
 
 

     Tiedote 26.9.2017 
 
Aikansa arkkitehtuuria ja hyviä esimerkkejä korjaushankkeista palkittiin 
 

Julkisivuremontti 2017 –kilpailu ratkennut 
 

Julkisivuremontti 2017 –kilpailussa jaetun 1. palkinnon saavat helsinkiläinen As Oy Satakallio ja 

helsinkiläinen Asunto Oy Pääsky, 3. palkinnon tamperelainen As Oy Kaupinpirtti ja 

kunniamaininnan tamperelainen As Oy Aleksanterinkatu 9. Asunto-osakeyhtiöille suunnattu kilpailu 

järjestettiin kuudennen kerran. 

 

 
As Oy Satakallio 

 

Tuomariston perustelujen mukaan As Oy Satakallion asunto-osakeyhtiön julkisivuremontti käy eri 

puolella Suomea sijaitseville 60-luvun lähiötaloille esimerkkinä siitä, miten suuri ja vaativa 

julkisivuremontti voidaan toteuttaa onnistuneesti. 



Sen julkisivuremontin haasteina oli mm. se, että se on yksi Suomen suurimmista asunto-

osakeyhtiöistä, julkisivujen korjaustapa vaati äärimmäistä mittatarkkuutta ja kaunis 60-luvun 

nauha-arkkitehtuuri palautettiin nykyaikaisin materiaalein loistoonsa.  

 

 
Asunto Oy Pääsky 

 

 

Asunto Oy Pääskyn julkisivuremontti taas on oivallinen esimerkki siitä, miten korjata perinteisesti ja 

palauttaa käsityötä vaativia yksityiskohtiakin 1900-luvun alun arvorakennukseen. Sen 

julkisivuremontissa korostuivat hieno kokonaisuus, alkuperäisen ilmeen palauttaminen sekä 

käsityön arvostaminen ja esille nostaminen. 

Tuomaristo haluaa Pääskyn saamalla palkinnolla kiinnittää huomiota erityisesti 1900-

luvun alkupuolen ja sitä vanhempien talojen palauttaviin perinnekorjauksiin, joita tehdään paljon, 

mutta ehkä vähemmän näkyvästi kuin 60-70 –luvun lähiötalojen korjauksia. 

 

 

As Oy Kaupinpirtillä hallittu ja tavoitteellinen korjaushanke 
As Oy Kaupinpirtti palkittiin hallitusta ja tavoitteellisesta julkisivukorjaamisesta, jossa korjaustapoja 

arvioitiin erityisesti elinkaari- ja energiatehokkuuden kannalta sekä ansiokkaasta hankkeen eri 

vaiheiden dokumentoinnista ja asukasviestinnästä. 

 



 
As Oy Kaupinpirtti 

 

 
As Oy Aleksanterinkatu 9 

 

 



Kunniamaininta 1930-luvun talon julkisivuremontille 
Lisäksi tuomaristo palkitsi tamperelaisen As Oy Aleksanterinkatu 9:n julkisivuremontin 

kunniamaininnalla. 1930-luvulla rakennetun talon julkisivu palautettiin mielenkiintoisten vaiheiden 

jälkeen lautaverhoiluksi. Lisäksi tuomaristo arvosti pienen yhtiön voimainponnistusta vaativan 

julkisivukorjauksen toteuttamisessa. 

 

Palkintojen voittajat julkistettiin Helsingin Messukeskuksessa ti 26.9.2017 Kiinteistö 2017 –

tapahtumassa. 

 

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry 

yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden ja Suomen Messujen kanssa. 

 

Esimerkit tärkeitä  
Kilpailussa haetaan asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet, lopputulos on 

laadukas ja taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta 

suunnittelevat julkisivukorjaamista. 

Tästä syystä tuomaristo ei ole arvostelussaan kiinnittänyt huomiota pelkästään arkkitehtuuriin ja 

teknisiin ratkaisuihin, vaan myös siihen, miten hankkeen päätöksenteko- ja valmisteluvaihe on 

edennyt, miten kustannuksia on hallittu, onko pysytty aikataulussa, miten asukasviestintä on 

toteutettu ja onko tarkasteltu korjaamista tarkasteltu myös elinkaarilaskelmien ja 

energiatehokkuuden kannalta.  

