
Rivitaloneliön kylpyhuone 
kaipasi pintojen ja kalusteiden 
uudistamista. Asunnon omis-
taja Ari Jokinen oli mieltynyt 
näkemäänsä mikrosement-
tipintaan, mutta ei tuntunut 
löytävän sille tekijää. Osaavan 
tekijän löytymiseen kului 
kolme vuotta.

JARI KUPIAINEN
ARI JOKINEN, KUVAT

Y
hdentoista asunnon rivitaloko-
konaisuus Heikinlaaksossa Hel-
singissä on rakennettu vuonna 
1986. Kaikki asunnot ovat 88 

neliömetriä eli neljän huoneen ja keitti-
ön sisältäviä kokonaisuuksia. Taloyhtiö 
on aktiivinen, ihmiset tuntevat toisensa 
ja tekevät yhteistyötä keskenään.

”Haluamme pitää taloyhtiön ja ra-
kennukset hyvässä kunnossa. Teem-
me vuosittain pieniä korjauksia ja pi-
dämme yhteistilaisuuksia kuten talkoi-
ta. Asuntojen iso korjaus osui vuoteen 
2016. Silloin uusimme rivitalojen vesi-
katot. Korjaus onnistui hyvin”, Ari Jo-
kinen kertoo.

Jokinen asui ensimmäisen kerran ta-
loyhtiössä teini-ikäisenä vanhempiensa 
kanssa, ja muutti aikuistuttuaan muual-
le. Kun vanhemmat joitain vuosia sitten 
halusivat uuden kodin ja muuttivat Jär-
venpäähän, Jokiselle tarjoutui tilaisuus 
ostaa huoneisto. Kaupat syntyivät nope-
asti. Tuttuun asuntoon ja taloyhtiöön oli 
helppo muuttaa.

Pesutilat kaipasivat uudistamista
Taloyhtiö oli kestänyt ajan kulumista ja 
asumisen rasituksia hyvin. Asuntoa kan-
nattaa kuitenkin päivittää ja pintoja uu-
sia, kun taloyhtiöllä on ikää jo yli kolme-
kymmentä vuotta. 

Fiiniä kuin hotellissa

Mikrosementtiä pesutilaan
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”Isäni oli remontoinut kylpyhuoneen 
viimeksi 90-luvulla, jolloin hän oli laitta-
nut uudet kaakelit seiniin ja lattiaan se-
kä asentanut lattialämmityksen. Sauna 
oli edelleen alkuperäisessä kuosissaan. 
Kylpyhuone oli periaatteessa ihan toi-
miva, mutta pinnat tarvitsivat päivitys-
tä kuten uusia pintamateriaaleja ja kalus-
teita. Pesutilojen remontti pyöri päässä-
ni vuosia”, Ari Jokinen sanoo.

Jokinen näki vuoden 2015 Asuntomes-
suilla Vantaalla mikrosementtipintaisen 
kylpyhuoneen ja ihastui sen ilmeikkää-
seen pintaan. 

”Pyysin kaksi vuotta sitten parilta yri-
tykseltä tarjouksen kylpyhuoneremon-

tista, jossa olisi käytetty nimenomaan 
mikrosementtiä. He tarjosivat tilalle laa-
toitusta eli eivät olleet halukkaita teke-
mään mikrosementtipintaa.”

Kun halukasta tekijää ei löytynyt, jäi 
remontti silloin toteuttamatta. Viime ke-
väänä Ari Jokinen otti asian tiimoilta uu-
destaan yhteyttä, nyt eri firmoihin.

Jokinen on ammatiltaan opettaja ja 
graafinen suunnittelija. Hän teki remon-
tista pohjakuvat tietokoneella ja opette-
li myös käyttämään 3D-ohjelmaa. Ohjel-
man avulla hän sai suunnitelmiin kolmi-
ulotteisuuden ja näki huoneiden ja kalus-
teiden sijoittelun. Suunnitelman pystyi 
myös tulostamaan paperille.

