BETONIELEMENTTITALON
ARVOKORJAUS

Systemaattinen korjausopas 1960–70-luvun
asuinkerrostaloihin
asuinkerrostalon kunnossapito ja peruskorjausten
suunnittelu
energiatehokkaat korjausratkaisut talon arvon
kohottajina
rakennuksen kunnon seuraaminen arvon ja asumismukavuuden ylläpitämiseksi
painopisteinä suunnitelmallisuuden merkitys ja
ammattilaisten käyttäminen onnistuneen hankkeen
takaamiseksi

www.rakennustieto.fi

Ajankohtainen
käsikirja suunnittelijoille,
isännöitsijöille, osakkaille
ja urakoitsijoille

ARVONKOHOTUSTA ENERGIATEHOKKUUDESTA
Suomeen rakennettiin 1960–1970-luvuilla lähes
550 000 kerrostaloasuntoa. Valtaosa tuolloin
valmistuneista asuinkerrostaloista tulee 2010-luvulla peruskorjausikään. Korjaustarve kohdistuu
ensisijaisesti julkisivuihin, vesi- ja viemäriputkistoihin, sähkönousuihin ja telekaapelointeihin, ilmanvaihtojärjestelmien uusimiseen sekä
piha-alueiden uudistamiseen.
Betonielementtitalon arvokorjaus opastaa liittämään energiakorjaukset muihin peruskorjaustoimenpiteisiin siten, että talon kunnossapitokustannukset pienenevät ja asuntojen arvo kohoaa. Kirja korostaa asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän merkitystä kustannusten
ja kulutuslukemien analysoijana sekä suunnitelmien tilaajana.
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Käsikirjan ensimmäinen luku käsittelee asunto-osakeyhtiöitä ja rakennusten korjauksia koskevan lainsäädännön
muutoksia ja tulkintoja sekä korjausrakentamiseen liittyviä energiakysymyksiä.
Luku kaksi antaa opastusta korjaushankkeen suunnitteluvaiheeseen sekä esittää, miten korjausarvio ja pitkän aikavälin korjaussuunnitelma (PTS) tehdään.
Luvussa kolme esitetään betonielementtitalon huollon ja
kunnossapidon suunnittelua, perustusten ja kellaritilojen
korjauksia, julkisivukorjauksia, ikkunoiden ja parvekkeiden kunnostusta sekä katon uusimista. Luvussa perehdytään myös putkiremontin suunnitteluun, kustannuksiin ja toteutustapoihin.
Betonielementtitalon muuttamista passiivitaloksi käsitellään luvussa neljä. Tällainen peruskorjaus nostaa aina
asuntojen arvoa, kohentaa talon arkkitehtonista ilmettä
ja vähentää energiankulutusta.
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Systemaattinen, suunnitelmallisuutta korostava opas
johdattaa vanhemman asuinkerrostalon peruskorjaukseen asukkaan ja osakkaan
näkökulmasta. Esimerkkikohteena on Helsingin Kruununhaassa sijaitseva tiilirunkoinen, rapattu kerrostalo.
80 s., 54 €
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– suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni

Toimitusosoite

Kerrostalon peruskorjaus
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OSOITELÄHDE: RAKENNUSTIETO

Tekniikan tohtori, arkkitehti
Markku Lappalainen
on seurannut useita
asuinkerrostalojen
korjaushankkeita.

Ikkunakarmin ja betonielementtien pystysaumaus
silikonikitillä

Uusi rakenne

Vesipeltien korjaus

Vanha rakenne

Ikkunakittausten uusiminen
Kaikki betonielementtien
vaaka- ja pystysaumat
uusitaan
Betoni
Lasi
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Betoni
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Vanha rakenne

”Suunnittelun merkitys korostuu korjaushankkeissa,
sillä pienilläkin muutoksilla ja lisäinvestoinneilla voidaan
parantaa talon arvoa merkittävästi. Korjausrakentamiseen
erikoistunut arkkitehti on tästä syystä usein paras
hahmottamaan suuret korjauskokonaisuudet. Suunnittelija
tulee kytkeä kaikkiin vaativiin korjaushankkeisiin, kuten
julkisivukorjausten ja putkiremonttien suunnitteluun.
Asunto-osakeyhtiöillä on mahdollisuus tehdä kunnollinen
talon perusparannus ottamalla investointiin pitkäaikaista
lainaa.”

Tilaa ajankohtainen käsikirja verkkokaupastamme
www.rakennustietokauppa.fi
tai tule TIETOkirjakauppaan:
TIETOkirjakauppa Helsinki
Runeberginkatu 5
puh. 0207 476 366
kirjakauppa@rakennustieto.fi

TIETOkirjakauppa Lappeenranta
Raatimiehenkatu 20
puh. 0207 476 492
lappeenranta@rakennustieto.fi

TIETOkirjakauppa Tampere
Hallituskatu 9
puh. 0207 476 497
tampere@rakennustieto.fi

TIETOkirjakauppa Oulu
Uusikatu 32
puh. 0207 476 496
oulu@rakennustieto.fi

TIETOkirjakauppa Kuopio
Kauppakatu 40-42
puh. 0207 476 494
kuopio@rakennustieto.fi
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