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tavat rakennukset ja tontit. Hyvällä, oikea-aikaisella ja ammattitaitoisella kiinteis-
tön ylläpidolla on keskeinen merkitys rakennuskantamme arvon säilyttämisessä. 

Kuka vastaa tästä varallisuudesta ja sen hoidosta? Pidät kädessäsi Omataloyhtiö.fi -leh-
teä, koska sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten varallisuutemme kehittyy. 
Aloita omasta taloyhtiöstäsi.

Omataloyhtiö.fi auttaa sinua tässä tehtävässäsi. Olemme Suomen käytetyin taloyh-
tiöiden korjaushankeratkaisuja tarjoava verkkosivusto. Voit seurata meitä kädessäsi 
olevasta lehdestä, internetistä, verkkolehdestämme ja lähitulevaisuudessa myös en-
tistä helpommin mobiiliversiona. Kaikille löytyy paljon mielenkiintoista asiaa ja siinä 
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Omataloyhtiö.fi:n talvi ja kevät ovat tapahtumarikkaita. Totuttuun tapaan Rakenna 
& Remontoi -messuilla Vantaalla perjantai 30.1.2015 on Taloyhtiöpäivä. Järjestämme 
messuilla taloyhtiöseminaarin, johon ovat tervetulleita kaikki isännöitsijät, taloyhtiöi-
den hallituksen jäsenet sekä muut taloyhtiötoimintaan liittyvät ammattilaiset. Tämän 
lisäksi olemme Korjausrakentaminen 2015 -tapahtumassa 3.2.2015 Helsingissä sekä 
Asta Rakentaja -messuilla Tampereella 13.2.2015, jossa järjestämme niin ikään Taloyh-
tiöseminaarin. Tiedotamme näistä tapahtumista lisää osoitteessa www.omataloyhtio.fi.

Toivottavasti tapaamme messuilla ja taloyhtiötapahtumissa.

Mukavia lukuhetkiä
 Heidi Uusitalo
 päätoimittaja

Sinä voit vaikuttaa

muistathan tilata ilmaisen verkkolehtemme – www.omataloyhtio.fi/verkkolehti.
Omataloyhtiö.fi-verkkolehti toimitetaan viikoittain sähköposteihin. Voit tilata sen 
lahjaksi myös kaikille taloyhtiönne päättäjille.
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mitään. Asiaa on nyt pitkitetty kolmen vuoden 
ajan ja haluaisinkin kuulla mitkä velvollisuudet 
taloyhtiöllä on?

V: Huoneiston on oltava kunnossa, eikä siel-
lä saa olla terveyshaitta. Tarvittavat puhdis-
tustyöt on tehtävä erityisen huolellisesti. 
Suosittelen, että otat pikaisesti kunnan ter-
veystarkastajaan yhteyttä. Hän voi antaa lau-
sunnon siitä, onko terveyshaittaa vai ei. Hän 
voi myös tarvittaessa lähestyä taloyhtiötä, 
jos yhtiön hallitus laiminlyö velvollisuuten-
sa. Tampereen toimistomme voi myös ottaa 
puolestanne taloyhtiön hallitukseen yhteyt-
tä ja esittää vaatimuksen asian välittömästä 
hoitamisesta.

K: Piha-alueen valvonta?
Olen kiinnostunut kameravalvonnan laitosta 
taloyhtiön pihan alueelle. Meillä on erittäin iso 
tontti ja tontilla on kaksi pienkerrostaloa. Tont-
ti on avoin ja siksi myös varkauksia tapahtuu, 
koska sisälle ajossa on vastassa talon seinä, mis-
sä ei ole ikkunoita ja vastapäätä ovat autotallit. 
Siinä sitten pyörii kylän outo porukka. Tänään 
viimeksi vietiin erittäin arvokkaat moottori-
pyöräkypärät. Mitä vaaditaan, että voi laittaa 
pihalle valvontakamerat? Kuvattuna olisi vain 
piha-alueen sisälle tulo ja muu sisäpiha-alue. 
Saako sellaista laittaa? Mistä aloitetaan ja tar-
vitaanko erikoisia lupia? 

V: Voitte asentaa kiinteistönne alueelle kame-
ravalvonnan, mutta suosittelen, että ilmoi-
tatte siitä kyltillä: ”Alueella kameravalvonta”. 
Huomioitava on se seikka, että kenenkään 
asukkaan omaa piha-aluetta tai mahdollista 
parveketta ei saa kuvata ilman henkilöiden 
suostumusta. Ne ovat kotirauhan suojaamia 
alueita. Parkkipaikkaa ja yhteisiä alueita saa 
kuvata. Huomioithan myös, että taloyhtiös-
sä päätökset on tehtävä asunto-osakeyhtiö-
lakia noudattaen.