”Mietin mitä haluan, tein tarkan suun-
nitelman ja laadin yksityiskohtaisen tar-
jouspyynnön kylpyhuoneen remontista. 
Kun liitin vielä mukaan pohjakuvat, sain 
yhteismitallisen kokonaisuuden lähetet-
täväksi remontteja tekeville yrityksille”.

Tarjouspyyntö urakoitsijoille
Jokinen halusi uusia pesutilojen pinnat 
ja kalusteet ajanmukaiseksi. Saunaan 
hän toivoi uudet lauteet, paneelit ja kiu-
kaan. Suihkutila kaipasi uutta suihkuse-
koittajaa ja Jokisen toiveissa oli saada sin-
ne sadesuihku.

”Tarkistin pesutilan mitat ja testasin 
tietokoneella huoneisiin tulevia värejä. 

� Rivitaloneliön 
pesutila, sauna ja 
kodinhoitohuone 
uudistettiin ja 
korjattiin ajan 
vaatimukset 
täyttäväksi.
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3D-ohjelmasta oli hyötyä remontin tar-
jouspyynnön valmistelussa ja myös am-
matillisesti opetustyössäni. Laitoin yk-
silöidyn tarjouksen viidelle urakoitsijal-
le, ja kaksi vastasi”, Ari Jokinen kertoo.

Jokinen valitsi järvenpääläisen Laatta-
Bestin remontin toteuttajaksi. Juha Niska-
nen toimitti kirjallisen tarjouksen ja Tee-
mu Hast toimisi työnjohtajana. Yritys toi-
mittaa 3D-suunnitelman aina asiakkaalle, 
mutta Jokisen remontissa sitä ei tarvittu.

”Sovimme kirjallisesti muun muassa 
purkutöistä, kosteusmittauksesta, kuiva-
tuksesta, uuden rakentamisesta, putki- 
ja sähkötöistä sekä lopputarkastukses-
ta. Urakkaan sisältyi myös loppusiivous. 
Remontti kestäisi kuusi viikkoa ja asui-
sin kodissani koko tuon ajan, sillä huo-
neistossa on toinen vessa, kylmää vettä 
tulee ja opettajana minulla on pitkä ke-
säloma”, Ari Jokinen sanoo.

Rakenteiden purkaminen ja 
kuivatus
LaattaBestin kanssa sovittiin remontin 
aloittamisesta sen jälkeen kun huonei-

den kunto olisi selvitetty ja aiemmat ra-
kenteet purettu.

Suomen Vahinkotekniikka aloitti ke-
säkuun puolivälissä saunan, pesutilan 
ja kodinhoitohuoneen pintojen ja varus-
teiden purkutyöt. Kosteusmittari osoit-
ti lattiakaivon ja seinällä kahden alim-
man laattarivin kohdalla kohonneita lu-
kemia. 

”Lattiaa ja seinän alaosaa kuivatettiin 
11 vuorokautta. Kuivauksella varmistet-
tiin rakenteiden toimivuus ja kuiva pinta 
uusille materiaaleille. Onneksi kosteut-
ta löytyi vain suihkutilan kohdalta. Sau-
na ja kodinhoitohuone olivat kunnossa”, 
Ari Jokinen kertoo.

Purkutöitä varten tilat osastoitiin, ovi-
aukot teipattiin pölyn leviämisen estä-
miseksi ja kokonaisuuteen tehtiin alipai-
neistus, sillä talon rakentamisaikoihin as-
bestia käytettiin muun muassa rakennus-
materiaaleissa. Kalusteet, lattia- ja seinä-
laatat, katto- ja saunapanelointi sekä sau-
nan lauteet poistettiin. Lattiasta jyrsittiin 
vanha kiinnityslaasti pois ja lattia hiottiin 
ja imuroitiin puhtaaksi.

