
Korjausrakentaja  
jo syntyessään



Peab Oy aloitti 
korjausrakentamisen 
Hotelli Kämpin 
saneerauksella
Peab on Pohjoismaiden suurimpia rakennusyhtiöitä. 
Suomeen Peab saapui vuosituhannen alussa hank-
kimalla omistukseensa arvostetun saneerausalaan 
erikoistuneen rakennusyhtiön. Ensimmäinen urakka 
oli – ei enempää eikä vähempää – kuin Hotelli 
Kämpin saneeraus. 

Tämän jälkeen Peab on vajaassa 20 vuodessa 
saneerannut useita kymmeniä mittavia kohteita: 
asunto-osakeyhtiöiden linjasaneerauksia, yritysten 
ja julkisen sektorin organisaatioiden toimitilojen 
peruskorjauksia sekä vanhojen mutta arvokkaiden 
rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia. Kattava 
kokemus ja emokonsernin konsultointituki tekevät 
Peab Oy:stä yhden Suomen merkittävimmistä 
korjausrakentajista.

AsuntosaneerauksetToimitilasaneeraukset Käyttötarkoituksen  
muutokset
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Asiantuntemuksen ja laajan kokemuksen ansiosta tarjoamme ammattimaisen 
projektinhallinnan ja laadukkaan lopputuloksen – olipa kyseessä sitten 
julkisrakennuksen perusparannus tai vaikka vanhan toimistotilan modernisointi. 
Meille on tärkeää kunnioittaa jokaisen kohteen erityispiirteitä ja löytää toimivat sekä 
kohteeseen sopivat ratkaisut. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat laadukas työn jälki ja 
tyytyväinen asiakas.

Erikoisosaamista kohteissa, jotka 
vaativat tavallista enemmän 
Tietyt toimitilakohteet vaativat korjaushankkeen toteuttajalta enemmän kuin toiset. 
Syynä voi olla esimerkiksi kohteen historiallinen status, vaativat rakennustekniset 
ratkaisut, sijainti logistisesti haastavassa paikassa, tiukka aikataulu tai kohteen  
projektinaikainen käyttötarve. Peabilla on kokemusta näistä kaikista.

Vahvaa projektinhallintaa ja 
hankintaosaamista
Meille projektinhallinta tarkoittaa konkreettisia asioita, kuten pitävää aikataulutusta ja 
budjetointia. Jos vastaan tulee yllätyksiä, ongelmat ratkotaan nopeasti. Säännöllinen 
raportointi ja dokumentaatio sekä tiivis kokouskäytäntö antavat tilaajalle havainnollisen 
mahdollisuuden seurata projektin kulkua. Kun tieto kulkee, kaikki osapuolet ovat 
selvillä tilanteesta, eikä väärinkäsityksiä synny. Hankinta-ammattilaisemme osallistuvat 
projektin raamitukseen alusta lähtien ja laativat kustannustehokkaat hankintapaketit 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Luottokumppanit tuovat  
varmuutta projektiin
Kiinnitämme erityistä huomiota alihankkijoiden valintaan. Edellytämme kumppaneil-
tamme tarkoin määriteltyjä kriteerejä, kuten taloudellista vakautta ja todennettavia 
referenssejä. Peab toimii hyvin läpinäkyvästi alihankkijoiden suhteen. Pyrimme aina 
käyttämään avainalihankkijoitamme. Jos asiakas haluaa tuoda projektiin omia kump-
paneitaan, sovimme alihankkijoiden kanssa yhteistyön ja työmaan selkeistä pelisään-
nöistä. Peabilla on testattu toimintamalli alihankkijoiden ohjauksessa ja valvonnassa, 
mikä takaa töiden sujuvuuden ja laadun.

Kiinteistön käyttö remontin aikana
Panostamme työmaan siisteyteen ja turvallisuuteen. Monesti kiinteistöä halutaan 
käyttää täysipainoisesti urakan aikana ja siksi Peabin vaalima työmaaturvallisuus 
ulottuu myös kiinteistön käyttäjiin. Suunnitelmallinen projektinhallinta takaa myös,  
että kiinteistön käyttö sujuu tilaajan toivomalla tavalla koko projektin ajan.

Sertifioitua laatua
Peabille on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti todistuksena toiminnan 
laadusta ja jatkuvasta kehityksestä. Lisäksi Peabilla on  
Rakentamisen Laatu ry:n (RALA)  
myöntämä pätevyys. Asiakkaillemme  
korkeat laatuvaatimukset näyttäytyvät  
tehokkaina prosesseina ja  
ensi luokkaisena lopputuloksena  
kaikissa projekteissa.

ISO 9001

RALA
PÄTEVYYS

Korjaus rakentamisen palvelut: 

Toimitilasaneeraukset
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Kohdetiedot
• Laajuus: Hotellihuonekerrokset 16 860 brm2, 

koko kiinteistö 41 566 brm2 

• Rakennusaika: 2016–2018

• Urakkasumma: 15 Milj. €

• Urakkamuoto: Tavoitehintainen  
projektinjohtourakka

Kohdetiedot
• Laajuus: 6 100 brm2

• Rakennusaika: 2017

• Urakkasumma: 11 Milj. €

• Urakkamuoto: Pääurakka sekä  
tavoitehintainen projektinjohtourakka

Sokos Hotel Presidentti
Sokos Hotel Presidentti on Helsingin keskustan yksi vilkkaimmista hotelleista. 
Rakennus on valmistunut 1980 ja se on toiminut koko ajan hotellikäytössä. Hotellin 
484 hotellihuonetta sekä pääaula saneerattiin kokonaisuudessaan. Lisäksi koko 
kiinteistöön tehtiin mittava ilmanvaihdon perusparannus, ilmanvaihtokoneet ja  
ilmanvaihdon runkokanavisto uusittiin kokonaisuudessaan, osin uusiin kuiluihin.  
Rakennuksen kellaritiloissa sijaitsevan pysäköintilaitoksen pinnat uusittiin. 

