Kerrostalon
uusi elämä
Woodian Torni-ratkaisulla
tilavat ja kauniit parvekkeet

Vaasalaisen 1974 rakennetun viisikerroksisen
betonikerrostalon osakkaat olivat muutama
vuosi sitten ratkaisun edessä. Talo vaati isoa
julkisivuremonttia ja alkuperäiset betoniparvekkeet olivat päässeet huonoon kuntoon.
Kattavan tilannearvion jälkeen parvekkeet
päätettiin uusia kokonaan, ja toimittajaksi
valikoitui kotimainen Woodia. Edessä on nyt
vähintään 50 vuotta huoletonta parvekeelämää Vaasan upeista merimaisemista
nauttien.

CASE KOULUKATU
Vaasa

Koulukatu 49:n taloyhtiön puheenjohtaja
KG Wigren istuu kesäisen aurinkoisella
parvekkeellaan silminnähden tyytyväisenä.
Wigrenin mukaan talon osakkaat ja asukkaat ovat olleet uusista parvekkeistaan
onnellisia.
” Parvekesaneeraus on aina iso asia, joka
vaatii perusteellisia selvitystöitä, kilpailuttamista ja huolellista suunnittelua. Päätöksentekovaiheessa meillä oli kuitenkin enää kaksi
vaihtoehtoa: vanhojen parvekkeiden saneeraaminen, jolloin käyttöikää olisi saatu lisää
10–15 vuotta, tai niiden uusiminen kokonaan
Woodian Torni-parvekkeilla. Päädyimme
uusimiseen, sillä vanhojen betoniparvekkeiden
saneeraus olisi ollut kallista suhteessa lyhyehköön käyttöikään.”

Woodian elementtiparvekkeet sopivat keveytensä ja muokattavuutensa myötä monenlaisiin rakennuskohteisiin ja parvekeremontteihin. Wigrenin mukaan parvekkeet tekivät
taloyhtiön osakkaisiin vaikutuksen helpon ja
nopean asentamisen, vähintään 50 vuoden
käyttöiän, aiempia parvekkeita isomman
koon, kotimaisuuden ja sopivan hintatason
kautta.
” Woodian parvekkeissa raaka-aineena
on trendikäs kotimainen puu, parvekkeet
valmistetaan lähistöllä Teuvan tehtaalla
ja hintakin oli kohdallaan. On hienoa tietää,
mistä parvekkeet ja niiden materiaalit
tulevat.”

Työpäällikkö
Janne Salmela
valmiilla rakennuskohteella.

Wigrenin perheessä uusi lisätila on ahkerassa käytössä. Isolla parvekkeella tehdään
töitä, nautitaan elämästä ja kestitään
vieraita. Lasitus varmistaa, että parveketta
voi käyttää lähes vuoden ympäri.
” Olemme huomanneet, että uuden isomman
parvekkeen myötä asuntomme sisäilma on
pysynyt hyvänä eikä ilmastointia ole tarvittu.
Ilma kiertää raoista ja mahdollinen sadevesi
pääsee valumaan pois. Syksyksi meillä on
suunnitelmissa hankkia parvekkeelle infrapunalämmittimet, jolloin parvekekausi voi
jatkua pitkälle talveen.”

Rakennusurakoitsijalle elementtiparvekkeiden nopea asentaminen
on iso etu
Koulukatu 49:n talolle tehtiin parvekesaneerauksen ohella täysi julkisivuremontti.
Rakennus K. Karhun Vaasan työpäällikkö
Janne Salmela kertoo, että projekti oli
julkisivusaneeraukseksi poikkeuksellisen
mittava ja haastava.
” Vaikka kyseessä oli kokonaisuudessaan mittava hanke, parvekkeiden osalta suurin työ
liittyi vanhan purkamiseen. Asukkaat asuivat
talossa läpi remontin, kun parvekkeita purettiin purkurobottien ja kaivinkoneiden avulla
– heille kiitos kärsivällisyydestä. Uusiin parvekkeisiin ihmiset ovat olleet selkeästi todella
tyytyväisiä. Ne ovat myös reilusti vanhoja
betoniparvekkeita isokokoisemmat.”

