeen:
Huoneisto

m2

alin keskihinta

yksiö
36,3
kaksio
52,6
Yhteensä
Remonttikustannus
Hyöty

ylin keskihinta

hintaarvio alin

hintaarvio ylin

1800
1400

54450
52600
107050
97898
9152

65340
73640
138980
97898
41082

1500
1000

Taloyhtiön pyynnöstä muutostyön hyötyä laskettiin myös siltä kannalta,
että tila myytäisiin olemassa olevassa kunnossa remontoitavaksi. Tilan
hinta-arvio olemassa olevassa kunnossaan on kuitenkin niin alhainen ja taloyhtiölle tulisi joka tapauksessa muutostyöstä aiheutuvia kustannuksia.
Tämä toimintamalli voitiin kuitenkin hylätä jo tämän nopean laskennan perusteella.
Taulukko 2. Taloyhtiön hyöty tilan myymisestä rakennuttajalle.
Myynti ennen remonttia
Liikehuoneiston arvo
liiketila
100
Taloyhtiön kustannukset muutostyössä
Suunnittelu ja tutkimukset
Valvonta
LVIS
Kiinteistötehtävät
Hyöty

25000
2100
500
15679
3500
3221

Tilan muutostyö ei oleellisesti vaikuta taloyhtiön vuosituloihin. Laskelmissa
ei ole huomioitu kellaritilan mahdollista vuokraamista mikä lisäisi vuokratuloja myös jatkossa. Projektissa ei keskitytty kellarin käyttötarkoitukseen
tai hyötyyn tulevaisuudessa.
Taulukko 3. Muutostyön vaikutus taloyhtiön tuloihin.

Vuokratulot
Hoitovastike yksiö
Hoitovastike kaksio
Hoitovastikkeet

€/kk
515
178
248
426

€/vuosi
6180
2136
2976
5112
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4

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyön perusteella muutostyöhanke voisi olla kannattava taloyhtiölle. Alustavat suunnitelmat ja laskelmat eivät kuitenkaan kerro todellista
hyötyä projektin kannattavuudesta.
Vanhan rakennuksen saneerauksessa ja tilan käyttötarkoituksen muutoksessa on paljon haasteita ja epävarmuustekijöitä, joita ei tässä työssä voitu
varmuudella selvittää. Uusien asuinhuoneistojen asumisterveellisyyteen ja
riskirakenteisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota niin suunnittelukuin rakennusvaiheessa.
Lopulliset suunnitelmat vaativat rakenneavausten ja lisätutkimusten tekoa. Mikäli tutkimuksia ei tehdä ennen lopullisten suunnitelmien tekoa ja
urakkaan ryhtymistä, on suuri riski, että kustannukset nousevat rakennusvaiheessa ja taloyhtiön hyöty jää alustavia laskelmia pienemmäksi. On
myös mahdollista, että taloyhtiö ei hyödy muutostyöstä lainkaan.
Lisätutkimuksia suositellaan tehtäväksi kellaritilassa:
 alapohjarakenteen kosteuden, rakenteen ja kunnon kartoittaminen rakenneavausten ja kosteusmittausten avulla
 seinärakenteiden kosteuden ja kunnon kartoittaminen rakenneavausten ja kosteusmittausten avulla
 purettavien rakenteiden ja materiaalien haitta-ainekartoitus
 ilmanvaihdon toimivuuden kartoitus ja ilmanpaine-eromittaus
 alapohjan mahdollinen tiiveyden tutkinta
Lisätutkimuksia suositellaan tehtäväksi liikehuoneistossa (maantasokerroksessa):
 välipohjarakenteen kosteuden, rakenteen ja kunnon kartoittaminen rakenneavausten ja kosteusmittausten avulla.
 seinärakenteiden kosteuden ja kunnon kartoittaminen rakenneavausten ja kosteusmittausten avulla
 välipohjan läpivientien ja seinäliitosten tiiveyden tutkinta
 tarvittaessa välipohjan lämmöneristeiden ja puurakenteiden mikrobitutkimus
 välipohjan kantavien betonipalkkien sijainti ja kantavuus
 LVIS-suunnitelmia varten tarvittavat lisätutkimukset olemassa olevista järjestelmistä
 purettavien rakenteiden haitta-ainekartoitus
Tämän opinnäytetyön perusteella taloyhtiö voi tehdä päätöksen suunnitelmien mahdollisesta jatkosta ja toteutuksesta. Opinnäytetyötä voidaan
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käyttää lähtötietona ja suunnitteluohjeena As Oy Kyyninkatu 9:n liikehuoneiston käyttötarkoituksen muutosprosessissa.
Lopullisten suunnitelmien jälkeen voidaan laskea tarkempi kustannusarvio, joka tarkentuu urakkakilpailutuksen myötä. Opinnäytetyössä mallinnettiin tiloja ArchiCad-ohjelmalla. DWG-muotoiset piirustukset voidaan
luovuttaa taloyhtiölle myöhempää käyttöä varten.
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