
A
sunto Oy Säästövanha muodostuu vii-

destä korkeasta kerrostalosta, joissa on 

160 parveketta. Asuntoja vuosina 1959-

1960 rakennetuissa taloissa on 240.

Parvekkeille oli tehty kuntotutkimus vuonna 

2007, jossa jo kiirehdittiin erityisesti parvekekaitei-

ASUNTO OY SÄÄSTÖVANHALLE KUNNIAMAININTA 
JULKISIVUREMONTTI 2015 -KILPAILUSSA

Nykyaikaista parveke-
arkkitehtuuria elementeillä
”Asutko siinä taloyhtiössä, missä on ne rumat parvekkeet.” Näin 
helsinkiläinen Asunto Oy Säästövanha tunnistettiin ympäristön 
asukkaiden keskuudessa aikaisemmin, mutta ei enää kesän 2014 
jälkeen, kun parvekeremontti oli valmis. 

Päinvastoin – kehuja hyvännäköisistä parvekkeista on tullut niin 
talon asukkailta kuin ulkopuolisiltakin ihmisiltä.

Erityispiirteinä  taloyhtiön korjaushankkeessa olivat uuden 
innovatiivisen parvekeratkaisun hyödyntäminen sekä hankkeen 
läpivieminen projektinjohtourakkana.

den korjaamista. Alimmaisten kerrosten parvekkeet 

olisi jouduttu laittamaan käyttökieltoon, ellei re-

monttipäätöstä olisi syntynyt.

– Asiassa oli jahkailtu pitkään. Parvekkeiden kor-

jaaminen meni kuitenkin luontevasti yhteen putki-

remontin kanssa, joka oli päätetty tehdä. Ajateltiin, 

Asunto Oy 

Säästövanhan 

asukkaat ovat 

tyytyväisiä par-

vekeremonttiin, 

joka paransi 

parvekkeen 

käyttämistä.
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että koska kerran se kirpaisee, tehdään remontit sa-

manaikaisesti, julkisivu- ja putkiremontin aikana 

hallituksen puheenjohtajana toiminut Lea Alasilta-

Hagman kertoo.

Paikalla valaen vai jotenkin toisin?
Parvekkeiden korjaamisvaihtoehtoina tarkasteltiin 

hankesuunnitteluvaiheessa sitä, tehdäänkö uudet 

parvekkeet paikalla valaen vai jonakin muuna rat-

kaisuna. 

– Toteuttamistapaa rajoitti se, että talot sijaitsevat 

kaupunkikuvallisesti merkittävällä tontilla. Tarkis-

timme jo etukäteen kaupungin rakennusvalvonnan 

kannan, koska meillä oli aluksi haaveena parvekkei-

den laajentaminen olohuoneiden levyisiksi. Kau-

pungin kanta oli kuitenkin tyrmäävän kielteinen, 

Lea Alasilta-Hagman kertoo.

– Parvekkeiden suurentaminen olisi voitu vie-

dä tämän kannanoton jälkeen kaupunkikuvaneu-

vottelukuntaan. Olisimme joutuneet odottamaan 

neuvottelukunnan kantaa. Putkiremontti kuitenkin 

”puksutti” koko ajan eteenpäin, joten emme voineet 

jäädä parvekeasian vuoksi siitä ”junasta” pois, hän 

muistelee ideasta luopumisesta.

Kaupunkikuvallisten syiden vuoksi hankkeessa voi 

sanoa joudutun uusille urille, koska nyt haluttiin sel-

vittää, millä ratkaisulla voidaan säilyttää parvekkeiden 

ilme, mutta saada kuitenkin uudet parvekkeet.

Nämä yritykset ovat jo mukana

– Elementtiratkaisua lähdettiin metsästämään 

myös siksi, että mietimme aikataulua, miten pit-

kään talojen pitäisi olla huputettuina, jos parvekkeet 

tehdään paikallavaluna, hän jatkaa. 

– Lisäksi epäiltiin, tuleeko jäljestä paikallavalaen 

tasalaatuista, kun parvekkeita pitää rakentaa mo-

nenlaisissa olosuhteissa. Elementtiratkaisulla arvel-

tiin saatavan tasalaatuisemmin tehdyt parvekkeet, 

nopeammin kuin paikalla valaen ja häiriöttömäm-

min, hän vielä jatkaa.