”Halusin seiniin mikrosementtiä sen 
näyttävyyden ja saumattoman pinnan 
vuoksi. Minulla oli onnea, kun sain uu-
sien pintojen tekijäksi innostuneen ja asi-
ansa osaavan tekijän. Lemmo Randoja 
toteutti kaikki suunnitelmat ja työt tar-
kasti ja huolellisesti”, Ari Jokinen kertoo.

Kymmenen työvaihetta
Pesutilan seiniä levytettiin erikoiskoval-
la kipsilevyllä, lattiaan asennettiin läm-
mityskaapelit ja lattiat valettiin betonilla. 
Lattiakaivon paikkaa ei muutettu. Lattia 
tasoitettiin ja kaadot tarkistettiin. Seinät 
ja lattiat pohjustettiin tartunnan varmista-
valla primerilla. Kosteiden tilojen vedene-
ristys tehtiin määräysten mukaisesti. Lat-
tiat laatoitettiin.

”Innostuin kovasti kuultuani raken-
nuttajan valinneen mikrosementin. Sil-
lä saa näyttävää, elävää ja mielenkiintois-
ta pintaa seinään ja myös lattiaan. Tämä 
oli toinen kohde, johon olen tehnyt mik-
rosementtipinnan. Se on mielestäni hie-
no valinta, jossa on mukana hieman tai-
teellisuuttakin” Lemmo Randoja kertoo.

Mikrosementtiä pesutilaan

[1] Pesutila oli 
ennen remonttia 
suurin piirtein 
alkuperäisessä 
kunnossa. Seinät 
olivat pääosin 
levyrakenteisia, 
lattiassa betoni, 
ja kaikki pinnat 
laatoitettuja.

[2] Suihkun kohdal-
ta paljastui kohon-
neita kosteuspitoi-
suuksia. Rakenteet 
kuivatettiin ennen 
uuden tekemistä. 

[3] Mikrosementti 
toi pesutiloihin 
mielenkiintoisen 
ja saumattoman 
pinnan.

[2]

[1] [3]
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Rouheaa ja elävää 
pintaa  
mikrosementillä

 ■ Mikrosementtiä voi käyttää kui-
vissa ja kosteissa tiloissa. Mikrose-
mentti sekoitetaan akryyliin ja liipa-
taan teräslastalla tasaiselle pohjus-
tetulle pinnalle. Sitä voi levittää esi-
merkiksi uudelle levypinnalle ja se 
käy myös vanhojen laattojen päälle. 
Rakenteiden tulee olla kunnossa ja 
vedeneristyksen tehtynä vaatimus-
ten mukaan.

Mikrosementtiä voi käyttää latti-
assa, seinissä, portaissa, työtasossa 
ja esimerkiksi keittiön välitilassa. 
Sen pinnan työstämiseen voi käyt-
tää erilaisia tekniikoita, joiden avulla 
lopputuloksesta saa elävän ja yk-
silöllisen. Hionta korostaa pinnan 
ilmeikkyyttä.

Mikrosementtipinnoitteen koko-
naispaksuus pohjusteineen on vain 
muutaman millimetrin. Useat lakka-
kerrokset kiinnittävät pinnan, ja lop-
putulos on saumaton, helppohoi-
toinen ja likaa hylkivä. Valmis pinta 
on jalan alla miellyttävän pehmeä, 
mutta ei lainkaan liukas.

Mikrosementtivalmistajia on usei-
ta, ja heillä on tarjottavana mate-
riaalille useiden kymmenien värien 
valikoimia. Näin asiakkaan ei tarvitse 
tyytyvä pelkästään betonin harmaa-
seen pintaan.

Hänellä on VTT.n myöntämä vedene-
ristyssertifikaatti. Randoja on tehnyt eri-
laisia rakennustöitä ja hänellä on myös 
kokemusta ekorakentamisesta sekä sa-
vi- ja kalkkirappauksesta.

Randojan mukaan mikrosementti so-
veltuu hyvin esimerkiksi kylpyhuonee-
seen laattapinnan sijaan. Mikrosement-
tiä voi levittää seinään oman maun ja 
luovuuden mukaan. Pinnasta tulee miel-
lyttävän tuntuinen, kestävä ja elävän nä-
köinen. 

