Kuva: Anders Portman/Kuvatoimisto Kuvio Oy

Käärmetalo. Pieteetillä korjatut rakennukset sijaitsevat armottomassa liikenneympäristössä. Yhteistilarakennus, nk. Käpylinna,
odottaa korjausvuoroaan. Myös sen kuuluu saada arvoisensa kohtelu. Käärmetalon korjaustyön pää- ja rakennussuunnittelijana
toimi arkkitehti Mona Schalin.

SIMO-PEKKA VALTONEN, LAURI JÄÄSKELÄINEN JA ULLA VAHTERA

Vastuista ja vastuuntunnosta

Kiertotalous- ja hiilineutraalitietoisesta
rakentamisesta käytännössä
RY-lehden toimitusneuvoston jäsenet, Simo-Pekka Valtonen (SPV), Lauri
Jääskeläinen (LJ) ja Ulla Vahtera (UV) ajautuivat viimeisessä, lehden
tulevaisuutta luotaavassa toimitusneuvoston kokouksessa ajankohtaisten
teemojen äärelle. Mietittiin näkökulmia, joista ponnistaa tulevaisuuteen.
UV
Korjausrakentaminen on vähintään yhtä keskeisessä osassa rakentamisen saralla kuin uudisrakentaminen. Luvan myöntämisen edellytysten pohdinnassa
on olennaiset eroavuudet. Uudisrakentaminen suoraviivaisemmin joko noudattaa tai ei noudata säädöksiä. Korjausrakentamisessa viimeisimmistä sää-
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dösuudistuksesta huolimatta joudutaan edelleen
monitahoisempaan harkintaan.
Korjausrakentamisen lupapäätös ei ole samalla
tavalla loppuratkaisu kuin uudisrakentamisessa,
vaan ratkaisujen etsiminen jatkuu erityissuunnitelma- ja työmaavaiheisiin saakka.
Rakennusvalvontaviranomainen ei edellytä

enempää kuin säädökset. Rakennushankkeeseen
ryhtyvä voi esittää esim. käyttöturvallisuuden parantamista. Tahto on ryhtyvän ja sitä kunnioitetaan.
Ratkaisut löytyvät, joskin suojellussa rakennuskannassa suunnittelu edellyttää huolellista paneutumista kokonaisuuteen.
Korjausrakentamisessa terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen ei rakennusvalvontaviranomaiselle ole suoraviivaista etenkin rakennusfysiikkaan liittyvässä erityisproblematiikassa. Tosiasia on, että ulkopuoliseen asiantuntijuuteen on
nojattava. Parempaa ratkaisua kuin tukeutuminen
erityismenettelyyn ei ole. Menettely onkin toimiva,
kun asiantuntijalla on tarvittavaa osaamista. Onnistuneimmillaan menettely on johtanut merkittäviin
säästöihin monessa mielessä.
LJ
Korjausrakentamisen kirjo on lavea. Suuri osa on
tyyppiä ”pientä pintaremonttia”. Luvanvaraisuuden
tulkinnoissa on myös vaihtelua. Lain ilmaisu ”jos
työllä (korjaus- ja muutostyöllä) ilmeisesti voi olla
vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen
tai terveydellisiin oloihin” on joustava. Toisinaan on
ollut epäselvyyttä jo siltä osin, viittaako säännös korjaustyön tekemisen aikaisiin vaikutuksiin. Kysymys
on luonnollisesti itse lopputuloksesta. Korjaamisen
lähtökohtana on arkijärjenkin mukaan tilanteen parantaminen. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleissa asetuksissa on kiitettävästi omaksuttu ajattelutapaa, jossa toimivaa ja ehjää ei tarvitse lähteä parantamaan. Jos rakennus on kosteusteknisesti toimiva,
ei siihen ole tarvis puuttua. Jos rakenne on vaurioitunut, voidaan se kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan
korjata rakennusaikaista rakentamistapaa noudattaen. Olennaista on asiantunteva suunnittelu, johon
sisältyy rakennuksen ominaispiirteiden tunnistaminen ja myös rakennuksen rakentamisaikaisten rakennustapojen ja -materiaalien tuntemus.
SPV
Korjausrakentaminen on tietoisuutta elinkaaresta ja
kiertotaloudesta. On järkevää käyttää hyviä purkutalon rakennusosia, jos rakentaa itselleen eikä koskaan
ole myymässä kiinteistöä eteenpäin, mutta muuten
kannattaa nykymääräysten mukaan harkita tarkkaan.
Korjausrakentajan on tiedostettava myös riskit.
Esimerkiksi vanhojen lähiötalojen ikkunoiden
käyttäminen uudistaloissa (tanskalaiseen malliin)
on melko haasteellista. Vanhoissa ikkunamaaleissa on yleensä raskasmetalleja, tilkeriveissä haihtuvia liukoisia hiilivetyjä (jotka ovat imeytyneet myös
puuhun) ja karmin julkisivukittauksessa voi olla lisäaineena PCB, joka on imeytynyt ikkunan puuosiin
ja siitä se sitten liukenee edelleen uuteen rakenteeseen ja rasvaliukoisena myös rakentajan käsiin. Ikkunoista joudutaan vaihtamaan osia ja kunnostuksen käyttöikä ja huoltoväli vaihtelee ikkunoittain.