Parvekkeille kuitenkin enemmän tilaa
Parvekkeiden laajentamishaaveista ei lopulta tar-

vinnut kokonaan luopua, vaikkakin lisäsyvyys ty-

pistyi 15 senttimetriksi. Lea Alasilta-Hagmanin mu-

kaan parveke vaikuttaa kuitenkin uuden rakenne-

ratkaisun ansiosta huomattavasti isommalta kuin 

vanha, jossa parvekelaattaa reunustivat parvekkeen 

pinta-alasta ison osan vievät kotelot. 

Lisäksi se oli merkittävä parannus parvekkeen 

käyttämisen kannalta, että uusi parvekelaatta on lä-

hes samassa tasossa olohuoneen lattian kanssa.

– Parvekkeille on nyt helpompi päästä, kun sii-

nä ei ole kynnystä. Taloihin on muuttanut paljon 

lapsiperheitä, jotka voivat helposti viedä lastenvau-

nut  parvekkeelle. Meillä on myös paljon rollaattorin 

kanssa liikkuvia asukkaita, jotka hekin pääsevät rol-

laattorinsa kanssa parvekkeelle, hän iloitsee. 
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Parvekkeiden laajentaminen syvyyssuunnassa ei 

aiheuttanut edes merkittävää lisähintaa parvekkei-

den korjaamisessa.

– Siihenhän tuli korjaamiskustannusten lisäk-

si oikeastaan vain pieni materiaalikulu, Martti Kari-

mies LO Rakenne Oy:stä toteaa.

Parvekkeiden lasittamisessa päädyttiin siihen, 

että taloyhtiö hankkii lasitustarjoukset ja osakkaat 

päättivät, käyttävätkö tarjouksen ja lasittavat par-

vekkeensa vai eivät. 

– Monet lasittivat parvekkeensa heti ja lasitusten 

asentamista jatketaan  lähiaikoina, Alasilta-Hagman 

mainitsee.

Ratkaisussa huomioitiin se, ettei yksiöissä asuvi-

en korjauskustannusrasitus muodostuisi kohtuut-

toman suureksi – yksiöissä kun ei ole parvekkeita.

– Parvekkeiden uudistaminen lisäsi huoneisto-

jen houkuttelevuutta vuokralaisille asumismuka-

vuuden kasvuna. Lisäksi pitkä-aikainen kustannuk-

siltaan kilpailukykyinen toteutus nostaa asunnon 

arvoa, seitsemän asuntoa yhtiöstä omistava asun-

tosijoittaja ja hallituksen jäsenenä hankkeen aikana 

ollut Markku Lansola kehuu.

Tavoitehinnan raameissa yhteistyössä
Säästövanhan korjaushanketta toteutettiin ns. pro-

jektinjohtourakkana. Pääurakoitsijana toimi Lem-

minkäinen Talo Oy ja parvekkeiden osalta aliura-

koitsijana LO Rakenne Oy.

– Minulla on nyt kokemusta kahdesta jo päätty-

neestä asunto-osakeyhtiön projektinjohtourakas-

ta, joista Säästövanha on toinen. Kokemukset ovat 

olleet erilaisia, putkiremontin hankesuunnittelun 

myötä hankkeeseen mukaan tullut projektipäällikkö 

Atte Stambej Vahanen Oy:stä kertoo.

Hänen mielestään projektinjohtourakassa 

myönteistä on keskustelevuus, mikä toteutui hänen 

mielestään Säästövanhassa erityisesti parvekkeiden 

korjaamista koskevissa asioissa. 

– Kun tuli eteen ongelmia, esimerkiksi se ra-

takiskojen pituuden vaihtelevuus, siihen etsittiin 

kaikkien osapuolten toimesta ratkaisua. Missään 

vaiheessa ei jääty taivastelemaan, mitä tehdään, 

vaan todettiin, mikä on tilanne, löydettiin ratkaisu, 

toteutettiin se ja sillä selvä, Lea Alasilta-Hagman ti-

littää. 