Rakennuksen saneeraus toteutettiin siten, että määrätty osa hotellihuoneista oli koko 
saneerauksen ajan hotellivieraiden käytettävissä. Lisäksi rakennuksessa toimivat 
liikehuoneistot olivat koko saneerauksen ajan toiminnassa.

Hotellin visuaalisen ilmeen designista vastasi Ivana Helsinki ja teemana toimii ”Villi 
Pohjola”. Hotellin erityispiirteenä on, että jokaisessa majoittumiskerroksessa on oma 
erillinen teemansa, joiden mukaan käytävän ja hotellihuoneiden visuaalinen ilme 
muuttuu. 

Pääpostitalo
Vuonna 1938 valmistunut Pääpostitalo on entinen Posti- ja telelaitoksen pääkonttori 
Helsingin keskustassa. Pääpostitalon saneerausurakassa 6100 neliötä toimistotilaa 
purettiin kokonaan ja rakennettiin uudestaan raakapinnoille asti. Tämän jälkeen 
uusien käyttäjien vahvistuttua tilat saneerattiin loppuun. Lisäksi tiloihin rakennettiin  
49 kokonaan uutta valmista WC-tilaa. 

Pääpostitalo on asemakaavassa varustettu merkinnällä SR-1. Kohde on  
rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa, 
eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka  
tärvelevät sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Tapiolan koulu
Tapiolan koulun ja lukion, alun perin Tapiolan yhteis-
koulun, kahdessa vaiheessa 1958 ja 1960 valmistuneen 
alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti 
Jorma Järvi. Rakennusta on laajennettu vuosina 
1967–68 ja 1986–88. Rakennuksessa on tehty lisäksi 
myöhempiä peruskorjauksia ja tilamuutoksia. Erityiseksi 
kohteen tekee se, että kaikissa laajennusvaiheissa 
on noudatettu alkuperäistä arkkitehtuuria, joten se 
on pysynyt harvinaisen yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Rakennusta ei ole varsinaisesti suojeltu, mutta asema-
kaavassa rakentamisalueen raja on merkitty seuraa-
maan rakennuksen ulkoseiniä.

Tapiolan koulua ja lukiota pidetään arkkitehti Jorma 
Järven kouluarkkitehtuurin merkkiteoksena. Korkeasta 

korjausasteesta huolimatta rakennus päätettiin säilyttää, 
koska se on osa alkuperäistä Tapiolaa ja kaupungin 
musiikkikulttuurin, kuten muunkin kulttuurin syntylähde. 
Kohde on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja osin se 
rakennettiin uudelleen entisen kaltaisena, osin perus-
korjattiin entisen kaltaiseksi. Rakennusta laajennettiin 
myös pieneltä osalta ja erikoispiirteenä olivat uudet 
alapohjan alapuoliset talotekniikkakanaalit, jotka raken-
nettiin korjauksen yhteydessä. 

Yksi Järven merkittävistä arkkitehtonisista ajatuksista 
oli juuri matalat tilat. Remontin kannalta ne olivat 
ongelmallisia, koska mataliin tiloihin oli täysin mahdo-
tonta sovittaa nykyistä talotekniikkaa. Perinteisellä 
toteutus tavalla sijoitettavat ilmastointikanavat olisivat 
aiheuttaneet sen, että ulkoarkkitehtuuri olisi täydellisesti 
tuhoutunut alkuperäisestä ideasta.

Sekä vanhoissa että uusissa rakennuksen osissa 
on monikulmaisia muotoja, jotka toistuvat maan alta 
vesikatolle asti. Monimuotoisuus lukuisine liittymäkoh-
tineen ja nurkkineen on aiheuttanut päänvaivaa niin 
rakennesuunnittelijoille kuin urakoitsijoille. Erityispiir-
teenä on liikuntahallin kaarevapintainen, hyperbolinen 
paraboloidikatto, joka on puolestaan niin ainutlaatuinen, 
ettei sitä saanut purkaa.

Kohde oli vaativuudeltaan AA-luokkaa kaikilla osa- 
alueilla. Tuotannon haasteena olivat erityisesti pohja-
rakennusolosuhteet, rakennuksen sisällä tehtävät 
sisäpuoliset louhinnat ja niihin liittyvät perustusten 
vahvistukset sekä työmaaympäristön aiheuttamat 
rajaehdot.

Kohdetiedot
• Tilaaja: Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos

• Bruttoala: 12152 rm2

• Rakennusaika: 2014–2016

• Urakkasumma: 20,4 Milj. € 

• Urakkamuoto:  Kiinteähintainen pääurakka

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Kohdetiedot
• Bruttoala: 690 rm2

• Rakennusaika: 2015

• Urakkasumma: 0,7 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen kokonaisurakka

Lagerblad Foods Oy
Kohde on vuonna 1985 rakennettu lihankäsittely- ja lähettämörakennus. Vuonna 2005 
rakennukseen on tehty Lagerblad Foods Oy:lle tuotantotilat. Muutostyössä toteutettiin 
vanhaan varastohalliin uusi kalatuotantolinja. Uuden kalatuotantolinjan tuoman lisäka-
pasiteetin myötä Lagerblad Foods panostaa jatkossa erityisesti kalatuotteiden  
tuotekehitykseen. Linjastolla valmistettavat tuotteet ovat mm. kirjolohi-silakkamureke-
pihvi sekä kirjolohipyöryköitä.