 

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat  
Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja, tohtorikoulutettava Toni Pakkala TTY:stä,  

päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Rakennusteollisuus ry:stä,  

toimitusjohtaja Tomi Hautakangas Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy:stä,  

AKHAn edustajina RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja DI Arto Krootila Consitor Oy:stä  

sekä toimituspäällikkö Riina Takala-Karppanen Kiinteistöposti-lehdestä.  

 

Lisätietoja kilpailusta: 

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkala, Tampereen teknillinen yliopisto,  

puh: +358 40 198 1962, toni.pakkala@tut.fi 

AKHA ry:stä. Juhani Siikala,  

puh. +358 40 058 5102, juhani.siikala@saunalahti.fi 

 

 

 

 

 



 

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT: 

 

 
 
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry.  on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnan osaamisverkosto. AKHA tarjoaa 

apuaan ja ammattitaitoaan taloyhtiöille edistämällä hyvää hallintotapaa mm. koulutuksilla, yhteistyöfoorumilla sekä AKHA 

välittää hallitusammattilaisia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden avuksi.  

 

 “100 vuotta suomalaisia julkisivuja” - Julkisivuyhdistys pyrkii edistämään hyvää julkisivurakentamista erilaisissa 

foorumeissa. Tämän teeman merkeissä yhdistys järjestää mm. isännöitsijöille, kiinteistönomistajille, suunnittelijoille ja 

taloyhtiöpäättäjille suunnattuja RoadShow-seminaaritilaisuuksia, ja on tuottanut kotisivuilleen www.julkisivuyhdistys.fi 

esimerkiksi julkisivukorjaamisen laadukkaampaan läpiviemiseen tähtäävän JUKO-ohjeiston ja betonivauriovideon. 

 

Kiinteistöposti-lehti on kiinteistönpidon, korjausrakentamisen ja isännöinnin ammattilehti, joka on palvellut jo yli 20 

vuoden ajan asunto-osakeyhtiöiden, isännöitsijöiden ja muiden kiinteistöalalla toimivien tiedotuskanavana. Tärkeäksi 

tehtäväksi Kiinteistöpostissa on koettu tiedon tuottaminen asunto-osakeyhtiöiden arkeen, jota sävyttää entistä enemmän 

eri-ikäisen kiinteistökannan korjaaminen. 



Julkisivuremontti 2017 –kilpailu 

Jaettu 1. palkinto As Oy Satakallio, Helsinki 
 

 
 

 
 

As Oy Satakallion julkisivuremontti on esimerkki ammattimaisesti toteutetusta korjaushankkeesta, 

jossa haasteena oli poikkeuksellisen suuri yhtiö ja yli 100 metriä pitkät julkisivut edellyttivät 

äärimmäistä mittatarkkuutta. Kauniin 60-luvun nauha-arkkitehtuurin säilyttämisessä nykyaikaisin 

keinoin onnistuttiin. 

Tuomariston perustelujen mukaan asunto-osakeyhtiön julkisivuremontti käy eri puolella Suomea 

sijaitseville 60-luvun lähiötaloille esimerkkinä siitä, miten suuri ja vaativa julkisivuremontti voidaan 

toteuttaa onnistuneesti. 

Ansiokkaana pidettiin mm. sitä, että tämä ”nauha-arkkitehtuurin valkeana helmenä” tunnettu   

talokokonaisuus palautettiin 60-luvun loistoonsa kunnioittamalla alkuperäisiä materiaaleja ja 

värejä ja ulkovaippa saatettiin lämmöneristävyydeltään nykypäivän vaatimusten tasolle. 



Korjaussuunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, joilla oli taloyhtiön lailla 

yhteinen tahtotila säilyttää rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri. 

Poikkeuksellista oli myös yhtiön koko ja muut erityispiirteet – mm. 4 rakennuksesta muodostuva 

yhtiö, yli 100 metriä pitkät julkisivunauhat, jotka vaativat äärettömän hyvää mittatarkkuutta, 756 

huoneistoa, joissa asuvat piti pitää ajan tasalla tiedottamisen keinoin, valmistuminen 1,5 kuukautta 

etuajassa ja alkuperäisen budjetin alittaminen. 