K: Yhtiövastikkeen alentaminen?
Yhtiökokouksessa vuonna 2011 käyttöön otet-
tiin entisessä taloyhtiössäni lumitöihin osallis-
tuvien asuntojen osalta alennettu yhtiövastike 
ns. ”talvikuukausilta”. En silloin sen enempää 

asiaa tutkinut enkä kritisoinut. Sen totesin, et-
ten minä vanhempana ihmisenä ja yksin asu-
vana pysty lumitöihin osallistumaan. Maksoin 
kiltisti kaksi talvikautta ja sitten totesin, miten 
huonosti kaikki toimi eikä sovittuja paikkoja 
hoidettukaan.

Viime syksynä yhtiökokouksessa ilmaisin 
kantani, etten enää suostu maksamaan enem-
pää kuin muutkaan ja siitähän yhtiökokous ”re-
pesi” ja kantana oli, että talkootyöt koskevat 
kaikkia! Asiahan ei todellakaan ole näin ja ke-
tään ei voi siihen pakottaa. Jos talkoilla halu-
taan jotain korvata, se tulee hoitaa eri keräyk-
sellä kuin yhtiövastiketta alentamalla

Asiaa selvitettyäni, tuloksena oli, että tämä 
on ollut yhtiövastikelain vastaista toimintaa ja 
olen joutunut näin ollen eriarvoiseen asemaan 
muihin osakkaisiin nähden. Nyt haluaisin las-
kuttaa takaisin väärin perustein olleen vastik-
keeni osan. En muista olinko silloin hallituksen 
jäsen, koska yhtiökokouksen pöytäkirjaa en ole 
kokouksesta saanut, eli vaikuttaako tämä, jos 
olen ollut sekä onko tämä nyt ajallisesti liian 
myöhäistä?

V: Ensinnäkin olet oikeassa siinä, että talo-
yhtiö ei voi pakottaa ketään osallistumaan 
talkoisiin ja lumitöiden tekemiseen. Lumi-
töiden tekeminen voidaan kyllä rahoittaa 
yhtiövastikkeilla, jos työsuoritus ostetaan 
ulkopuoliselta urakoitsijalta. Yhtiökokous 
voi päättää tällaisista asioista, kunhan pää-
tös ei loukkaa kenenkään osakkaan oikeuk-
sia ilman osakkaan itsensä suostumusta. 
Asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 
vastainen päätös voi kuitenkin olla myös mi-
tätön tietyin edellytyksin. Joka tapauksessa 
”väärä” käytäntö pitää oikaista mahdollisim-
man pian. Olet ilmeisesti osaltasi hyväksynyt 
tällaisen päätöksen lumitöiden tekemises-
tä aikanaan. Yhtiövastikeperusteesta pitää 
olla määräys yhtiöjärjestyksessä. Jos sitä ei 
ole, se vaatii yhtiöjärjestyksen muuttamista. 
Muutos ei saa loukata osakkaiden yhdenver-
taisuutta. Toki yhtiöjärjestyksessä voidaan 
määrätä maksettavaksi vastiketta siten, että 
tiettyjä menoja varten on eri maksuperuste 
tai että maksuvelvollisuus koskee vain tiet-
tyjen osakkeiden omistajia. Tällöinkin yhtiö-

K: taloyhtiön hankinnat – kuka saa ostaa 
ja mitä? 
Onko taloyhtiön hallituksen puheenjohtajal-
la oikeus hankkia yhtiölle tavaroita ym. ilman, 
että kysyy hallitukselta? Tai onko puheenjohtaja 
velvollinen ilmoittamaan hallitukselle, jos aikoo 
tehdä hankintoja? Entä mihin tarvitaan yhtiö-
kokouksen päätös?

V: Lähtökohtaisesti hallituksen puheenjoh-
tajan tulisi keskustella yhtiön hankinnoista 
hallituksen kanssa, mikäli hankinnat eivät 
ole sellaisia, että niistä pitäisi päättää yhtiö-
kokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa. Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen pää-
töksen toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta 
huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laaja-
kantoisia. Lisäksi lupa tarvitaan, kun toimet 
vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttä-
miseen tai ne vaikuttavat olennaisesti osak-
keenomistajan velvollisuuteen maksaa yh-
tiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan 
hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttä-
misestä aiheutuviin kustannuksiin. Hallitus 
saa kuitenkin ryhtyä tällaiseen toimeen, jos 
yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa 
aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista 
haittaa. Tällaisista toimista on mahdollisim-
man pian ilmoitettava osakkeenomistajille 
kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu 
yhtiölle, tai samalla tavalla kuin kutsu yhtiö-
kokoukseen toimitetaan. Hallitus tai hallituk-
sen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai 
hallituksen tekemää päätöstä, joka on asun-
to-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vas-
tainen ja siksi pätemätön.