Rakennushankkeessa toteutettiin uudet tuotantotilat massanvalmistuksesta aina 
pakkaustiloihin asti. Hankkeen yhteydessä toteutettiin myös mm. uusi muuntamo 
ja ilmastointi- / lauhdutusjärjestelmä vesikatolle. Lisäksi henkilöstötiloja saneerattiin 
uuteen käyttöön. 

 

Kohdetiedot
• Bruttoala: 4000 rm2

• Rakennusaika: 2016

• Urakkasumma: 2,7 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen kokonaisurakka

KOy Helsingin Lepakko
Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko on Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö  
Ilmarisen pääkonttori. Kohteessa tehdään aula- ja kokoustilojen muutostöitä.

Kohde käsittää rakennuksen 1. kerroksen aula- ja kokoustilojen muutostyöt, porrashuoneiden perusparannuksen, 
uudet sosiaalitilat talon kellariin sekä vanhan auditorion katolle rakennettavan work loungen. Rakennustyöt 
tehdään käytössä olevassa kiinteistössä käyttäjän tarpeet huomioon ottaen.

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Kohdetiedot
• Bruttoala: 6892 rm2

• Rakennusaika: 2014

• Urakkasumma: 2,3 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

ABB
Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevan ABB:n tuotantolaitoksen elektroniikkatehtaan tiloja saneerattiin  
ja perusparannettiin. Saneerattava alue sisälsi E-toimiston 3. ja 4. kerrokset, A-portaan sekä  
IV-konehuoneen. Tämän lisäksi kohteen B- ja D-portaissa ikkunat muutettiin moderneiksi, 
sähköistetyiksi savunpoistoikkunoiksi.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 9783 rm2

• Rakennusaika: 2014

• Urakkasumma: 8,3 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen kokonaisurakka

Amiedu II
Amiedu II on 1990-luvulla rakennettu toimistokiinteistö Helsingin Pitäjänmäessä. Sen tilat olivat 
pääsääntöisesti erillisiä toimisto- ja neuvotteluhuoneita. Saneerauksen yhteydessä tilat muutettiin 
Amiedun tarpeita vastaaviksi toimisto-, oppimis- ja luokkatiloiksi sekä niitä palveleviksi taukotiloiksi.

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Kohdetiedot
• Bruttoala: 9560 rm2 

• Rakennusaika: 2014

• Urakkasumma: 13,4 Milj. €

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

Kampin Huippu 
Kampin Huippu sijaitsee ydinkeskustassa, Annankadun ja Kansakoulunkadun 
kulmassa. Se koostuu kolmesta kiinteistöstä: vuonna 1955 rakennetusta Oy Kampin-
talosta, vuonna 1987 valmistuneesta KOy Annankatu 32:sta sekä vuonna 1923 
rakennetusta KOy Kampinmäestä.

Peab toteutti Kampin Huipun peruskorjaushankkeen projektinjohtourakkana. 
Normaalin peruskorjaustyön lisäksi kohteessa tehtiin laajennustöitä, kuten lasiraken-
teinen hissiaula ja matalan siiven kerrosten korottaminen sekä käyttötarkoituksen 
muutostöitä, kuten entisten toimitilojen muuntaminen moderneiksi tiloiksi lääkäri-
asemaa varten.

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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KOy Porvoon City
Sokoksen ja S-marketin laajentamis- ja uudistamisurakka toteutettiin Porvoon 
keskustassa. Työmaa oli kiinteä osa kauppakeskus Lundia, joka oli toiminnassa  
koko rakentamisen ajan. Lisäksi hanke kuului Porvoon keskustan laajempaan 
kehitysprojektiin.

Urakka oli hyvin monimuotoinen ja koostui useista uudisrakentamis- ja peruskor-
jaamisvaiheista. Se sisälsi muun muassa uuden autohallin ja väestönsuojan raken-
tamisen kauppakeskuksen alle, S-marketin siirron pohjakerroksesta 2. kerroksen 
laajennusosaan, Sokos tavaratalon peruskorjauksen sekä kauppakeskus Lundin 
katolla olevan katetun pysäköintitason laajennuksen ja uuden IV-konehuoneen 
rakentamisen katolle.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 12000 rm2

• Rakennusaika: 2014

• Urakasumma: 14,8 Milj. €

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

Hyvinkään Ykköskortteli 
Hyvinkään Ykköskorttelin toimitilasaneeraus sisälsi liiketilojen ja hotellin peruskor-
jauksen sekä hotellin laajennusosan rakentamisen. Lisäksi kohteeseen rakennettiin 
paikoituskansi.