 

Julkisivukorjaushankkeen vaiheita: 
Hankkeessa kaikkien neljän asuinrakennuksen julkisivut ja parvekkeet peruskorjattiin sekä ikkunat, 

parvekeovet ja parvekkeiden taustaseinät uusittiin sekä kaikki parvekkeet lasitettiin. 

Rakennusten julkisivujen pituuden ja nauha-arkkitehtuurin vuoksi julkisivuverhouksen 

runkorakenteissa ja parvekekaiteiden verhouslevyjen kiinnitysrungoissa tarvittiin säädettävyyttä, 

minkä vuoksi runkorakenteissa käytettiin uutta alumiinirunkojärjestelmää sekä 

parvekekaidetoimittajan kehittämää kaidetolpan säätörunkoa. 

Rakennusten ikkunat ja parvekeovet uusittiin kolminkertaisiksi puu-alumiini-ikkunoiksi. Ikkunoiden 

karmisyvyys kasvatettiin alkuperäisestä 130 mm:stä 210 mm:iin, jolloin uudet ikkunat pystyttiin 

asemoimaan siten, että ikkunaliittymien ulkopuoliset mittasuhteet säilytettiin ennallaan. 

Ikkunoihin asennettiin karmiventtiilit. Ilmanvaihtojärjestelmä kunnostetaan ja säädetään 

ullakkorakentamisen yhteydessä. 

Urakan valtavasta koosta ja pitkästä kestosta huolimatta hankkeessa ei varsinaisesti törmätty 

suurempiin yllätyksiin rakenteiden kunnon suhteen. Yli 600 parvekkeesta jouduttiin loppujen 

lopuksi uusimaan kokonaan valamalla ainoastaan 20 parvekelaattaa. 

Vuonna 2014 alkanut urakka kilpailutettiin kahdessa osassa. Se valmistui noin 1,5 kuukautta 

etuajassa elokuun lopussa 2016. 

Lisäksi molemmissa urakkavaiheissa vähäisempien lisätöiden ansiosta alitettiin taloyhtiön laatima 

kustannusarvio. Hankkeen rakennuskustannukset olivat 14,5 miljoonaa euroa. Hankkeen 

ensimmäiseen vaiheeseen saatiin noin 800 000 euron korjausavustus. 

Ensiluokkainen työn jälki ja lopputulos syntyi suuren ja sitoutuneen työryhmän saumattomalla 

yhteistyöllä. 

 

Päätöksenteko, tiedottaminen ja asukasviestintä 
PTS:ssä aikataulutettu korjaus päätettiin toteuttaa yhtiökokouksessa yksimielisesti, mitä voi pitää 

harvinaisena – puhutaanhan tässä yhdestä Suomen suurimmista asunto-osakeyhtiöistä. 

 Asukkaat ilmaisivat olevansa tyytyväisiä tiedottamisen määrään ja sen oikea-aikaisuuteen. 

Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Ylöstalo oli taloyhtiön puolelta hankkeen kasvot. 

Taloyhtiön asukkaita tiedotettiin urakan etenemisestä ja vaikutuksesta asumiseen useissa 

asukastiedotustilaisuuksissa, missä asukkailla oli mahdollisuus kysyä kaikki asumishaittoihin 



liittyvät kysymykset. Koska urakka eteni käytännössä julkisivu kerrallaan, 

asukastiedotustilaisuuksia järjestettiin kaksi kutakin rakennusta kohden. 

Toisessa urakkavaiheessa asukastiedottamista uudistettiin siten, että asukastiedottaminen tehtiin 

sähköistä tiedotusportaalia hyödyntäen. 

 

Tulevaisuus 
Julkisivusaneerauksen valmistuttua yhtiössä käynnistyi ullakoille noin 25 asunnon 

lisärakentamishanke. 

Lisäksi yhtiössä on käynnistetty mittava poistoilman lämmöntalteenottourakan (LTO) suunnittelu- ja 

kilpailutus. 