Kaikki tietävät, että arvokohteissa ikkunoiden kunnostus voi maksaa merkittävästi enemmän kuin
uusi ikkuna – voiko näin olla normaalissa uudessa
asuinrakennuksessa?
Vanhojen betonielementtien käytössä on vielä enemmän selvitettävää ja hajontaa käyttöikäarvioissa. Eli kiertotaloudessa pitää tehdä laajoja ja
tarkkoja tutkimuksia, joissa todetaan tuotteen kelpoisuus ja saadaan luotettava arvio tulevasta käyttöiästä. Kuka insinööreistä uskaltaa ottaa vastuun
näistä selvityksistä? Ja kuka (viranomainen) määrittelee sallitut raja-arvot?
Vastuut ovat keskeisessä roolissa. Kiertotaloudessa on yleensä tavoitteena tehdä suhteellisen tavallisia asuntoja kohtuulliseen hintaan.
LJ
Terveyshaitta on keskeinen kriteeri. Terveydensuojelulain perusteella annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (ns. asumisterveysasetus 545/2015)
mukaan asunnon ja muun oleskelutilan terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa
haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja
muut vastaavat tekijät. Valvira on antanut asumisterveysasetuksesta soveltamisohjeita, joissa on määritelty tarkkoja toimenpiderajoja. Vuoden 2015 sääntely toi myös asetukseen perustuvat yksityiskohtaiset
koulutus- ja kokemusvaatimukset rakennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin erikoistuneille ulkopuolisille asiantuntijoille. Terveydensuojelulaki on pitkälti olosuhdevalvontaa, jonka
turvin selvitetään jo toteutetun toimenpiteen onnistumista. Rakennusvalvonnan pitäisi sen sijaan pystyä
arvioimaan haittoja jo ennakolta.
SPV
CE-merkintöjen tarkoitus on helpottaa rakennustuotteiden vapaata liikkumista Euroopassa. Se ei ole laatumerkki, mutta sillä valmistaja vakuuttaa tuotteen
täyttävän vaaditut vaatimukset ja samalla se on ostajalle todiste, että rakennustuote on käynyt läpi kaikki
samalle tuoteryhmälle asetetut tarkastukset. Käytetyn
rakennustuotteen alkuperäinen CE-merkintä vanhenee kun se on irrotettu rakennuksesta ja tuote on pistetty uudelleen myyntiin. Kukaan kiertotalouden osapuoli ei käytännössä pysty tekemään niin laajaa tuotetestausmäärää, että kierrätys pysyisi taloudellisesti
järkevällä ja samalla riskittömällä tasolla.
LJ
EU:n rakennustuoteasetus on oma ongelmakenttänsä. Vaikka rakennustuoteasetus tunnistaa standardien kehittämisen seitsemäntenä perusvaatimuksena luonnonvarojen kestävän käytön, ovat useimmat tuotestandardit niin vanhoja, etteivät ne sisäl-
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Kuva: Anders Portman/Kuvatoimisto Kuvio Oy

Käärmetalo. Myös asuinhuoneistot peruskorjattiin hienotunteisuudella. Materiaalivalikko heloja myöten pysyttäytyi alkuperäisenä. Ikkunoiden uusimis- ja korjaustarpeet perustuivat huolella tehtyyn kuntokartoitukseen – siitäkin vastasi arkkitehti
Mona Schalin. Rakennusfysikaaliset ratkaisut oli varmistettava erityismenettelyllä. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi DI SimoPekka Valtonen/Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.