Hotellin majoituskapasiteetti lähes kolminkertaistui projektin myötä: 40 huonetta 
peruskorjattiin ja laajennusosaan rakennettiin 66 uutta hotellihuonetta. Saneerauksen 
jälkeen liiketiloihin muutti muun muassa lääkäriasema, kaksi pankkia ja kuntosali-
yritys.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 12000 rm2, joka jakaantui puoliksi uudis-  

ja korjausrakentamisen kesken

• Rakennusaika: 2012

• Urakkasumma: 16,0 Milj. €

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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KOy Salmisaarentalo
Alko Oy Ab:n vanhan pääkonttorin tilat Helsingin Salmisaaressa saneerattiin 
Helsingin Hovioikeuden käyttöön. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä 
sr-1, eli se on rakenteellisesti ja kulttuurillisesti arvokas rakennus.

Peruskorjattava alue käsitti kolme toimistokerrosta, joissa oli noin 200 toimistohuo-
netta, 11 istuntosalia, neuvotteluhuoneita sekä avokonttorityyppistä toimistotilaa. 
Myös rakennuksen pohjakerros saneerattiin. Lisäksi rakennuksen pohjoisosaan 
saneerattiin myös muita toimistotiloja.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 12312 rm2

• Rakennusaika: 2009–2010

• Urakkasumma: 5,3 Milj. €

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

Långvik Congress Wellness Hotel
Kansallis-Osake Pankin Tanskarlaan vuonna 1976 rakennuttamasta hulppeasta, 
entisestä kurssikeskuksesta remontoitiin kansainväliset mitat täyttävä kongressi-  
ja kylpylähotelli. Saneeraus oli mittava hanke: kaikki talotekniikka uusittiin, lattioita  
ja seinäpintoja vaihdettiin ja alakerran entisiin kylmätiloihin rakennettiin kylpylän 
hoitohuoneita.

Hotelliin rakennettiin uusien kylpylätilojen lisäksi keittiön tavarahissi, lasiseinäinen 
maisemahissi kylpylästä ylös kolmanteen kerrokseen, väestönsuoja ja  

uima-allasosaston päälle tuleva kesäterassi. Urakkaan kuului myös mittava  
maansiirto- ja maisemointityö, uusia pysäköintitiloja ja piha-alueiden perusteellinen 
kunnostus.

Långvikissa on 96 kahden hengen huonetta, neljä sviittiä, neuvottelu- ja ryhmätyötilat 
sekä auditorio ja elokuvateatteri kokousvieraita varten. Kaikki tilat ehostettiin tämän 
päivän vaatimusten mukaisiksi.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 15889 rm2

• Rakennusaika: 2008–2009

• Urakkasumma: 9,5 Milj. €, koko hankkeen  
arvo 20 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Kohdetiedot
• Bruttoala: 27930 rm2

• Rakennusaika: 2007–2008

• Urakkasumma: 9,5 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

Merisotakoulu 
Helsingin Suomenlinnan Pikku Mustasaarella sijaitsevat Merisotakoulun päärakennus 
ja muonituskeskus on rakennettu 1700–1800-luvuilla. Saarikohde on merkitty 
Unescon maailmanperintöluetteloon. Merisotakoulu on toiminut saarella vuodesta 
1939.

Merisotakoulun tilat haluttiin remontoida vanhaa kunnioittaen, mutta vastaamaan 
nykypäivän vaatimuksia. Rakennuksissa olevat tilat ovat merikadettien ja henkilö-
kunnan käytössä sekä toimivat muun muassa reserviupseerikurssien opetustiloina.

Rakennusten peruskorjaus toteutettiin Suomenlinnan hoitokunnan ja museoviraston 
ohjeiden mukaisesti. Molempiin rakennuksiin tehtiin sekä sisä- että ulkotilojen perus-
korjaus. LVIS-tekniikka uusittiin kokonaisuudessaan ja sisätilat uusittiin nykyajan 
vaatimusten mukaisiksi. Tekniikka piilotettiin rakenteisiin, jotta arvorakennusten 
ulkoasu ja tilat säilyivät alkuperäisen mukaisina.

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Kuitinmäen koulu, Espoo
Vuonna 1982 rakennettu Kuitinmäen koulu Espoossa selvisi joulukuussa 2009 
valmistuneessa peruskorjauksessa melko kevyillä korjauksilla rakenteiden osalta. 
Sen sijaan talotekniikka piti perusteellisesti uudistaa nykyvaatimusten tasolle.

Koulun piha-alue teetti paljon töitä muuhun korjaustarpeeseen verrattuna. Koulun 
tontti on pehmeätä savimaata, johon aikoinaan oli vain itse koululle tehty paalupe-
rustus. Piha oli paikoin pudonnut yli metrin verran ja koulun seinänvierustoilta lähti 
alamäki vajonneen pihan tasolle. Peruskorjauksen yhteydessä pihassa käytettiin noin 
50 kilometrin verran paaluja.

Pääosassa oli rakennuksen tekninen perusparannus. Toiminnallisia muutoksia tehtiin 
vähän. Opettajien työtiloja laajennettiin opettajanhuoneen viereen ja musiikkiluokalle 
rakennettiin uudet tilat. Entiseen talonmiehen asuntoon sijoitettiin oppilaskunnan tilat 
ja uusi siivouskeskus. Sisällä uusittiin lähes kaikki pinnat ja ilmettä nykyaikaistettiin: 
mm. luokkia avattiin lasi-ikkunoilla sisäkäytävän suuntaan. Lattioiden kuluneet muovi-
mattopinnat vaihdettiin. Keskiaulan tiililaattalattialle riitti kunnostukseksi höyrypesu. 
Aulatilojen puhtaaksi muurattu poltettu tiilipinta tarvitsi vain pientä suojauskäsittelyä. 
Sisätilojen puumateriaalina on käytetty paljon vaaleaa saarnia. Alakaton alle lisättiin 
mustaksi maalattu verkko, jonka taakse talotekniikka sijoitettiin.