K: Hometta asunnossa?
Asunnossamme on joka huoneessa homekas-
vustoa, josta on otettu sivelynäyte. Home on 
ilmeisesti terveydelle haitallista. Näytteestä 
selvisi myös viitteitä kosteusvauriosta raken-
teissa (virheellisesti tehtyjen salaojien vuoksi). 
Isännöitsijä ehdotti, että vain kaksi huoneista 
desinfioidaan homeesta ja muihin huoneisiin 
jätetään home. Meidän itsemme kustannet-
tavaksi jäisi uudet maalit/tapetit/listat. Kes-
kustelua käydään myös tehdäänkö rakenteille 

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään 
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta an-
taa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakiteknisiin kysymyksiin. 
Joka viikko otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten 
vastauksista huolehtii JuriNet-asianajotoimistot, joka on valtakunnallinen, 12 
paikkakunnalla toimiva, 12 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ketju.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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vaihtoa. Saunojen rakenteista ei oikein kukaan 
osaa mitään sanoa.

Miten tämän asian kanssa tulisi toimia?
Tulisiko nämä saunat merkitä yhtiöjärjestyk-

seen ja mitä merkitseminen vaikuttaa mm. sau-
noista mahdollisesti aiheutuvien kustannusten 
maksamiseen? Kuka maksaa saunoihin tehtäviä 
remontteja, vai voidaanko asia sopia taloyhtiös-
sä erikseen saunan omistajien hoidettavaksi?

Miten asia menee yhdenmukaisuusperiaat-
teen mukaisesti niiden asuntojen osalta, joilla 
saunaa ei ole. Taloyhtiössä on kuitenkin ylei-
nen sauna.

V: Oletan, että mikäli saunojen rakentaminen 
ei ole aikoinaan edellyttänyt rakennuslupaa, 
ne on aikoinaan rakennettu sitten ilmeisesti 
määräyksiä noudattaen yhtiökokouksen pää-
töksellä ilman rakennuslupaa. Tällöin ei ole 
akuuttia tarvetta muuttaa yhtiöjärjestystä, 
mutta suosittelen kyllä sitä.

Suosittelen myös sitä, että yhtiökokous 
tekee päätöksen siitä, miten saunojen kun-
nossapitovastuu toteutetaan osakkaiden ja 
yhtiön kesken, eli kuka tai mikä taho vastaa 
saunan aiheuttamien mahdollisten vaurioi-
den korjauksesta ja niistä syntyvistä kustan-
nuksista. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
vaatii yhtiökokouksessa määräenemmistön 
hyväksynnän.

ja 80-luvulla rakennettu paritalo (kiinteistö 
B) – eli osakeyhtiöön kuuluu kolme huoneistoa. 
Yhtiöjärjestyksessä on määritelty rakennus-
ten hallintojakoalueet sekä siitä, että kumpikin 
kiinteistö sekä asunnot vastaavat omista kiin-
teistöön liittyvistä kuluista. Vanhemman oma-
kotitalon kellariin on sijoitettu kaikki huoneis-
tokohtaiset sähkötaulut sekä kiinteistön sähkö-
tauluksi nimetty.

Nyt on ilmennyt, että kiinteistön sähkötau-
lusta aiheutuvat kulut koostuvat n. 10 % osuu-
della yhteisellä ajotiellä olevista ulkovaloista ja 
loppuosa 80-luvulla rakennetun paritalon huip-
puimureista koituvasta sähkönkulusta. Kaikki 
edelliset kulut on kuitenkin jaettu maksetta-
vaksi kaikkien kolmen osakkaan kesken vedoten 
siihen, että toisen kiinteistön huippuimuri on si-
joitettu ns. kiinteistön sähkötauluun. 

Kuuluuko vanhemman omakotitalon osallis-
tua vain paritalossa sijaitsevan huippuimurin 
ilmanvaihdosta koituviin kuluihin ?

V: Jos muuta ei ole sovittu, niin tapaukses-
sa noudatetaan yhtiönne yhtiöjärjestystä ja 
asunto-osakeyhtiölakia. Koska yhtiöjärjes-
tyksessänne on maininta siitä, mistä kus-
tannuksista kukin huoneisto vastaa on pe-
rusteltua vaatia, ettei ”vanhempi omakoti-
talo” vastaa paritalon kustannuksista, jotka 
kysymyksesi perusteella muodostaisivat 90 
% kustannuksista.

Kysymyksesi perusteella olisi tarkoituk-
senmukaista, että ainakin pihavalojen osuus 
kustannuksista jaettaisiin kaikkien osakkait-
ten kesken. Voitte siis keskustella kustannus-
ten korvausten jakoperusteesta huippuimu-
reiden osalta, mutta asiasta päättää kuiten-
kin viimekädessä yhtiökokous noudattaen 
yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

K: Jälkikäteen rakennetut saunat – yhtiö-
järjestys – vastuut
Taloyhtiöömme (rak. 1955) osaan asuntoja 
on rakennettu jälkikäteen saunoja. Saunat on 
rakennettu vuosien 1993-2002 välillä, jolloin 
kaupungissamme ei ole tarvinnut rakentami-
seen rakennuslupaa.