– Yhteistoiminta parveketoimittajan kanssa oli 

koko projektin aikana helppoa ja kommunikoin-

ti sujuvaa. Kaikista asioista saimme sovittua ilman 

pienimpiäkään ongelmia. Näin ison projektin koh-

dalla se on erittäin poikkeuksellista, Markku Lansola 

puolestaan kertoo.

– Koko projektin ajan piti kuitenkin niin taloyh-

tiön edustajia kuin pääurakoitsijaa muistuttaa siitä, 

minkälaista urakkaa olemme tekemässä. Esimerkik-

si lisätyötarjous ei projektinjohtourakassa tarkoita 

sitä, että lisätyöt maksavat juuri sen verran, vaan se 

on tietynlaista virtuaalirahaa, jolla päivitetään tavoi-

te- tai kattohintoja, Stambej kuvailee.

Projektinjohtourakassahan urakalle on asetettu 

tavoitehinta, jonka puitteissa toimitaan.

Perinteisestä urakka-ajattelusta on hänen koke-

muksensa mukaan selvästi vaikea päästä irti. Tämä 

näkyi hänen mielestään juuri siinä, että hankkeen 

aikana tarvittiin usein muistuttamista siitä, että 

olemme tekemässä urakkaa yhdessä, meidän ta-

Hallituksen pu-

heenjohtajana 

julkisivuremon-

tin aikana toimi-

neen Lea Ala-

silta-Hagmanin 

mielestä  re-

montissa myön-

teisintä oli kes-

kustelevuus - 

ongelmia tuli 

eteen ja niitä 

yhdessä ratkot-

tiin.
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voitteemme on yhteinen ja meidän on keskustelta-

va avoimesti asioista.

Projektinjohtourakassa taloyhtiön on ehkä hel-

pompi pitää kiinni omista tavoitteistaan ja toiveis-

taan, Martti Karimies arvioi.

Hänen mielestään perinteisissä urakkamalleis-

sa vaikuttaa usein siltä, että taloyhtiön tahtotila voi 

jäädä suunnittelijan ja urakoitsijan valitsemien rat-

kaisujen alle.

Säästövanhan urakasta saatuihin myönteisiin 

kokemuksiin vaikutti varmasti sekin, että taloyh-

tiöllä oli hankkeessa aktiivisesti toimivat edustajat – 

hallituksen puheenjohtajana toiminut Lea Alasilta-

Hagman ja hallituksen jäsen Markku Lansola, jotka 

olivat valmiita käyttämään hankkeen vaatimiin asi-

oihin aikaansa.

Kilpailuttamisesta Lea Alasilta-Hagmannille syn-

tyi hankkeen aikana ajatus siitäkin, miksi ei voitai-

si enemmän tehdä valintoja neuvottelumenettelyn 

avulla. 

– Minun mielestäni perinteinen ajatustapa, et-

tä liiketoimissa joku aina vetää välistä ja joku aina 

kärsii, on vanhanaikaista. Silloin kun on kyse konk-

reettisesta tuotteesta, kuten esimerkiksi meillä näis-

tä parvekkeista, jotka toimitettiin tuoteosakauppa-

na, parvekkeiden laatu voitiin tarkastaa ja virheet 

olisivat väistämättä tulleet esiin, Lea Alasilta-Hag-

man vielä toteaa.

Mitä tehtiin?

Julkisivuremontti toteutettiin samanaikaisesti putkiremontin kanssa. 

Julkisivuremontissa parvekkeet uusittiin elementtiparvekejärjestelmänä. 

Lisäksi uusittiin pohjakerrosten kaikki ikkunat ja ulko-ovet lukuun ottamatta 

porrashuoneiden pääsisäänkäyntien ovia. Sokkelit hiekkapuhallettiin, tasoitet-

tiin ja maalattiin. Myös kattojen pellitys uusittiin. 

Osakkaille mahdollistettiin parvekkeiden lasitukset. Kaksi kolmasosaa parvek-

keista on nyt lasitettu.

Edellisessä julkisivuremontissa 2001 – 2002 uusittiin huoneistojen ikkunat ja 

parvekeovet sekä julkisivun eristeet ja pinnoitteet.

Palkintoperustelut

Tuomaristo palkitsee Asunto Oy Säästövanhan julkisivukorjaushankkeessa 

käytetyn innovatiivisen parvekejärjestelmän kunniamaininnalla. 