Porraskäytävistä hiekkapuhallettiin kulunut maali, joka oli varsin työläs työvaihe, kun 
pohja oli alun perin tehty maalattavaksi pinnaksi ja siitä piti saada esille siisti paljas 
betonipinta.

Ilmanvaihdon uudistaminen oli yksi peruskorjauksen käynnistämisen tärkeimmistä 
syistä. Ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät eivät vastanneet tämän päivän määräyksiä. 
Nyt jokaisessa luokassa on hiilidioksidimittari ja automatiikka valvoo ilmanlaatua. 
Rakennuksen kerroskorkeudet ja rakenneratkaisut vaikeuttivat uudenaikaisen 
LVI-tekniikan toteuttamista. Rakennuksen alla kulkevien runkoviemärien kannatukset 
olivat pettäneet ja niitä jouduttiin tukemaan, korjaamaan ja uusimaan.

Julkisivut jäivät suurelta osin ennalleen eteläsivun corten-auringonsuojasäleikköä ja 
pieniä tiilipaikkauksia lukuun ottamatta. Säleikkö loi rakennukselle uutta ja järjestäy-
tyneempää ilmettä ja se vähentää auringon lämpökuormaa. Vesikaton räystäsongel-
mien kautta oli tullut vähäisiä vesivahinkoja ulkovaipalle. Seinät paikattiin ja räystäät 
korjattiin kokonaisuudessaan.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 6288 rm2

• Rakennusaika: 2007–2009

• Urakkasumma: 5,9 Milj. €

• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET   

REFERENSSIT 
TOIMITILASANEERAUKSET
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Käyttötarkoituksen muutos, kuten vanhojen laitosten tai liikekiinteistöjen muuttaminen 
uusiksi asunnoiksi, on usein toimiva ratkaisu hyödyntää hyvä sijainti tai käyttämätön 
liiketila uudelleen.

Peabin huolellinen ja suunnitelmallinen projektinhallinta sekä laadunvarmistus 
takaavat, että näille haastaville projekteille saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. 
Kohdetta muutettaessa asunnoiksi, myös tulevien asukkaiden huomioiminen sekä 

heidän toiveensa ovat projekteissa hyvin tärkeässä asemassa. Tähän sopivat hyvin 
Peabin henkilökohtaisuuteen ja luotettavuuteen painottuvat arvot.

Peabilla on paljon kokemusta kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksista. Referenssien 
joukossa on niin historiallisia arvorakennuksia kuin loistavan sijainnin omaavia  
liikekiinteistöjä.

Korjaus rakentamisen palvelut: 

Käyttötarkoituksen  
muutokset
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As Oy Helsingin Ratakatu 27
Helsingin keskustassa sijaitsevan As Oy Helsingin Ratakatu 27:n peruskorjausurakka sisälsi vanhan liikekiinteistön muuttamisen asunnoiksi.  
Rakennuksesta purettiin sisäpuolinen puinen pilaripalkkirunko ja se korvattiin uudella teräsbetonirungolla. Vuonna 1897 valmistuneeseen kiinteistöön 
rakennettiin 15 laadukasta loft-asuntoa. Hanke toteutettiin tavoitehintaisena projektinjohtourakkana, joka sisälsi myös talotekniikan.

Kohdetiedot
• Tilaaja: As Oy Ratakatu 27 /  

Snellman Properties Oy

• Bruttoala: 2500 rm2

• Valmistumisvuosi: 2013

• Urakkasumma: 5,3 Milj. €

• Kohteen osoite: Ratakatu 27, 00120 Helsinki

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

REFERENSSIT 
KÄYTTÖTARKOITUKSET 
MUUTOKSET 

REFERENSSIT 
KÄYTTÖTARKOITUKSEN 

MUUTOKSET    
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As Oy Lauttasaaren Metalli
Lauttasaaren Metallin kiinteistö suunniteltiin alun perin teollisuuskäyttöön. Vuonna 1947 valmistuneen talon suunnitteli arkkitehti Else Aropaltio.

Talossa on toiminut vuosien saatossa muun muassa kutomo ja poliisien autovarikko, jonka lisäksi se on viime vuosien ajan ollut toimistokäytössä. Kiinteistö uudistettiin 
laadukkaiksi kodeiksi arkkitehtitoimisto Haroma & Partnersin luomien suunnitelmien mukaan.

Kohdetiedot
• Bruttoala: 7990 rm2

• Rakennusaika: 2015

• Urakkasumma: 11,6 Milj. €

• Urakkamuoto: Projektinjohtourakka

REFERENSSIT 
KÄYTTÖTARKOITUKSET 
MUUTOKSET 

REFERENSSIT 
KÄYTTÖTARKOITUKSEN 

MUUTOKSET    
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Toteutamme taloyhtiöille ja rakennuttajille monipuolisia saneerauspalveluita, kuten putkiremontteja, perusparannuksia ja vaativia erityiskorjauksia.

Peab on luotettava kumppani toteuttamaan asuntoyhtiöiden putkiremontteja ja muita laajoja korjaus urakoita. Toimintamme pohjaa ammattitaitoon ja 
vuosien kokemukseen linjasaneerauksista. Jokainen projekti suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, laatusertifikaatteja noudattaen.