Suurista remonteista huolimatta yhtiön yhtiövastike on saatu pidettyä alhaisella tasolla, yhtiön 

osakkeiden arvo on noussut ja osakkeilla on kova kysyntä, mikä näkyy myös urakoitsijoiden 

kiinnostuksena lisärakentamishanketta kohtaan. 

 

Tietoja yhtiöstä: 

4 asuinrakennusta, 765 asuinhuoneistoa, 2 liikerakennusta ja useita liikehuoneistoja. Rakennettu 

vuosina 1961-1963, suunnittelijana toiminut arkkitehti Toivo Korhonen. 

Taloyhtiö sijaitsee Helsingin Alppiharjussa, osoitteissa Porvoonkatu 1, Porvoonkatu 3, 

Porvoonkatu 5-7 ja Porvoonkatu 9. 

 
Rakennuttajan ja projektiryhmän yhteystiedot 
Hallituksen puheenjohtaja hankkeen aikana Pekka Ylöstalo, pekka.ylostalo@gmail.com Hallituksen nykyinen 
puheenjohtaja Jyrki Kiihamäki, puh. 044 - 303 5959, jyrki.kiihamaki@iki.fi Isännöitsijä Petri Nurmi, SKH-
Isännöinti Oy, puh. 050 - 339 1013, petri.nurmi@skh.fi 
 
Tekijät: 
Rakennuttaminen ja projektin johto: HSSR Oy, RI Anssi Väätäinen Kuntotutkimus: HSSR Oy 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arknova Oy, Arkkitehti Pekka Jämsä ja RA Heikki Hakala Rakennesuunnittelu: 
HSSR Oy, RI (AMK) Mikko Suuronen 
Valvonta: HSSR Oy, RI (AMK) Petteri Kaarna 
Urakointi: Jatke Oy, työpäällikkö: RI Timo Mikkola, vastaava työnjohtaja: Mikko Poitsalo, työnjohto: Matti 
Rekola ja Arttu Karjalainen 
 
Materiaalitoimittajia Lämmöneristeet Paroc 
Eristysrappausjärjestelmä Sto Finexter Oy 
Julkisivujen runkorakenteet Hiltin Eurofox-alumiinirunkojärjestelmä Julkisivumateriaalit: Cembrit -
sementtikuitulevyt 
Parvekkeet betonin korjaustuotteet Sto Finexter Oy Parvekekaiteet ja –lasitukset Riiku-Rakenteet Oy 
Parvekeovet ja ikkunat Pihla Oy 
Ikkunoiden karmiventtiilit Biobe Oy 
 

 

 

 

 

 



 
Kuva palkintojenjakotilaisuudesta 26.9.2017. Palkintolaattaa ojentamassa Arto Krootila ja taustalla Julkisivuyhdistyksen 

puheenjohtaja Toni Pakkala. 

 

 
 



Julkisivuremontti 2017 – kilpailu 

Jaettu 1. palkinto Asunto Oy Pääsky, Helsinki 
 

 
 

 

Asunto Oy Pääskyä voi pitää hyvänä oman aikakautensa julkisivujen korjaamisen esimerkkinä -

hieno kokonaisuus, arvokkaan alkuperäisen ilmeen palauttaminen sekä käsityön arvostaminen ja 



esille nostaminen. Korjaamisessa on käytetty ansiokkaasti ammattilaisia suunnittelusta 

toteutukseen.  

Tuomaristo haluaa Pääskyn saamalla palkinnolla kiinnittää huomiota erityisesti 1900-

luvun alkupuolen ja sitä vanhempien talojen palauttaviin perinnekorjauksiin, joita tehdään paljon, 

mutta ehkä vähemmän näkyvästi kuin 60-70 –luvun lähiötalojen korjauksia. 

 

 
Näkymää sisäpihalta korjauksen jälkeen. 

 
Alkuperää kunnioittaen 
Asunto Oy Pääsky on valmistunut vuonna 1913 ja sen ovat suunnitelleet rkm Vihtori Jaakkola sekä 

rkm Arthur Hjalmar Lumiaho. 