Yhtiöjärjestykseemme näitä saunoja ei ole 
merkitty ja nyt on tullut halu tehdä näin. Myyn-
titilanteessa on tietenkin hieman erikoista, et-
tei saunaa ole merkitty yhtiöjärjestykseen. Ra-
kennettujen saunojen ilmanvaihto ei ole tämän 
päivän kriteerien mukaan toimiva ja se haittaa 
koko asunnon painovoimaisesti toimivaa ilman-

järjestyksen muuttamiseen on saatava mää-
räenemmistön lisäksi osakkeenomistajan 
suostumus, muun muassa silloin, jos lisätään 
hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä koh-
taan siten, että muutetaan vastike- tai muu-
ta maksuperustetta tai lisätään tai poistetaan 
maksuperuste. Jos näitä ehtoja ei ole nou-
datettu, voit ihan perustellusti vaatia mak-
samiasi yhtiövastikkeita takaisin. Peruste 
maksamiesi vastikkeiden takaisin saamisel-
le voi olla myös se, että sovittuja lumitöitä ei 
ole edes hoidettu. Vaihtoehtoisesti voi vaatia 
lumitöitä tehneitä huoneistoja maksamaan 
takautuvasti yhtiölle saman vastikkeen kuin 
sinäkin olet maksanut, jos sopimusta lumitöi-
den tekemisestä ei ole noudatettu.

K: Vuokranantajan vastuut
Kun asukas on vuokralainen ja hän aiheuttaa 
tahallisesti tai huolimattomuudellaan vahin-
gon taloyhtiössä, onko minkälaisia keinoja ta-
loyhtiöllä saada korvausta vahingosta vuokra-
nantajalta. Oletuksena on vuokralaisen varat-
tomuus ja häneltä tietenkin voi yrittää periä oi-
keusteitse Vastuuvakuutustahan ei varattomalle 
ole myönnetty.

Vuokranantajallahan voi olla vakuudet, mut-
ta taloyhtiöllä ei.

V: Jos vuokralainen tahallaan tai huolimat-
tomuudellaan vahingoittaa taloyhtiön omai-
suutta, vastaa vahingon korvaamisesta vuok-
ralainen itse.

Vuokralaisen ja taloyhtiön välillä ei ole so-
pimussuhdetta kuten vuokralaisen ja vuok-
ranantajan välillä, joten vuokralaisen taloyh-
tiölle aiheuttamaa vahinko arvioidaan lähtö-
kohtaisesta vahingonkorvauslain periaatteita 
noudattaen.

Lähtökohtaisesti vuokranantaja siis ei 
vastaa vuokralaisen taloyhtiön omaisuudel-
le aiheuttamasta vahingosta. Kokonaan toi-
nen asia on se, että vuokranantajalla saattaa 
olla vakuutus, joka korvaa vahingon, jonka 
vuokralainen on vuokraamassaan huoneis-
tossa aiheuttanut.

Pystyäkseni vastaamaan tarkemmin, mi-
nun pitäisi tietää millaista vahinkoa vuokra-
lainen on yhtiölle aiheuttanut ja miten.

K: ilmanvaihdosta aiheutuvan kulun jako 
osakeyhtiössä
Asumme Espoossa osakeyhtiössä, johon kuu-
luu -68 rakennettu omakotitalo(kiinteistö A) 

Lakikysymykset

Lisää kysymyksiä ja niihin annettuja vas-
tauksia löydät osoitteesta www.omatalo-
yhtio.fi. Liittymällä jäseneksemme voit 
esittää kysymyksesi www. omataloyhtio.
fi/vastauspalvelu.

JuriNet on Suomalaisten asianajotoimistojen nopeasti kasvava ja nykyaikainen yhteenliit-
tymä. Tarjoamme asianajopalveluja taloyhtiöille sekä kaikille rakennus- ja kiinteistöalan 
ammattilaisille vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja edullisesti. Toimistoissamme on 
Suomessa noin 50 ammattilaista. JuriNetistä löydät helposti osaavat juristit, jotka ovat val-
miita perehtymään juuri teidän asiaanne. Meillä on lukuisia luotettavia rakennus- ja kiinteis-
töalan ammattilaisia yhteistyökumppaneina ja kokemusta vaativistakin toimeksiannoista. 

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.

”Vastaukset on annettu vain kysymyksistä il-
menevien seikkojen perusteella tuntematta 
asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastaukses-
sa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia 
asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Mi-
käli käytät vastauksia jossain muussa asia-
yhteydessä, ei vastausten laatija ole niistä 
vastuussa.”

kysymyksiin vastasi:
Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet Tampere



6

Taloyhtiö Heinolassa näki 

maalämpöön siirtymisen 
mahdollisuudet

Teksti: Katja Manner    Kuvat: Senera Oy

As Oy Pirholankangas on yhdentoista 
erillistalon taloyhtiö Heinolassa. Ta-
loilla oli aiemmin yhteinen öljyläm-

mitys, joka vaihdettiin Seneran maalämpö-
järjestelmään. ”Päätös maalämpöön siirty-
misestä tehtiin taloyhtiössä kohtuullisen 
helposti”, kertoo taloyhtiön edustaja Ismo 
Turve. Päätöstä ei ole ollut tarpeen harmi-
tella jälkikäteen.