Toimijat:

Kuntotutkimus  Suomen Talokeskus Oy

Suunnittelu Vahanen Oy

Ratakiskojen sijaintimittaukset Inscpecta Oy 

Materiaalitoimittaja parvekejärjestelmä LO Rakenne Oy Martti Karimies

LO Rakenne toimi kohteessa tuoteosatoimittajana vastaten parvekkeiden 

suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksista. 

Materiaalitoimittaja korkealujuuskuitubetoni Tanskalainen Hi-Con A/S 

Materiaalitoimittaja parveke- ja kaidelevyt Cembrit Oy

Pääurakoitsija Lemminkäinen Talo Oy, Vastaava työnjohtaja Esko Laukas

Aliurakoitsijat  LO Rakenne, Paupek Oy (purkutyöt), PrimeCon OÛ

Projektinjohtaja Atte Stambej Vahanen Oy

Valvoja Antti Leppänen Vahanen Oy

Pitäessäsi tiedot taloyhtiön luottamushenkilöistä 
ajan tasalla meidän suuntaamme, 
Kiinteistöposti menee sinne minne kuuluukin: 

• asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle 
• isännöitsijälle

Kiinteistöposti ei maksa teille mitään - saatte sen 
siis veloituksetta. Jakelu perustuu ylläpitämäämme 
SIR Tietokantaan, joka on taloyhtiöiden luottamus-
henkilöistä muodostuva valtakunnallinen osoitere-
kisteri. 

Hyvä 
Kiinteistöpostin lukija.

Tee Osoitteenmuutokset kätevästi 

sähköposti osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

netissä www.kiinteistoposti.fi /osoitteenmuutos

puhelimitse puh. 09 2238 560 / Jutta Teriö

PS.PS. Netissä voit samalla tilata helposti Kiinteistöpostin sähköisen uutiskirjeen. 
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S
äästövanhan parvekkeet toteutettiin LO Ra-

kenne Oy:n kehittämällä elementtiparveke-

järjestelmällä, jossa parvekkeet kiinnitetään 

julkisivurakenteissa oleviin ratakiskoihin. 

Jotta parveke-elementtien asentaminen sujui-

si mahdollisimman nopeasti, täytyy tietää tarkkaan, 

missä ratakiskot julkisivurakenteissa sijaitsevat. Si-

jainnit selvitettiin Säästövanhassa materiaalitutkalla 

jo ennen parvekkeiden laattojen betoniosien pur-

kutöitä.

– Tutkimuksessa selvisi, että ratakiskot eivät ole 

kaikissa kohdissa yhtä pitkiä, Martti Karimies tuo 

esiin.

– Ratakiskot olivat pidemmät alimpien kerros-

ten parvekkeissa. Tämä kuitenkin selvisi vasta sen 

jälkeen, kun oli tehty vanhan parvekkeen koepurku 

ja ajateltiin, että sehän sujui hyvin. Kun varsinainen 

purkutyö alkoi, sitten vasta tulikin ilmi, että ylem-

missä kerroksissa ratakiskot ovatkin lyhyempiä ja 

Laastipaikkauskorjauksista 
parvekkeiden laajentamisiin

niihin piti kehittää oma ratkaisunsa, projektinjohta-

ja Atte Stambej Vahanen Oy:stä kertoo.

Ratakiskojen sijainnin selvittäminen etukäteen 

on Karimiehen mukaan välttämätöntä.

– Kun tiedämme asian etukäteen, voimme tar-

vittaessa nostaa kädet pystyyn, ettemme pysty te-

kemään sen sijaan, että kaupat on jo tehty, kun olo-

suhteet ja tekemisen mahdottomuus vasta tulevat 

ilmi. Tietoisuus mahdollisuuksista on kaikkien osa-

puolten etu, koska ei tätä parveke-elementtijärjes-

telmää voi joka paikassa toteuttaa. Mitä paremmin 

prosessia kuitenkin hallitaan jo etukäteen, sitä var-

memmin tiedetään, voiko järjestelmää käyttää vai 

ei, Karimies korostaa.

