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Julkisivuelementeillä nopea ja
asukasystävällinen peruskorjaus
Virossa kehitetty menetelmä tehostaa korjausrakentamista

Case



2

Uusi, tyylikäs ja energiatehokas julkisivu elemen-
teistä kuukaudessa vai lähes puoli vuotta kestävä 
perinteinen julkisivukorjaus huputettujen telineiden 
ja pölyn keskellä? Cembritin tyylikkäät ja kestävät 
julkisivulevyt ovat näkyvässä roolissa Virossa kehi-
tetyssä tehokkaassa ja asukasystävällisessä korjaus-
menetelmässä, jolla nähdään mahdollisuuksia myös 
vientiin.
 
Tallinnan teknillisessä yliopistossa on kehitetty 
teollisesti esivalmistettuihin julkisivuelementteihin 
perustuva menetelmä, joka nopeuttaa ja tehostaa 
huomattavasti asuinkerrostalojen peruskorjausta. 
Asukasystävällisellä teollisella korjausmenetelmällä 
tähdätään myös vientimarkkinoille, sillä julkisivujen 
korjaaminen perinteisillä menetelmillä on osoittautu-
nut muuallakin liian hitaaksi ja työlääksi sekä asukkail-
le kohtuutonta haittaa aiheuttavaksi korjaustavaksi.

Virossa Pärnun lähellä sijaitsevassa Sindissä menetel-
mällä korjataan 44 huoneiston kerrostaloa.

”Perinteisillä menetelmillä korjaustyö kestäisi 
noin viisi kuukautta, mutta julkisivuelementtien 
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asentaminen ja samalla tehtävä lämmitys- ja käyttö-
vesiputkistojen sekä lämmityspattereiden uusiminen 
veivät tällä työmaalla vain puolitoista kuukautta”, 
kohteen vastaava työnjohtaja Urmas Põlluäär raken-
nusyhtiö Fidele Oy:stä sanoo. Fidele urakoi kohdetta 
työyhteenliittymänä yhdessä toisen rakennusliikkeen 
Mapri Ehitus Oy:n kanssa.

Julkisivuelementteihin on asennettu tehtaalla val-
miiksi ikkunat ja ilmanvaihtokanavat, jotka johtavat 
raitista tuloilmaa ikkunoiden alapuolelle pattereiden 
taakse. Työmaalle jää julkisivuremontissa ainoastaan 
elementtien asennus ja katolle johtavien ilmanvaih-
don pystyhormien asentaminen julkisivuelementtien 
väleihin.

”Elementeissä on lämmöneristettä 240 mm ja uloim-
pana tuulensuojavilla, joten rakennuksen energiate-
hokkuus ja asumismukavuus paranevat oleellisesti. 
Asunnoissa julkisivuremontti vaatii vain yhden tai 
kahden päivän työn, kun vanhat ikkunat irrotetaan ja 
niiden liittymäkohdat siistitään sen jälkeen kun uusi 
julkisivu on jo asennettuna”, Urmas Põlluäär sanoo.

Hänen mukaansa elementtiratkaisulla on monia 
muitakin etuja kuin korjaustöiden nopeus ja vähäinen 
haitta asukkaille.

”Rappaamalla tehtäviä julkisivukorjauksia ei voi 
tehdä talvella eikä kesällä silloin kun on liian lämmin-
tä tai sataa. Elementtejä voidaan valmistaa tehtaassa 
ja asentaa kaikkina vuodenaikoina, jolloin perus-
korjauksiin on myös helpompi saada työntekijöitä”, 
Urmas Põlluäär sanoo.

Nopeasti laadukas ja energiatehokas julkisivu
Elementtien käyttö julkisivukorjauksissa on 19 kohteen 
koehanke, jossa Viron valtio antaa hankkeisiin tukena 
50 prosenttia korjauskustannuksista. Kehityshankkeen 
jatkosta päätetään tästä koehankkeesta tehdyn tutki-
muksen tulosten valmistuttua.

”Elementtien käyttö on pilottivaiheessa vielä jonkin 
verran kalliimpaa kuin perinteiset korjausmenetelmät, 
mutta uskon että kokemusten karttuessa kustannus-
ero tasoittuu ja nopeusero kasvaa niin että seuraavat 
kohteet valmistuvat alle kuukaudessa puolentoista 
kuukauden sijaan. Siirrymme tältä työmaalta Kures-
saareen, Tarttoon ja Tallinnaan tekemään korjauksia 
samalla menetelmällä.”

Parhaillaan peruskorjattavan asuinkerrostalon
 julkisivu oli päässyt jo huonoon kuntoon.

Vastaava työnjohtaja Urmas Põlluäär.



4

Urmas Põlluäärin mielestä Cembritin julkisivulevyillä 
saadaan elementtiratkaisuna kätevästi korkeatasoinen 
julkisivu vanhoihin rakennuksiin.

”Cembritin kuitusementtilevyillä saadaan laadukas 
kivipohjainen julkisivu luonnonmateriaalista. Jos julkisi-
vuun tulee jokin näkyvä vaurio tai kolhu, levy on tarvit-
taessa helppo vaihtaa. Rapatussa julkisivussa vauriot 
näkyvät, kunnes koko julkisivu rapataan uudestaan.”

Urmas Põlluäär kertoo, että myös alueen muista talois-
ta on käynyt asukkaita kiinnostuneena kyselemässä 

menetelmästä, joka on huomattavasti perinteisiä korja-
usmenetelmiä nopeampi ja uudistaa täysin rakennuk-
sen ilmeen ja energiatehokkuuden.