Taloyhtiön edustaja Ismo Turve: 
”Asuntojen arvon nousu lämmit-
tää asukkaiden mieltä”

Taloyhtiön piha-alueelle poratut seitsemän lämpökaivoa eivät rajoita pihan käyttöä lainkaan.

As Oy Pirholankankaan lämmitysjärjestelmänä on nykyisin maalämpö, jolla taloyhtiö 
säästää n. 68 % lämmityskuluissa öljylämmitykseen verrattuna.
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Maalämpö nostaa asuntojen arvoa
Taloyhtiössä oli keskusteltu jo useamman 
vuoden ajan öljylämmityksen jatkuvasti ko-
hoavista kustannuksista. Lisäksi iäkkääseen 
lämmitysjärjestelmään oli odotettavissa mit-
tavia remontteja. ”Öljylämmityksen jatkami-
nen ei tullut tässä tilanteessa kysymykseen”, 
toteaakin Ismo Turve. Kaukolämmön hinnan 
nousu kunnan alueella puolsi myös maaläm-
mön valitsemista kaukolämmön sijaan.

Asukkaiden mieltä lämmitti muiden etu-
jen ohella tietoisuus siitä, että asuntojen arvo 
nousisi maalämpöön siirtymisen myötä. Tur-
ve huomauttaa, että asunnon myyntitilan-
teessa maalämpö on valttikortti.

Lämpökaivot eivät rajoita pihan käyttöä
Maalämpöurakka toteutui suunnitelman mu-
kaan. ”Asennusporukka jaksoi hienosti vas-
tailla asukkaiden kysymyksiin”, Ismo Turve 
kertoo. ”Porausten jälkeen piha siistittiin vä-
littömästi. Jälkikäteen on ollut vaikea uskoa, 
että mitään kaivoja olisi piha-alueelle porat-
tukaan.” Lämmin käyttövesi saatiin kytket-
tyä samana päivänä kuin vanha järjestelmä 
purettiin.

Lämmitys on turvattu joka tilanteessa
Asukkaat ovat pitäneet maalämpöjärjestel-
män helppokäyttöisyydestä. Turvallisuuden 
tunnetta on lisännyt kahden maalämpöpum-
pun yhdistelmä, joka takaa käytännössä läm-
mön riittävyyden myös poikkeustilanteissa. 
”Vaikka jompikumpi maalämpöpumpuista vi-
kaantuisikin, toinen pumppu huolehtii läm-
mityksestä, kunnes huolto saadaan paikalle.”

Sähkönkulutusta voi seurata reaaliajassa
Ismo Turve vertaa maalämpöjärjestelmää 
öljylämmitykseen. ”Maalämpöpumppujen 
digitaalitekniikan ansiosta järjestelmän toi-
mivuutta voi seurata jatkuvasti”, hän toteaa. 
Kulujen ennakoitavuutta on lisännyt se, että 
myös lämmitykseen kuluvan sähkön reaaliai-
kainen seuranta on mahdollista.

Taloyhtiöllä on nykyään kokemusta maa-
lämmöstä reilun kolmen vuoden ajalta. Ismo 
Turve toteaa, että kaikki on toiminut niin 
kuin on pitänyt. Arviot kulutuksesta ovat 
pitäneet täsmälleen paikkansa. Lainan ta-
kaisinmaksuaikaa on jäljellä vielä muutama 
vuosi, jonka ajan yhtiövastike pidetään enti-
sellä tasolla. ”Sen jälkeen vastiketta voidaan 
leikata reippaasti”, Turve ennakoi. ”Taloyh-
tiö on erittäin tyytyväinen siihen, että kun 
laina on maksettu pois, säästöä kertyy aivan 
älyttömästi.”

As Oy Pirholankankaan maalämpöjärjestelmän toimituksesta vastasi Senera Oy. Kuvassa on rivi- ja kerrostalokoh-
teista vastaava projektipäällikkö Kimmo Lyly.

Taloyhtiön lämpökeskuksessa on kaksi IVT:n maalämpöpumppua sekä yksi 750 litran lämpimän käyttöveden varaaja.

As Oy Pirholankankaan maalämpöprojekti

•	 11	erillistalon	taloyhtiö
•	 Rakennusvuosi	1981
•	 Lämmitettävä	pinta-ala	1	228	m²
•	 Öljyn	kulutus	n.	24	700	l/vuosi
•	 Lämmityskulut	öljylämmityksellä	n.	25 935	e/vuosi	(öljyn	hinnalla	1,05	e/l)
•	 Lämmityskulut	maalämmöllä	n.	8 264,40	e/vuosi	(sähkön	hinnalla	0,12	e/kWh)
•	 Säästöt	maalämmöllä	n.	17 670,60	e/vuosi	(68	%)
•	 2	kpl	IVT:n	Greenline	-maalämpöpumppua
•	 Lämpökaivoja	7	kpl
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Rambollin Porin yksikön päällikkö Jukka Kallio korostaa 
suunnitelmallisuuden merkitystä kaikessa korjausraken-
tamisessa.