Vakiintunut oma 
toimintamalli 
putkiremontteihin
Teemme saneeraukset asukkaita ja heidän kote-
jaan kunnioittaen. Projekteissamme kiinnitetään 
erityishuomiota henkilökohtaiseen palveluun, 
osakkaiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä aktiivi-
seen viestintään. Onnistunut putkiremontti lähtee 
huolellisesta suunnittelusta, jossa asukkaiden 
toiveet ja vaikutus mahdollisuudet on huomioitu. 
Varmuutta ja sujuvuutta projektiin tuo Peabin putki-
remontteihin kehittämä toimintamalli, jossa isonkin 
tiimin jokainen jäsen tietää, mitä häneltä missäkin 
vaiheessa odotetaan.

Sertifioitua laatua
Peabin putkiremonteille on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti todistuksena 
toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehityksestä. Meillä on myös   
ISO 14001 -sertifikaatti ympäristö-
asioiden hallinnasta ja tuloksellisesta  
ympäristön suojelusta sekä  
OHSAS 18001 -sertifikaatti  
työterveyden ja -turvallisuuden  
vaalimisesta. Lisäksi  
Peabilla on Rakentamisen  
Laatu ry:n (RALA) myöntämä  
pätevyys.

Katso lisää:  
onnistunutputkiremontti.fi

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

RALA
PÄTEVYYS

Korjaus rakentamisen palvelut: 

Asuntosaneeraukset
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As Oy Vuori
As Oy Vuori on vuonna 1931 Helsinkiin Ullanlinnaan rakennettu 86 huoneiston ja  
6 liikehuoneiston kerrostaloyhtiö. Yhtiön saneerausurakkaan kuului perinteisen 
linjasaneerauksen lisäksi julkisivun sekä vesikaton uusiminen.

Kohde toteutettiin yhteistyöhankkeena, tavoitehintaisena projektinjohtourakkana. 
Tilaaja teki urakoitsijavalinnan jo hankesuunnitelman perusteella ja näin voitiin 
yhdessä kehittää toteutussuunnitteluvaiheesta alkaen kustannustehokkaita ja  
urakoitsijan tuotantotekniikkaan soveltuvia ratkaisuja, mm. taloteknisten reittien  
ja muiden ratkaisujen osalta. 

As Oy Agrikolankatu 7
As Oy Agrikolankatu 7 on vuoden 1924 kerrostaloyhtiö Helsingissä Kalliossa.  
Yhtiössä on 4 porrashuoneessa yhteensä 112 asuntoa, jonka lisäksi yhtiöstä löytyy 

liiketiloja ja autotalli. Kohteessa toteutettiin asuntojen kokonaisvaltainen linja-
saneeraus sekä vesijohdon ja viemärin tonttiliittymän uusiminen ja yleisten tilojen 
viemäreiden sukitus. Lisäksi kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät uusittiin.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Tavoitehintainen  

projektinjohtourakka

•  Laajuus: 86 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,7 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 112 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,04 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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As Oy Porvoonkatu 27
As Oy Porvoonkatu 27 on Helsingin Kallioon 1927 rakennettu kerrostaloyhtiö, joka 
käsittää 2 asuinkerrostaloa sekä 4 liiketilaa. Asuntoja taloyhtiössä on 88 neljässä 
porrashuoneessa. Taloyhtiöön toteutettiin linjasaneeraus, jossa uusittiin kaikki 
käyttövesiputkistot sekä asuntojen kylpyhuoneet ja yleisten tilojen märkätilat. Myös 
liike huoneistojen kokonaisvaltainen remontti kuului urakkaan. Kohteen sisäpihan 

pihakansi korjattiin kokonaisuudessaan sekä pihakannen alla oleviin autohalli- ja 
kellaritiloihin tehtiin tilamuutoksia.

As Oy Porvoonkatu 27 taloyhtiö toimii pilottikohteena Peabin uudelle urakkamuodolle 
Putkiremontti Pro:lle. Urakkamuodossa kokonaishinta on urakoitsijaa sitova, eli 
kokonaishinta pitää sisällään myös mahdolliset muutostyöt, jotka voidaan kohdistaa 
urakkatarjouspyynnön kokonaisuuteen. Taloyhtiöllä on siis varmasti tiedossa putki-
remontin todellinen hinta jo remontin alussa.

Kohdetiedot
• Peabin Putkiremontti Pro

•  Laajuus: 88 asuntoa, 4 liikehuoneistoa

•  Urakkasumma: 3,2 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2017

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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As Oy Satovalli
As Oy Satovalli on vuonna 1973 valmistunut kerrostaloyhtiö Espoon Kivenlahdessa. 
Taloyhtiö koostuu kolmesta nelikerroksisesta talosta sekä leikkipihasta. Taloyhtiössä 

toteutettiin asuntojen kylpyhuoneisiin täysimittainen linjasaneeraus perinteisellä 
menetelmällä, uusimalla kylpyhuoneet kokonaisuudessaan. Asuntojen linjasanee-
rauksen lisäksi taloyhtiössä saneerattiin saunaosastot, talojen sokkelit sekä tehtiin 
uudet salaojat. Taloyhtiölle kunnostettiin myös uusi rengasvarasto.