Talon julkisivurappaus oli pahoin vaurioitunut,  maalipinta hilseillyt ja julkisivu oli päässyt huonoon 

kuntoon. Korjausvaihtoehtona ei ollut muuta kuin kokonaisvaltainen rappauksen uusiminen 

aluspintaa myöden. 

Taloyhtiön osakkaat halusivat korjaamisessa kunnioittaa talon alkuperäistä, oman aikakautensa 

toteutusta ja yksityiskohtia.  

Uudistaminen tehtiin mahdollisimman pitkälle perinteisin menetelmin ja käsityötaitoja 

kunnioittamalla. Esimerkiksi porrashuoneiden ja liiketilojen ulko-ovet haluttiin palauttaa 

alkuperäisten julkisivupiirustusten mukaisiksi puuoviksi ja niihin suunniteltiin uudet vetimet. 

Tavoitetta kuvaa hyvin sekin, että taloyhtiön edustaja vieraili ovitehtaalla ja suunnittelija toimitti 

useita pieniä elementtejä hyväksyttäväksi työmaakokouksiin. Esimerkiksi vedinmalli edustaa 

samaa aikakautta talon kanssa. Jopa parvekkeiden tuuletustelineet pulverimaalattiin, jotta niiden 

värisävyt sopisivat hyvin yhteen ikkunakarmien kanssa. Pienintäkään yksityiskohtaa ei jätetty 

huomioimatta. 



Julkisivuihin tuli kolmikerrosrappaus. Julkisivu-urakoitsijaa valittaessa kiinnitettiin huomiota 

urakoitsijan kokemukseen 1900-luvun alun rakennusten julkisivukorjauksista.  

Ikkunat uusittiin ja 1970-luvulla muutettu ikkunoiden puitejako palautettiin alkuperäiseksi. Kadun 

puolelle laitettiin puuikkunat ja pihan puolelle puualumiini-ikkunat.  

Lisäksi porrashuoneiden pihanpuoleiset ja parvekeovet uusittiin puualumiiniksi. 

Julkisivuremontin yhteydessä kunnostettiin myös vanha piharakennus ja saatiin täydellisesti 

uudistettu saunaosasto, pesula ja takkatila asukkaiden käyttöön. 

Urakka valmistui kesään 2017 mennessä. Kustannukset olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa ja 

urakka pysyi budjetissaan. 

Tilaajan, urakoitsijan, valvojan ja pääsuunnittelijan yhteistyö toimi saumattomasti, mikä pienensi 

merkittävästi näinkin isosta remontista väistämättä syntyvää asumishaittaa. Saatu palaute 

urakasta on ollut pääsääntöisesti positiivista. 

 

Tulevaisuus 
Julkisivujen kuntotutkimuksen jälkeen vuonna 2010 taloyhtiössä priorisoitiin korjaushankkeet niin, 

että ensin korjataan pihakansi ja vesikatto, vasta sen jälkeen julkisivut. Seuraavaksi on tarkoitus 

kunnostaa piha, josta on jo tehty toteutussuunnitelma.  

Sen jälkeen noin 5 vuotta kestäneen korjausjakson jälkeen on tarkoitus tehdä asukaskysely. 

Itäväylän alkupäässä sijaitseva Asunto Oy Pääsky on nyt hieno maamerkki ja luo mielenkiintoisen 

kontrastin ja muistuttaa perinteisestä rakentamisesta Kalasatamaan rakentuvan Redin alueen 

lähistöllä. 

 

Tietoja asunto-osakeyhtiöstä: 

Perustettu vuonna 1913,  suunnittelijat rkm Vihtori Jaakkola ja rkm Arthur Hjalmar Lumiaho 

Asuntoja 73, 4 liikehuoneistoa sekä 5 varastoa 

Sijaitsee Helsingissä osoitteessa Pääskylänrinne 10 

 
Yhteystietoja: 
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Puuperä, puh. 050 590 3964, jaakko.puupera@welho.com 
Isännöitsijät Pia Koro ja Pasi Taponen, Helsingin KH-isännöinti Oy,  
Pia Koro puh. 09 7740760, pia.koro@kh-isannointi.fi 
Pasi Taponen puh. 09 7740760, pasi.khisannointi@gmail.com 
 