”Mikrosementti vaatii kymmenen työ-
vaihetta eli kaksi pohja- ja kolme pinta-
rappausta. Lopuksi pintaan vedetään vii-
si lakkakerrosta”, Lemmo Randoja kertoo.

Lakkaukset lukitsevat pinnan, mutta 
rappausvaiheessa pintaa pystyy muok-
kaamaan ja muuttamaan niin halutes-
saan.

Sauna ja lauteet uusittiin
Pesu- ja kodinhoitohuoneiden remontti 
viimeisteltiin asentamalla kattoon puu-
paneeli. Sen jälkeen vuorossa oli saunan 
korjaaminen. 
Saunassa lattialaatoitus nostettiin sei-
nälle yhden tai kahden laatan verran nk. 
helmalaatoituksena. Seinän alumiinipa-
peri kunto ja rimoitus tarkistettiin, pane-
lointi tehtiin vaakasuoraan, ovi ja karmi 
vaihdettiin. 

Saunan lauteet tulivat valmispaket-
tina. Lauteet ovat haapaa ja saunan pa-
neeli leppää.

Jokinen halusi lauteiden selkänojaan 
upotettavat ledivalot. 

”Lemmo Randoja ehdotti himmennet-
täviä valoja. Se kuulosti mielestäni hyväl-
tä ratkaisulta.” 

Saunan valmistuttua remontti viimeis-
teltiin asentamalla muun muassa kalus-
teet ja katkaisimet paikoilleen. 

Kuin hotelliin menisi
Pesutilan, saunan ja kodinhoitohuoneen 
remonttiin meni aikaa noin kuukausi. 

Korjauksen kustannukset olivat 28 000 
euroa. Hinnasta töiden osuus oli lähes 
16 000, rakennusmateriaalit noin 5 000, 
talotekniset ja sähkötarvikkeet 1 900 eu-
roa. Kalusteiden ja varusteiden hinnaksi 
tuli lähes 5 000 euroa.

”Olen hyvin tyytyväinen kokonaisuu-
teen ja töiden hoitoon. Käytössäni on 
uudistetut ja toimivat pesutilat, sauna 
ja kodinhoitohuone. Kuivatus maksoi 
600 euroa, ja se meni taloyhtiölle. Lo-
put summasta maksoin itse”, Ari Joki-
nen kertoo.

Jokinen oppi remontissa monia asioi-
ta kuten projektinhallintaa, materiaali-
tietoutta ja 3D-ohjelman käyttöä. Näitä 
hän voi hyödyntää myös omassa amma-
tissaan. Vapaa-aikoina Jokinen liikkuu 
paljon luonnossa ja harrastaa muun mu-
assa luontokuvausta. 

”Pidän saunomisesta ja kylven jopa 
useita kertoja viikossa. Uuteen pesuti-
laan ja saunaan on mukava mennä luon-
toretken tai töiden jälkeen. Kaikki toimii 
ja on paikoillaan. Tulee tunne kuin hotel-
liin menisi”, Ari Jokinen naurahtaa. 

Mikrosementtiä pesutilaan

[4] Vesikalusteet 
ja altaat uusittiin, 
käyttövesiput-
ket vedettiin 
pintavetona. Allas 
ja peilikaappi ovat 
Svedbergsin, wc-is-
tuin Gustavsbergin, 
hana Oraksen.

[5] Tapwellin 
Sadesuihku oli Ari 
Jokisen toivoma 
uudistus.

[6] Saunaan asen-
nettiin leppäpanee-
lit, haapalauteet, 
sähkölämmitteinen 
Harvian Vega -kiuas 
ja lasiovi. 

MIKROSEMENTTI SOVELTUU HYVIN 
KYLPYHUONEESEEN LAATTAPINNAN SIJAAN.

[4]

[6]

[5]
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