As Oy Otsolahti
As Oy Otsolahti on vuonna 1961 valmistunut kerrostalokiinteistö, johon kuuluu kaksi 
10-kerroksista ja kaksi 3-kerroksista rakennusta. Rakennusten vaaka- ja pystyraken-

teet ovat pääosin paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Kohteen linjasaneeraus-
urakka kattoi 189 asunnon kylpyhuoneen, 4 saunaosaston ja taloyhtiön kellaritilojen 
kunnostuksen. Taloyhtiössä on kymmenen porrashuoneistoa, joissa tehtiin  
perinteisen linjasaneerauksen lisäksi osittain viemäreiden sukitusta.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 189 asuntoa, 2 liikehuoneistoa

•  Urakkasumma: 6,0 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 71 asuntoa

•  Urakkasumma: 2,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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As Oy Alppilan Aho
As Oy Alppilan Aho on rakennettu vuosien 1960–1962 aikana. Suuressa taloyhtiössä on 375 asuntoa 
ja 29 liiketilaa. Kohteen linjasaneerausurakka kattaa kolmen kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon 
linjasaneeraukset, parvekkeiden kunnostamisen, hissien ja vesikattojen uusimisen, väestönsuojan 
rakenteellisen ja taloteknisen kunnostuksen sekä kellaritilojen sauna- ja pyykkiosastojen uusimisen.

As Oy Vantaankielo
As Oy Vantaankielo on vuonna 1966 valmistunut taloyhtiö Vantaan Tikkurilaan, jonka 
kaksi asuinkerrostaloa sijaitsevat Kielotien päässä. Taloyhtiön linjasaneeraus toteu-
tettiin ns. perinteisellä menetelmällä eli viemäriverkosto ja käyttövesiputket uusittiin 
nykyisiin pystyhormeihin. Pohjaviemärin saneeraus toteutettiin sisäpuoleisesti 
sukittamalla. Kiinteistössä suoritettiin myös tonttivesiviemärin, sadevesiviemärin ja 
tonttivesijohdon uusiminen.

Talojen väliset lämpöputkistot, vesi- ja viemäriputkistot, sähkönsyöttökaapelit sekä 
sähkön runkokaapelointi ja keskukset uusittiin. Kellaritöiden yhteydessä poistettiin 
kaikki asbestipitoiset putkieristeet. Taloyhtiön asuntojen kylpyhuoneet uusittiin  
kokonaisuudessaan. Eteisen ryhmäkeskus uusittiin ja lisättiin erillinen IT-keskus.  
Keittiöihin uusittiin astianpesukoneen ja lieden sähkönsyöttö.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 375 asuntoa, 29 liiketilaa ja autohalli

•  Urakkasumma: 19,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2016

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 72 asuntoa. 1 liiketila

•  Urakkasumma: 2,4 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2015

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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As Oy Louhentie 1
As Oy Louhentie 1 on vuonna 1966 Espoon Tapiolaan rakennettu rivitalokiinteistö, 
johon kuuluu kahdeksan yksikerroksista rakennusta ja 26 asuinhuoneistoa. Kohteen 
erikoispiirre on asuntokohtaiset piharakennukset, joissa sijaitsevat asuntojen omat 
sauna- ja pesutilat. Kohteeseen tehtiin laaja linjasaneeraus, joka käsitti sekä asuin-

rakennukset että saunarakennukset, lukuun ottamatta yhtä aikaisemmin perus-
korjattua saunarakennusta.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 26 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,1 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2015

As Oy Harjusivu
Vuonna 1932 rakennetun As Oy Harjusivun linjasaneeraus sisälsi kiinteistön vesi- ja 
viemärijärjestelmät, sähköasennukset sekä asuntojen märkätilojen saneerauksen.

Kohteen erikoispiirre oli logistisesti haasteellinen toimintaympäristö, saneerattavan 
kiinteistön ikä sekä pienehköjen pesutilojen toiminnallisuus. Tästä johtuen erityistä 
huomiota kiinnitettiin tuotantomenetelmien valintaan sekä tilojen toiminnallisuuteen.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kiinteähintainen pääurakka

•  Laajuus: 190 asuntoa, 7 liiketilaa

•  Urakkasumma: 5,0 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2014

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 181 asuntoa

•  Urakkasumma: 5,1 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2014

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 172 asuntoa

•  Urakkasumma: 5,9 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2013

As Oy Kannelmäki
As Oy Kannelmäki on vuonna 1958 valmistunut suuri taloyhtiö, jonka kiinteistöt 
sijaitsevat Kanneltien molemmin puolin. Taloyhtiön linjasaneeraus toteutettiin vaihta-
malla putkistot uusiin ns. perinteisellä menetelmällä. Talojen väliset lämpöputkistot, 
vesi- ja viemäriputkistot sekä sähkönsyöttökaapelit uusittiin. Urakassa uusittiin myös 
autopaikkojen sähkötolpat johdotuksineen.

Talojen kellaritiloissa uusittiin pohjaviemärit ja runkovesijohdot. Myös sähkön runko-
kaapelointi ja keskukset uusittiin. Kellaritöiden yhteydessä poistettiin kaikki asbesti-
pitoiset putkieristeet.

Taloyhtiön saunaosastot ja pesulat sekä asuntojen kylpyhuoneet uusittiin 
kokonaisuudessaan. Eteisen ryhmäkeskus uusittiin ja lisättiin erillinen IT-keskus. 
Keittiöihin uusittiin astianpesukoneen ja lieden sähkönsyöttö. Lisäksi asuntojen 
ilmanvaihtoa parannettiin asentamalla ikkunoihin korjausilmaventtiilit. 