Tietoja tekijöistä: 
Kuntotutkimus: Asiantuntijamestarit Oy sekä Suomen Talokeskus Oy 
Suunnittelu: arkkitehti SAFA Juhani Harju Arkkitehtitoimisto Juhani Harju Oy. Esimerkiksi vetimet ovat 
pääsuunnittelija Juhani Harjun piirtämiä. 
Urakoitsija: Maalausliike E. Hinkka Oy 
Valvoja: Karves-Yhtiöt Oy, Pasi Kälvälä 
Materiaalitoimittaja:  
Maalausliike E. Hinkka Oy (julkisivut ja portti sekä piharakennus) 
Porvoon Puutyö (ovet) 
Skaala Oy (ikkunat) 
 



 
 

Kuva palkintojenjakotilaisuudesta Helsingin Messukeskuksesta 26.9.2017. 
 
 

 
 

Julkisivu ennen remonttia. 



 

Julkisivuremontti 2017 –kilpailu 

3. sija As Oy Kaupinpirtti Tampere 
 

 
 

Hallittu ja tavoitteellinen julkisivukorjaus, jossa erityisinä ansioina elinkaari- ja 

energiatehokkuustavoitteiden tarkasteleminen sekä erinomainen osakasviestintä hankkeen 

kaikissa vaiheissa. Tamperelainen As Oy Kaupinpirtti saa 3. palkinnon Julkisivuremontti 2017 –

kilpailussa. 

Taloyhtiössä tehtiin kokonaisvaltaisen julkisivuremontti lisälämmöneristyksineen vuoden 2016 

aikana. Julkisivurappauksen lisäksi korjattiin perusteellisesti parvekkeet kaiteita ja lasituksia 

myöten sekä uusittiin ikkunat ja sekä korjattiin sokkeli. 

Julkisivuissa haluttiin käyttää tavanomaisen rappaustekniikan lisäksi yksityiskohtaisia 

lisäelementtejä, kuten puusta valmistettuja parveke- ja kivajalkaverhousratkaisuja antamaan talolle 

lämpöä ja luonnonmukaisuutta. 

Talon kokonaisilme muuttui täydellisesti ja taloyhtiön osakkaat ja asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä 

arkkitehtonisesti onnistuneeseen kokonaisuuteen, joka erottautuu positiivisesti muusta lähiseudun 

“harmaasta” rakennuskannasta. 

 

Ansiokasta elinkaari- ja energiatehokkuustarkastelua 
Rapattujen julkisivujen betonirakenteet olivat huonossa kunnossa. Eri korjausvaihtoehtoja 

vertailtiin suhteessa elinkaareen ja elinkaarikustannuksiin. Nyt tehtyä korjaustapaa pidettiin 

arviointien perusteella parhaimpana pitkällä aikavälillä. 



Asunto-osakeyhtiö valittiin myös pilottikohteeksi eurooppalaiseen EU-Gugle -hankkeeseen, jossa 

pyritään edistämään energiatehokkaita ratkaisuja osana peruskorjaushankkeita.  

Tästä syystä jo hankesuunnitteluvaiheessa energiatehokkuutta ja säästöpotentiaali tarkasteltiin 

sekä julkisivukorjauksen, että taloteknisten järjestelmien osalta.  

Hankesuunnitteluvaiheessa arvioitiin laskennallisesti julkisivukorjauksen, ikkunoiden, parveke-, 

sisäänkäynti-, varasto- ja autotalliovien vaihdon sekä ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja PILP-

järjestelmän energiansäästöpotentiaalia verrattuna lähtötilanteeseen.  

Tavoitteeksi EU-Gugle –hankkeessa oli asetettu 50 prosentin energiansäästö.  

Energiansäästötavoitteet huomioitiin ”ohjenuorana” varsinaisessa toteutussuunnittelussa. 

Teknisesti pitäydyttiin koetelluissa ja hyviksi havaituissa menetelmissä. 

Taloyhtiön energiankulutusta seurataan hankkeen puitteissa vielä noin kahden vuoden 

seurantajakson ajan. 