Säästövanha soveltui Karimiehen mukaan ele-

menttirakentamiselle kuitenkin erittäin hyvin ja 

siinä päästiin pitkiin sarjapituuksiinkin – olihan ta-

loissa kaikkiaan 160 parveketta, jotka järjestelmällä 

uudistettiin.

PARVEKEKORJAAMISEN ”TYYLINMUUTOS” 
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Lisäksi elementtitekniikan etuina ovat häiriöttö-

myys ja rakentamisen nopeus.

– Arvioisin, että perinteisellä paikallavaluteknii-

kalla tehtynä parvekkeiden korjaaminen olisi vienyt 

vuoden verran enemmän aikaa kuin parvekkeiden 

korjaaminen elementtijärjestelmällä, johon meni 

nyt aikaa 3 kuukautta. Se on iso ero, Karimies vielä 

tuo esiin.

– Parisen vuotta sitten parvekkeen lattiaelemen-

tissä siirryttiin käyttämään korkealujuusbetonia, 

jota ei tarvitse vedenpitävyyden tai muiden syiden 

vuoksi pinnoittaa, hän jatkaa. 

Materiaali mahdollistaa Karimiehen mukaan 

näin ollen parvekkeiden korjaamisen myös talvitöi-

nä ja parvekkeet saadaan heti käyttöön asentami-

sen, säätämisen ja kotelovalutöiden jälkeen.

Parvekkeiden 
korjaamiskulttuurin muutokset
– Tutkimustemme ja kokemustemmekin mu-

kaan parvekkeita korjattiin 90-luvun puolivälis-

tä 2000-luvun alkuun hyvin paljon laastipaikkaus-

korjauksina, joilla jatkettiin vanhojen parvekkeiden 

elinkaarta, Karimies toteaa.

– Nykyisin taloyhtiöt lähtevät useammin liik-

keelle siitä, että parvekkeita halutaan laajentaa. Ele-

menttiparvekejärjestelmällä parvekelaajennuksia on 

mahdollisuus toteuttaa, koska se painaa 60 prosent-

tia vastaavan kokoisen paikallavaluparvekkeen pai-

nosta, hän jatkaa.

Lisäksi elementtijärjestelmän ansiosta voidaan 

toteuttaa ulokeparveke ilman lisätuentaa ja lisära-

kenteita. 

Suomalaisissa taloissa on paljon ranskalaisia par-

vekkeita, joihin elementtiparvekejärjestelmä voi-

daan helposti asentaa – aukossahan on jo valmiiksi 

ovi ja asentamisen mahdollistavat rakenteet.  

– Esimerkiksi Hämeenlinnassa on monta kiin-

teistöä, joihin saisi tällä ratkaisulla parvekkeet ilman 

todella vaikeita tai laajoja korjaustoimenpiteitä. 

– Tärkein edellytys asentamiselle kuitenkin on 

julkisivurakenteiden välipohja, voidaanko järjestel-

mä kiinnittää siihen vai ei,  hän jatkaa.

Uudet parvekkeet 
vanhaa kunnioittaen
Martti Karimiehen mielestä ei parvekkeiden uusi-

mista pidä tehdä huomioimatta esimerkiksi raken-

nuksen arkkitehtuuria. 

– Säästövanhan tapauksessa ehdottomasti tuen 

viranomaisten esittämää näkemystä siitä, että täl-

laisiin taloihin, joissa on tietynlainen arkkitehtuuri 

ja tyyli, ei pidä asentaa minkälaisia parvekkeita ta-

hansa. 

– Jos parvekkeita syvennetään tai laajennetaan 

joka suuntaan ja tuenta muutetaan pilareiksi, talon 

luonne ja ulkonäkö muuttuvat täysin toisiksi, hän 

toteaa.

– Parvekkeiden syvyyssuunnassa laajentamises-

sa viranomaiset ovat ymmärtääkseni tällä hetkel-

lä aika joustavia, kunhan esitetyt rakenneratkaisut 

ovat kestäviä, hän vielä mainitsee.

Taloyhtiöissä halutaan nykyisin hyvin 

usein laajentaa parvekkeita silloin kun 

niitä korjataan. Siihen tarpeeseen on-

kin Martti Karimiehen mukaan kyetty 

kehittämään uutta tekniikkaa.
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