As Oy RM-talo 59
Soittajantiellä sijaitsevaan taloyhtiöön toteutettiin perinteinen linjasaneeraus. Pihojen 
salaojaviemärit ja sadevesiviemärit sekä talojen väliset lämpö-, vesi- ja viemäriputket 
uusittiin kokonaisuudessaan. Myös talojen väliset sähkönsyöttökaapelit, pääsyöttö-
kaapeli sekä autopaikkojen sähkötolpat uusittiin. Pihan aluevalaistusta lisättiin,  
parkkipaikkojen maapohjalle tehtiin massanvaihto sekä uusittu asfaltointi. Talo-
yhtiössä siirryttiin urakan myötä käyttämään maan alle sijoitettuja suuria jäteastioita.

Talojen kellaritilojen pohjaviemärit ja runkovesijohdot sekä sähkön runkokaapelointi 
ja keskukset vaihdettiin. Kaikki asbestipitoiset putkieristeet poistettiin kellaritiloista. 
Taloyhtiön saunaosastot ja pesulat uudistettiin kokonaan. Asunnoissa kylpyhuoneet 
uudistettiin, eteisen ryhmäkeskus vaihdettiin ja lisättiin erillinen IT-keskus. Myös 
keittiön astianpesukoneen ja lieden sähkönsyöttö uusittiin koko taloyhtiössä.

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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As Oy Koskelantie 35–37
Vuonna 1959 valmistuneen As Oy Koskelantie 35–37:n linjasaneeraus toteutettiin 
pääosin perinteisellä menetelmällä, uusimalla rakennuksen vesi- ja viemärijohdot. 
Osa urakasta toteutettiin uusilla menetelmillä, esimerkiksi tontti- ja pohjaviemärit 
sukitettiin.

Huoneistojen märkätilojen linjasaneeraukseen kuului vedeneristeiden, laatoituksen 
sekä kalusteiden uusiminen kokonaisuudessaan. Myös huoneistojen sähköistykset 
uusittiin ja painovoimaista ilmanvaihtoa parannettiin. Taloyhtiön kellarikerroksessa 
sijaitsevat saunaosastot kunnostettiin ja kellariin rakennettiin uusia saniteetti- ja 
teknisiä tiloja. Asuntojen uusia sähköasennuksia varten porrashuoneisiin vietiin uudet 
johtoreitit, jotka koteloitiin.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 36 asuntoa

•  Urakkasumma: 1,5 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2012

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 92 asuntoa

•  Urakkasumma: 2,6 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2011

As Oy Rantakartanontie 1
As Oy Rantakartanontie 1 on Helsingin Puotilassa sijaitseva, vuosina 1960–1962 
rakennettu kiinteistö, jossa on kolme kolmiportaista asuinrakennusta. Kussakin 
talossa on kolme asuinkerrosta sekä kellarikerros yhteistiloineen.

Perinteinen linjasaneerausurakka sisälsi asuntojen kylpyhuoneiden sekä viemärien 
ja vesijohtojen uusimisen kokonaisuudessaan. Kellarikerrosten saunaosastot uudis-
tettiin ja kellarin vesijohdot sekä näkyvät viemärit vaihdettiin. Rakennusten sähkö-
järjestelmät kunnostettiin ja asuntoja palvelevat poistoilman vaihtokojeet uusittiin. 
Rakennusten ulkopuolella tonttijohdot vaihdettiin ja uusia kaivoja rakennettiin.

As Oy Allakka
As Oy Allakka on vuonna 1965 rakennettu kolmiportainen ja nelikerroksinen asuin-
kerrostalo, johon toteutettiin perinteinen linjasaneeraus. Kohteen LVISA-tekniikka ja 
huoneistojen saniteettitilat uusittiin, jonka lisäksi yleisissä tiloissa tehtiin tilamuutoksia. 
Lämmitysjärjestelmä kunnostettiin osittain. Urakkaan sisältyivät myös asianomaiset 
purkutyöt, joihin lukeutui myös asbestipurkutöitä.

Kohdetiedot
• Urakkamuoto: Kokonaisurakka

•  Laajuus: 80 asuntoa

•  Urakkasumma: 3,3 Milj. €

•  Valmistumisvuosi: 2012

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    

REFERENSSIT 
ASUNTOSANEERAUKSET    
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Peab-konserni

yksi 
Pohjoismaiden 
suurimmista 
rakennusyhtiöistä

osake noteerataan  
Tukholman pörssissä

konsernin 
liikevaihto

5,1mrd

yli 15 000 työntekijää
15 000

Peab Oy

10 suurimman 
suomalaisen 
rakennusliikkeen 
joukossa

Helsinki, Turku, Tampere, 
Seinäjoki, Vaasa, Kuopio, 

Jyväskylä, Oulu

työntekijää
750

Peab Oy:n liikevaihto

270  milj. 

Korjausrakennus yksikkö

vastaa Peabin toimitila- 
ja asuinrakennus-
saneerauksista

ISO Laatusertifioitua toimintaa
Korjausrakennus-
yksikön liikevaihto

työllistää noin 70 asiantuntevaa 
korjausrakentajaa

70

60  milj. 

Pohjoismainen 
yhteiskuntarakentaja
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Ota yhteyttä  
korjaus-
rakentamisasioissa

peab.fi

Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki
putkiremontit@peab.fi
toimitilasaneeraukset@peab.fi
puh. 0207 606 200
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