 

Tavoitteellisuutta läpi hankkeen 
Taloyhtiön lähtökohtana suunnitteluprosessissa ja työvaiheissa oli toteuttaa hanke parhaalla 

mahdollisella tavalla ja erityisellä intohimolla syventyen talon energiatehokkuuteen, olemukseen ja 

visuaaliseen ulkonäköön.  

Urakoitsijaa valittaessa kiinnitettiin huomiota osaamiseen, korkeaan työn laatuun, paikallisuuteen 

ja paikallisiin referensseihin.  

Taloyhtiö sai myös urakoitsijan puolesta kiitosta hyvästä valmistelusta, suunnittelusta, 

perehtyneisyydestä ja aktiivisuudesta, minkä ansiosta urakoitsijan on ollut ”miellyttävä toimia 

hienossa hankkeessa.”  

Myös urakan taloudellinen toteutuma oli erinomainen, esimerkiksi lisä- ja muutostöiden osuus oli 

vain 1,67 prosenttia.  

Julkisivu-urakka oli pääurakkana ja PILP-järjestelmä tehtiin samaan aikaan alistettuna sivu-

urakkana.  

Toteutuneet kustannukset olivat vajaa 1,6 miljoonaa euroa. Taloyhtiö sai EU-Gugle -hankkeen 

kautta ikkunoiden ja ovien uusimisen, lisälämmöneristyksen, valaistuksen ja PILP-järjestelmän 

toteuttamiseen 193 200,00 euron avustuksen. 

Hankesuunnittelu alkoi vuonna 2014 ja kokonaisuus valmistui aikataulussa vuoden 2016 

loppupuolella. 

 

Videonäkymää jälkipolvillekin 
Päätös julkisivukorjaamisesta ja energiatehokkuushankkeesta syntyi helposti. Osakkaille ja 

asukkaille pidettiin erillisiä tiedotustilaisuuksia ennen jokaista korjausvaihetta.  

Hallituksen kanta oli se, että osakkaille esitellään korjausvaihtoehdot laajasti ja ja tiedotetaan 

mahdollisimman avoimesti. Infotilaisuuksien lisäksi tietoa jaettiin kirjallisilla tiedotteilla sekä 

taloyhtiön sähköisellä infotaululla.  



Sähköpostiviestintää käytettiin tehokkaasti remontin toteuttajan, suunnittelijan, valvojan ja tilaajan 

kesken ja viesteihin vastattiin viipymättä, minkä ansiosta eri vaihteet etenivät nopeasti eteenpäin. 

Projektin kaikki vaiheet on kuvattu ja tallennettu HD-videoksi, jotta projektin vaiheita voidaan 

esitellä osakkaille, asukkaille ja eri osapuolille myöhemminkin.  

 

Video löytyy tästä osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=nIdmrR_nckM&t=17s  

EU-Gugle-hankkeesta lisätietoa: http://eu-gugle.eu/fi/ 

 

Tietoja yhtiöstä 

Asunto Oy Kaupinpirtti, Kaivokatu 1, Tampere 

Perustettu 1967, rakennettu 1968 

Asuntoja 78 

 
Yhteystietoja: 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa ja alussa hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Vakkala, puh. 050 348 0810, 
olli.vakkala@gmail.com 
Isännöitsijä Liisa Leinonen, puh. 044 5025 770, liisa@tilispalvelu.fi 
 
Hankkeen tekijät: 
Kuntotutkimus: A-Insinöörit Oy, Tampere 
Arkkitehtisuunnittelu: A-Insinöörit Oy, Tampere 
LVIS-suunnittelu: Knowtek Oy, Tampere 
Urakoitsija: IS-Yhtiö Oy, Tampere 
Valvoja: Sirpa Huumo, A-Insinöörit, Tampere 
 
Materiaalitoimittajat: 
Inwido Finland, ikkunat ja ovet 
Rockwool, lämmöneristeet 
Hilti, Fox-rankajärjestelmä 
Tikkurila, laastit, maalit, pinnoitteet 
IKI Formica, julkisivulevyt 
Lumon Suomi, Parvekekaiteet ja -lasit 
HB Betoni, Gramos-laatat 
PT-Metalli, autotallinovet 
 

 
 
 



 