”Kuntoarvio on usein kokonaisvaltainen katsaus kiinteistöön. Jos 
taloyhtiöt toimisivat kuntokartoituksen mukaan suunnitelmallisesti 
korjaten, säästäisi se paljon työtä ja kustannuksia. Aika usein tahtoo 
kuitenkin olla sitä, että hypätään muutaman vaiheen yli – esimerkik-
si korjaustarpeen havaitsemisesta kiirehditään suoraan tarjouspyyn-
töön, jolloin saatetaan ilman riittävää tietoa korjata jotain muuta 
kuin mistä ongelmat ovat johtuneet”, Kallio toteaa.

Syy ongelmiin kannattaa selvittää hyvin ennen korjaustyöhön 
ryhtymistä, sillä joskus siitä miltä asiat näyttävät, ei voi päätellä sitä, 
mistä on kyse. Esimerkiksi vesikaton vuotoepäily voi osoittautua il-
manvaihto-ongelmaksi, jossa kyse onkin kondensiovedestä.

Kuntoarvio edeltää kuntotutkimusta
Kuntoarviossa arvioidaan rakennus-, LVI- ja sähköteknisten raken-
nusosien, laitteiden ja asennusten kuntoa sekä korjaustarvetta. Li-
säksi siinä tarkastellaan kiinteistön energiataloudellista kuntoa, si-
säolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä ehdotetaan tar-
vittaessa niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Kuntoarvio perustuu pääasiassa aistinvaraisiin havaintoihin ja ai-
netta rikkomattomiin menetelmiin. Se on nimensä mukaisesti asian-
tuntija-arvio, johon ei sisälly tarkempaan kunnon selvittämiseen 
tähtääviä tutkimuksia eikä mittauksia. Koska kaikkia rakennuksen 

kuntoon vaikuttavia tekijöitä ei aina voida aistinvaraisesti arvioida 
riittävän luotettavasti, kuntoarvio ei yksinään riitä korjaussuunni-
telman pohjaksi. Kun halutaan luotettavaa tietoa kyseisen kohteen 
kunnosta, korjaustarpeista ja soveltuvista korjausmenetelmistä, voi-
daan jollekin osa-alueelle tehdä erillinen kuntotutkimus.

Ulkopuolinen näkee myös sen mihin on ehditty tottua
”Kiinteistöä on tärkeä tarkastella aina kokonaisuutena eikä lukita 
tarkastelua liian varhaisessa vaiheessa mihinkään tiettyyn raken-
nusosaan. Ulkopuolisen tekemä kuntokartoitus on hyvä lähtökohta 
taloyhtiön 5-vuotissuunnitelmalle. Ulkopuolinen katsoo kiinteistöä 
aina hieman eri näkökulmasta. Oma silmä tottuu riipin raapin ole-
viin asioihin. Kuntoarvio ei kuitenkaan korvaa kuntotutkimusta, 
jonka pohjalta vasta voidaan lähteä suunnittelemaan korjaustöitä”, 
Kallio sanoo.

Ennen kuntoarviota arvioijan on tutustuttava rakennuksen tie-
toihin ja historiaan. Lähtötietojen hankinta ja talon piirustuksiin 
tutustuminen ”normaalin kerrostalon” kokoisessa kohteessa vie 
paikan päällä 1-3 työpäivää, jos se tehdään kunnolla. Jos kuntoar-
viossa tulee ilmi useampia ongelmia, ongelmat kartoitetaan ja teh-
dään tutkimussuunnitelma. Korjaussuunnitelmaan päästään vasta 
kuntotutkimuksen pohjalta, kun rakennuksen viat ovat tiedossa. 
Tässä vaiheessa laaditaan myös kustannusarvio sekä – jos kyseessä 
on hyvin huonokuntoinen kiinteistö – arvio siitä, kannattaako ra-
kennusta enää korjata.

Taloyhtiössä säästöä on tietää 

mitä korjataan ja miksi
Taloyhtiössä edessä oleviin korjauksiin tulisi varautua hyvissä ajoin niin teknisesti kuin 
taloudellisestikin. Kuntoarviot ja kuntotutkimus ovat oivallisia välineitä silloin, kun 
kiinteistössä halutaan kartoittaa tulevien korjausten tarve sekä kullekin korjaukselle 
alustava korjausmenetelmä, toteutuskustannukset ja suositeltava toteutusajankohta.
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Kääntöpuolella on ylikorjaaminen
Työssään Rambollilla Kallio ja projektipäällikkö Mikko Lilja ovat mo-
lemmat nähneet sekä tapauksia, joissa ei korjata lainkaan tai korja-
taan ”liikaa”. Kuntoarviolla ja kuntotutkimuksella voidaan järkeistää 
taloyhtiön korjaustoimenpiteitä paitsi osoittamalla todelliset korja-
ustarpeet, myös ehkäisemällä ylikorjaamista, johon voidaan mennä 
silloin, kun toimitaan mutu-tuntumalta.