Kohteen julkisivuelementit on toimittanut EstNor Oy 
Tallinnassa sijaitsevalta talotehtaaltaan.

”Meidän osaltamme projekti lähti liikkeelle siitä, kun 
Viron valtio käynnisti pilottiprojektin, jossa kilpailutet-
tiin 19 kerrostalon julkisivuelementtien toimittami-
nen korjauskohteisiin. Voitimme näistä kohteista 14”, 
EstNor Oy:n toimitusjohtaja Renee Mikomägi sanoo.

Cembritin julkisivulevyillä saadaan 
elementtiratkaisuna laadukas julkisivu.
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Pilottihankkeessa elementtiratkaisun kustannuk-
set ovat vielä jonkin verran suuremmat kuin perin-
teisillä korjausmenetelmillä, mutta Renee Miko-
mägi uskoo, että kokemusten myötä menetelmää 
voidaan kehittää ja tehostaa ja edelleen nopeuttaa 
niin että elementtiratkaisu on myös taloudellisesti 
kilpailukykyinen.

Pilottihankkeessa kustannuseron tasoittaa se, että 
valtio antaa hankkeisiin 50 prosenttia tukea, kun nor-
maalisti valtio antaa peruskorjaushankkeisiin tukea 
30 prosenttia kustannuksista.

”Tulevaisuudessa työmaille on yhä hankalampaa 
ja kalliimpaa saada työntekijöitä. Ihmiset työsken-
televät mieluummin hyvissä sisäolosuhteissa teh-
taalla kuin sateessa, tuiskussa ja viimassa korkeilla 
telineillä.”

Myös logistiikka on tehtaalla helpompi järjestää te-
hokkaaksi ja laadunvalvonta on tehtaassa systemaat-
tisempaa kuin työmaalla.

Asukasystävällinen korjausmenetelmä
Urmas Poluäärin tavoin Renee Mikomägi näkee 
elementtien käytöllä huomattavia etuja perinteisiin 
menetelmiin nähden.

”Korjausrakentamisessa elementtiratkaisun nopeus 
ja asukkaille aiheutuvien haittojen minimointi ovat 
hyvin tärkeitä asioita. Perinteisessä menetelmässä 
rakennuksen ympärille pystytetään telineet ja raken-
nus huputetaan niin että asukkaat ovat muovipussin 
sisällä noin viisi kuukautta ja pöly- ja meluhaitta on 
suuri. Elementit nostetaan autonostureilla, joten teli-
neitä ei tarvita ja uusi julkisivu valmistuu noin kuukau-
dessa lähes huomaamatta”, Renee Mikomägi sanoo.

Hän uskoo, että elementtien edut korostuvat korja-
usrakentamisessa yhä enemmän tulevaisuudessa.

”Korjausrakentamisen tarve on valtava, ja tehdasolo-
suhteissa tuotanto on tehokkaampaa ja laadukkaam-
paa kuin vaihtuvissa ja usein huonoissa sääoloissa 
työmaalla.”

Talotehtaalla valmistettuihin elementteihin asenne-
taan ikkunat ja jopa ilmastointiputket valmiiksi.

EstNor Oy:n toimitusjohtaja Renee Mikomägi.
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Ohut mutta luja Cembrit-levy jättää tilaa 
lämmöneristykselle
”Uudisrakentamisen lisäksi esivalmistusasteen nosto 
on välttämätöntä myös peruskorjauksissa kaikkialla, 
ei ainoastaan Virossa. Siksi näemme tällä element-
tiratkaisulla merkittäviä mahdollisuuksia myös vien-
tiin”, Renee Mikomägi sanoo.

Hänen mukaansa elementeissä päädyttiin Cembritin 
julkisivulevyjen käyttöön useista syistä.

”Hinta ja toimitusaika ovat aina tärkeitä, ja tässä tar-
jouksessa vaadittiin myös läpivärjättyä kuitusement-
tilevyä, johon ei ole monia vaihtoehtoja. Cembrit on 
hyvä julkisivuratkaisu monestakin syystä, ja yhteistyö 
on sujunut hyvin.”

Kuitusementtilevyt ovat sään- ja kosteudenkestäviä 
ja niiden keveyden ansiosta lämmöneristys voi olla 
paksu ja elementit suuria.

”Julkisivuelementti voi olla jopa 13,5 metrin pituinen, 
jolloin se mahtuu vielä kuljetusrekkaan. Tavallisesti 
elementit ovat 5–8 metrin pituisia”, Renee Mikomägi 
sanoo.

Myös Cembritin Viron myyntiedustaja Olari Olde 
näkee elementtiratkaisun tarjoavan suuria mahdol-
lisuuksia korjausrakentamisessa sekä Virossa että 
kansainvälisesti.

”Virossa on valtava määrä Neuvostoliiton aikana 
rakennettuja ja huonoon kuntoon päässeitä asuin-
kerrostaloja, joissa on heikko lämmöneristys ja vedon 
takia huono asumismukavuus. Peruskorjausten tarve 
on muuallakin niin suuri, ettei urakasta perinteisillä 
työvaltaisilla ja hitailla korjausmenetelmillä selvitä”, 
Olari Olde sanoo.

Cembrit julkisivulevyjen ansiosta lämmöneristys voi olla paksu ja elementit suuria.
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