lä ympäristövaatimuksia. Unionin perussopimukset
ja sitä kautta EU-tuomioistuin korostavat tuotteiden
vapaan liikkuvuuden periaatetta ja loukkaamattomuutta. Tuomiossaan vuodelta 2019 unionin yleinen tuomioistuin kielsi Saksaa käyttämästä kansallisia arviointimenetelmiä, jotka rajoittaisivat harmonisoitujen, mutta heikkolaatuisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Kansalliset arviointimenetelmät eivät
ole mahdollisia, vaikka jäsenvaltion mielestä olemassaoleva harmonisoitu tuotestandardi olisi aukollinen.
Suomi tuki Saksaa tässä oikeudenkäynnissä. Unionin
tuomioistuin hylkäsi Saksan liittotasavallan ja Suomen tasavallan valitukset 17.12.2020. Vaikka komissio on selvästi muuttanut yleistä suhtautumistansa
kiertotalouteen suopeaksi, ja neuvoston päätelmissä marraskuulta 2019 kehotetaan komissiota edistämään rakennustuotteiden kierrätettävyyttä rakennustuoteasetusta tarkistettaessa, tulee työ viemään vielä
vuosia. Rakennustuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen
liittyy merkittäviä kansallisia taloudellisia intressejä.
Markkinoilta ja kuluttajilta tulevat vaatimukset voisivat kehitystä nopeuttaa. Vapaaehtoisuuden pohjalta
voidaan ympäristökriteereillä markkinoitaville rakennustuotteille asettaa ympäristöselosteita.
UV
Nurinkurista on ajatella, että kiertotalousajatteluun
perustuvan korjausrakentamisen kohdalla ajautuu
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miettimään etenemistä koerakentamisen keinoin.
Menettely on mahdollinen ja sen käytettävyydestä on
Laurin laatima artikkeli RY 4/20-numerossa. Kärjistetysti korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen huolto ja
ylläpito ovatkin koerakentamista. Ei tämä näin voi olla.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan esitettiin uudisrakentamista kiertotalousajattelun pohjalta. Hanke
sisälsi muutakin kuin kierrätyshuoneen rakentamisen. Ideoituna oli oikeasti rakennusosien uusiokäyttö uudisrakentamisessa. Ehkä hiukan vinoa ajattelua osoitti ehdotukseni täydentää tutkimusluonnosta osiolla, jossa kuvataan yhteistyö viranomaisten
kanssa. Hanke ei oikein ole edennyt.
SPV
Korjaussuunnittelu vaatii suunnittelijoilta erittäin
suurta epävarmuuden sietokykyä ja valtavaa riskinottoa noin 100 euron tuntihinnalla. Vaativassa korjauskohteessa rakennesuunnittelun työmäärä on noin
20–30 minuuttia muutettavaa lattiapinta-alaa kohti, eli noin 35–50 euroa myytävää neliötä kohti. Helsingissä tulevalle omistajalle neliöt saattavat maksaa
arvokohteissa reilusti yli 10 000 euroa, eli rakennesuunnittelun hinta on prosentin osia myyntihinnasta, mutta vastuu rakenneratkaisuista on 100 %.
Kokenut suunnittelija osaa vaatia tilaajalta riittävän
laajat alkuselvitykset ja kuntotutkimukset, joilla pyritään
sitouttamaan rakennuttaja suunnitteluratkaisuihin.

Kuva: Anders Portman/Kuvatoimisto Kuvio Oy

Käärmetalo: Mittakaavaltaan intiimit ja väritykseltään toisistaan poikkeavat porrashuoneet ovat yhtaikaa myös uljaat. Kotoisa
detaljiikka vuoropuhelee valon kanssa. Kohteesta haluttiin valtakunnallinen esimerkki, kuinka vuokra-asuinympäristöt voidaan
korjata laadukkaasti. Asetettu tavoite saavutettiin, mistä todisteena on arkkitehtuurin Finlandia-palkinto. Kohde herättää
jatkuvasti laajenevaa kansainvälistä kiinnostusta.

Mutta miten tämä vastuun siirtäminen suunnitteluratkaisuista saadaan juridisesti siirrettyä kiinteistön omistajalle ja mahdollisesti myös tuleville
omistajille?
Esimerkki (toive) vastuuvapautuslausekkeesta,
joka pitäisi liittää piirustuksiin ja työselostuksiin:
”Kuten kaikessa korjausrakentamisessa, tähän
kohteeseen liittyvät koerakentamisen riskit on rakennushankkeeseen ryhtyvä tarkkaan arvioinut
asiantuntijoiden avustuksella.
Kaikki kohteen ratkaisut eivät täytä nykyisiä määräyksiä tai tuotehyväksyntää. Turvallisuudesta tai
terveellisyydestä ei kuitenkaan ole tingitty.
Huollon laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta rakennuksen käytössä tai asumisessa aiheutuneet vauriot on tutkittava ja korjattava välittömästi”
UV
Rakenteiden historiaa, vaikka se ei näkyvissä olekaan,
suojellaan. Rajankäynti mietityttää. Vastikään pohdittiin, miten Seurasaaressa vajoamassa olevien talousrakennusten perustuksia vahvistetaan. Etsittiin ratkaisu, jollainen rakennusajankohtana olisi voinut olla
mahdollinen. Siirretyt rakennukset eivät olleet autenttisilla, nykyistä huomattavasti paremmilla rakennuspaikoillaan, joten autenttisuutta ei pysytetty perustuksissakaan. Tehtiin tulkinta. Toki suoraviivaisempiakin
näkymättömiin jääviä rakenteita olisi voinut virittää.