”Ylikorjaaminen on välinpitämättömyyden vastapuoli, mutta se-
kään ei ole taloudellisesti perusteltua. Joskus korjauksia tehdään tar-
peeseen nähden aivan liian aikaisin. Esimerkiksi ikkunasaneerauk-
set ovat joskus tällaisia: oleskelumukavuus saattaa parantua, mutta 
todellisuudessa ikkunat ovat vielä kaukana tiensä päästä ja kustan-
nukset siten hyötyyn nähden älyttömät”, Kallio pohtii.

Kosteusvauriot yleisin harmin aihe
”Tavallisin ongelma, jonka alkuperää ryhdytään selvittämään kunto-
tutkimuksessa, on jonkin sortin vuoto. Vuoto voidaan havaita yhtä 
hyvin yläpohjassa kuin alapohjassa. Yläpohjassa ongelmat ovat suh-
teellisen helppoja tapauksia. Perustukset vaativat insinööritaitoa 
kattoa enemmän, ja joskus voi  olla hyvinkin hankala selvittää, mis-
tä vesi tulee alapohjaan”, Lilja kertoo.

Vuotojen ohella asuinrakennuksissa kuntotutkijoita työllistävät 
usein muut kosteusvauriot, jotka aiheutuvat esimerkiksi virheistä 
omatoimisessa rakentamisessa tai rakennuksen rakenteiden tuule-
tuksen tukkimisesta.

Vaikka korjausrakentaminen tavallisesti koskee vanhoja kiinteis-
töjä, myös uusissa rakennuksissa voi olla harmeja. Maaperä painuu 
heti rakentamisen jälkeen ja sen kautta uuteenkin rakennukseen voi 
tulla kosteusrasitusta. Suunnitteluvirhe vaatii yleensä kuitenkin vie-
lä työvirheen, jotta saadaan aikaan vaurio. Jos viimeisenä virheenä 
huoltoja laiminlyödään, on yhteisvaikutuksena isoja ongelmia, joita 
syntyy harvoin vain yhden syyn aiheuttamana.

Millainen taloyhtiön 5-vuotissuunnitelma ei kannata?
”Korjaaminen on edullista, jos se tehdään ajoissa. Esimerkkinä rän-
nien korjaus, missä kustannukset eivät ole korkeat, mutta vahingot 
ovat suuret, jos korjaaminen laiminlyödään.”

”Taloyhtiössä hallituksen tahtotila ratkaisee. Onhan sekin 5-vuoti-
ssuunnitelma että päätetään olla tekemättä mitään”, Kallio lohkaisee.

”Isännöitsijät tavallisesti haluaisivat, että korjaaminen olisi hyvin 
suunnitelmallista. Toteutus on kuitenkin pitkälti rahakysymys. Ta-
loyhtiöissä on nähtävillä siksi paljon samaa mistä kaupunkeja usein 
arvostellaan: korjaamaan ryhdytään vasta, kun jotain tapahtuu”, 
hän harmittelee.

Ihannetilanteessa asiat suunnitellaan ja selvitetään hyvissä ajoin, 
jolloin on helppo pyytää myös tarjouksia. Myös urakkaan tarjottu 
hinta saadaan mahdollisimman oikeaksi, kun tiedossa on yksityis-
kohtia myöten, mitä urakkaan liittyy ja mitä ei.
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Asuintalorakentamisen  
tehokkuus uudelle tasolle
Asuintalorakentamisen voima-
kasta kasvua ja tehokkuutta sil-
mälläpitäen kehitettiin avoin 
BES-järjestelmä. Järjestelmä pe-
rustuu kantaviin pääty- ja välisei-
niin eikä niinkään tätä edeltänei-
siin kantaviin sandwich-ulkosei-
niin ja välipohjina käytettyihin 
pitkälaattoihin. BES-järjestel-
mässä betonielementit ja niiden 
liitosdetaljit standardoitiin niin, 
että urakoitsijat saattoivat hank-
kia eri toimittajalta valmiita osia 
samaan rakennukseen. Järjestel-
mään liittyvien BES-standardien 
mahdollistamia muunteluvaihto-
ehtoja ei kuitenkaan käytetty laa-
jalti hyväksi, vaan suunnitelmiin 
päätyneet pohjaratkaisut toisti-
vat usein itseään. Tänä aikakau-
tena rakennettujen lähiöiden ta-
lot ovat siis lähes identtisiä.

BES-järjestelmästä lähtöisin 
oleva rakennusfilosofia on todet-
tu kaikin puolin edukkaaksi ja on 
edelleen käytössä nykyrakenta-
misessa. Teollinen esivalmistus 
on ollut kerrostalorakentami-
sessa lähtökohta jo 40 vuotta ja 
samaa metodiikkaa on nyt tuotu 
myös saneerauskohteisiin.