KG Wigren viihtyy uudella
Woodia Torni -parvekkeellaan.
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Salmelan mukaan Woodian parvekkeita voi
suositella saneerauskohteisiin jatkossakin.
” Asentamisen nopeus erottui erityisesti edukseen: purkutöiden jälkeen uudet parvekkeet
asennettiin ja viimeisteltiin käyttöön muutamassa viikossa. Lisäplussaa tulee totta kai
myös parvekkeiden hiilinegatiivisuudesta ja
kotimaisuudesta. Meidän tehtävänämme on
omalta osaltamme varmistaa, että valitut
tuotteet ovat käyttöturvallisia, CE-merkittyjä
ja päästöluokitukset täyttäviä. Woodia
täyttää kaikki standardit.”

Salmelan mukaan saneerauskohteissa on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
suunnittelu- ja mittaustyöt tehdään huolellisesti. Kun kaikki on kohdallaan, elementtiparvekkeet valmistetaan täsmälleen talon
mittoihin sopivaksi.

” Kun pohjatyöt on tehty kunnolla, parvekkeet
saadaan seinälle todella nopeasti. Hienosti
onnistunut projekti Woodian kanssa oli loistava
parvekesaneerauksien esimerkkihanke.”

Ensimmäinen kesä
uudella parvekkeella
Valokuvaaja Gunnar Bäckmanin ylimmän
kerroksen asunnon parvekkeelta on upea
näköala merelle. Kaunis parveke hehkuu
kukkaloistossa ja valossa.
” Olemme vaimoni kanssa todella tyytyväisiä uuteen, isoon parvekkeeseemme.
Puu on materiaalina paremman näköinen
kuin betonivalu, ja rakenteisiin on helppo
porata kiinni vaikkapa hylly tai kukkaamppeli. Myös akustiikka on hyvin miellyttävä: on pehmeä matto, puukatto ja -seinät.
Olen käyttänyt parveketta silloin tällöin
valokuvausstudionakin – pilvisellä säällä
täällä on hieno pehmeä valo. Ja sopiihan
tämä hyvin myös illanistujaisiin.”

Bäckman dokumentoi parvekesaneerausprojektin purkutöistä viimeistelyyn. Tuloksena on kymmenittäin kuvia massiivisen
projektin etenemisestä.
” Meillä oli Woodian kanssa hyvä yhteistyö
alusta lähtien ja pääsin kuvaamaan asennusta myös nosturista käsin. Vaikka purkutyöt tuntuivat kestävän pitkään ja kukkaruukut olivat naapureilla tipahdelleet matkan
varrella, kaikki vaiva on nyt unohdettu.
Voimme nauttia valmiista parvekkeista ja
kesästä – joka parvekelasituksen avulla
alkaa meillä jo huhtikuussa.”

Lähivuosina saneerattavia parvekkeita on
Suomessa satoja tuhansia. Kotimaiset ja
laadukkaat Woodia-elementtiparvekkeet
ovat saneerauksiin kevyesti paras valinta
suunnittelijaystävällisyyden, nopean asennuksen, turvallisuuden, ekologisuuden,
kevyen ripustettavuuden ja kestävyyden
ansiosta.

Bäckmanit nauttivat isosta ylimmän
kerroksen parvekkeestaan.

Woodia valmisparvekkeet – kaunis ja kestävä ratkaisu
1. Suunnittelu

2. Valmistus

3. Asennus

Woodian parvekkeet ovat
räätälöitävissä. Kun tiedät,
millaiset parvekkeet tarvitset,
tarjoamme rakennesuunnittelun ja asennuksen.

Esivalmistamme parvekkeet
omalla tehtaallamme Teuvalla.
Tehdasvalmistus lyhentää
työmaa-aikaa.

Asennamme parvekkeet
kohteeseen noin 10 parvekkeen päivävauhdilla. Lyhyt
työmaa-aika tuottaa mahdollisimman vähän häiriöitä.

Ota yhteyttä
Onko parvekesaneeraus
taloyhtiössäsi ajankohtainen?
Tutustu palveluihimme
ja tuotteisiimme woodia.fi.

Kevyesti paras parveke
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