Toisin oli Puu-Käpylässä. Kaupunginmuseo kiinnitti aivan aiheellisesti huomiota ulkoseinän korjaussuunnitelmaan. Esitetty ratkaisu oli triviaali,
mutta tarkemmin katsottuna juuri tuossa kohteessa kantavuudeltaan heikko. Ohjaus korjata vaurio
noudattaen täsmällisesti alkuperäistä rakennetta
oli hyvin perusteltavissa. Työ oli lopulta helposti toteutettavissa ja edullinen. Rakenteiden varjelun argumentointi ei ollut vain arvo- tai moraalikysymys.
SPV
Yli- ja alikorjaamista pitää välttää. Arvokohteissa on
yleensä aina ristiriitaisia tavoitteita käytön ja säilytettävien riskien välillä. Kaikki riskit eivät ole luotettavasti hallittavissa. Ja riskit periytyvät kiinteistön seuraaville omistajille. Esimerkkinä arvorakennusten
välipohjatäytteet, joista harvoin on haittaa asumiselle, mutta jotka on peruskorjausten yhteydessä käytännössä aina pakko vaihtaa. Harvoin voidaan edetä rajatulla korjauksella ja rakenteiden tiivistyksellä.
Vain kirkoissa, linnoissa ja museorakennuksissa mujutäytteet säilytetään.
LJ
Rakennussuojelukysymyksissä on vuosisatojen ajan
esiintynyt erilaisia koulukuntia. Tunnettu on Venetsian julistus (1964), joka on perinpohjaisempi kuin
sitä edeltänyt Ateenan julistus (1931). Venetsian ju-

RY Rakennettu Ympäristö 1-2/21

49

Kuva: Joonas Valtonen

Artikkeli viimeisteltiin Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n raikkaissa toimitiloissa, joiden peruskorjaus on kuvattu RY-lehden
numerossa 5/2015. Toimistossa on suunnittelutyön alla mm. Kiasman peruskorjaus. ”Julkisivujen sinkkipeltejä kierrätetään:
osa menee uusiokäyttöön Ruotsiin ja osa HSY:n asemille”, toteaa Simo-Pekka Valtonen.

listuksen eräänä restauroinnin teesinä on, että hävinneiden osien täydentämisen on liityttävä kokonaisuuteen harmonisesti, mutta samalla täydennysten on
erotuttava alkuperäisestä, jotta restauroinnilla ei väärennetä taiteellista eikä historiallista kokonaisuutta.
Restauroinnin tavoitteeksi ei julistuksen mukaan pidä
asettaa tyylin yhtenäisyyttä. Venetsian julistuksen
teesejä on toisinaan haluttu soveltaa lähes määräyksenomaisesti. Käytännön rakennussuojelussa, mihin
esimerkiksi rakennusvalvonnassa törmätään, joudutaan usein tekemään kompromisseja, jotta rakennus
ylipäätänsä voisi säilyä jossakin käyttötarkoituksessa.
Asumisen osalta joudutaan pakosta ottamaan huomioon, ettei tieten tahtoen synnytetä terveyshaittaa
aiheuttavia tilanteita. Myös työtiloilta vaaditaan terveysvaatimusten vähimmäistason täyttymistä.
Rakentamisen vastuu on oma, osin sekava kokonaisuutensa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyössä vastuun sääntelyä on palloteltu pari vuotta. Jos
suunnittelijoiden vastuu viedään äärimmilleen, voi
korjaussuunnittelusta tulla riskialtista elinkeinonharjoittamista. Itsestäänselvänä lähtökohtana tulisi olla,
että kaikki hankkeen osapuolet, suunnittelijat, työnjohto ja urakoitsijat, tekevät työnsä niin hyvin kuin
osaavat. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka
suurin yksittäinen tekijä rakentamisen laadun syntymisessä on asenne. Myös tilaajan asenteella ja talou-
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dellisilla voimavaroilla on keskeinen rooli. Asenteelle on vaikea määrittää laissa mitään omaa kriteeriä.
UV
Yhtä tärkeässä roolissa on rakennuskannan asiallinen käyttö, ylläpito ja huolto. Tästä syntyy rakennusosien ja kokonaisten rakennusten faktinen elinkaari.
Ylläpidon ja huollon ero korjausrakentamiseen – luvanvaraisuusmielessäkin, kuten todettu – on veteen
piirretty viiva. Käyttäjien tulee tunnistaa rakennuskantansa rakennusfysikaaliset ominaispiirteet. Tähänkin tarvitaan asiantuntijuutta – perimätietoa ei
enää ole, tiedonkulku on katkennut. Rakennuksia
pitää kohdella niiden luonteen mukaisesti – samalla
tavalla kuin ihmisiä: kohteliaasti ja sovussa kaikissa
käänteissä. ■
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