Elementtitalot saneerattavissa 
entistä tehokkaammin
Standardoinnista johtuen raken-
nukset ovat suhteellisen mitta-
tarkkoja. Talotekniikkareitit ovat 
suoria ja välipohjarakenteet sään-

nönmukaisesti ontelorakenteisia 
ja porrashuoneet valurakenteisia. 
Tämän tyyppiset lähtöasetelmat 
tekevät korjaussuunnittelus-
ta hyvin ennakoitavaa. Tehtyjä 
suunnitelmia voidaan hyödyn-
tää kerroksesta toiseen ja jopa 
useampiin kohteisiin. Erityises-
ti linjasaneerausten osalta tämä 
ennakoitavuus ja suunnittelun 
monistettavuus on käännettä-
vissä taloyhtiöiden ja osakkaiden 
eduksi – kukapa ei haluaisi hank-
keen lopuksi todeta, että yllätyk-
siltä säästyttiin ja kustannusarvi-
ot pitivät paikkansa.

Uponor Cefo on elementtijär-
jestelmä linjasaneerauksiin
Uponor Cefo -elementtijärjes-
telmä on kehitetty nimenomaan 
elementtirakentamisen aikakau-
den kerrostaloihin, joissa kerrok-
set ovat toisiinsa nähden toistu-
via ja rakentamisen BES-stan-
dardi on tuonut riittävän mit-
tatarkkuuden. Töiden nopeut-
taminen, laadun parantaminen 
ja kustannusten pienentäminen 
ovat olleet järjestelmän kehityk-
sen avaintekijöitä. Suurin hyö-
ty elementeillä saneerattaessa 
saavutetaan nimenomaan siinä, 
että vanha hormi jätetään au-
kaisematta ja uusi reitti kulkee 
elementtien sisällä. Tällä toi-
menpiteellä työvaiheita karsiu-
tuu, rakennuspurkujätettä tu-
lee vähemmän ja laatu paranee 
teollisen esivalmistuksen takia. 

Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa 

– mistä ratkaisu?
Suomessa kaupungistuminen tapahtui 1960–70 lukujen vaihteessa. Asuintalotyypeistä 
nopeaan tuotantoon soveltuivat parhaiten kerrostalot ja pelkästään 1970-luvulla kerros-
taloasuntoja rakennettiin yli 300.000 kappaletta. Rakentamisen määrän hurja kasvu toi 
muutoksia myös rakennustapaan. Tätä muutosta voidaan yksinkertaisimmillaan kuvata 
niin, että aiemmin työmaalla tehtävä rakennustyö muuttui esivalmistettujen osien liittämi-
seksi toisiinsa. Näin elementtirakentaminen ja samalla tyyppitalot olivat saaneet alkunsa.

Teksti: Topi Aaltonen    Kuvat: Uponor Oy

Lisäksi kustannukset ovat jopa 
35 % pienemmät perinteiseen 
putkiremonttimalliin verrattuna.

Uponorilta malliratkaisut 
tyyppitalokohteisiin
Rakennusyhtiöitä, jotka rakensi-
vat lähestulkoon kaikki Suomen 
lähiöt, toimi aikanaan noin kym-
menkunta. Tunnetuimpina näis-
tä mainittakoon Haka, Hartela 
ja Puolimatka. Niiden kaikkien 
perustuotanto rakentui nimen-
omaan BES-järjestelmän ympä-
rille. Uponor Cefo -järjestelmäs-
sä perusajatuksena on, että nämä 
teollisesti aikoinaan valmistetut 
kerrostalot myös saneerattaisiin 
teollisesti. Tästä syystä Uponor 
onkin panostanut eri rakennus-
yhtiöiden toteuttamien kohtei-
den malliratkaisuihin. Olipa ta-
loyhtiö sitten Hakan tai Hartelan 
rakentama, löytyy reitityssuun-
nitelmat ja malliratkaisut vaivat-
ta niin taloyhtiön kuin urakoitsi-
jankin avuksi. Uponor Cefo -jär-
jestelmää hyödyntämällä myös 
saneeraustyömailla siirrytään 
paikalla rakentamisesta paikal-
la asentamiseen, aivan kuten 
1970-luvulla rakennustyömailla.

Soveltuuko Uponor Cefo -järjes-
telmä Teidän taloyhtiöönne? 
Uponorilta veloitukseton 
suunnittelupalvelu
Uponor Cefo -järjestelmällä to-
teutettavan linjasaneerauksen 
suunnittelu etenee muuten ta-
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Uponor Cefo -järjestelmä

Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä, joka sisältää kytkentävalmiita element-
tejä ja moduuleita kerrostalojen putkiremonttien toteutukseen. Uponor Cefo -elementtien avulla 
huoneistoihin voidaan tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Reitityselementeil-
lä kalusteille menevät putkivedot saadaan mahdollisimman lyhyiksi, jolloin asennusaika nopeutuu.

Järjestelmään kuuluvat myös seinä-WC-elementit ja sähkökeskuksilla varustetut sähköreiti-
tyselementit. Viemäröintimoduuleissa on valmiina ääni- ja paloeristys. Lisäksi järjestelmä antaa 
mahdollisuuden asentaa huoneistokohtaiset käyttöveden vesimittarit ja painesäädöt lämpimälle 
käyttövedelle. Elementtien pinnoitukseen on tarjolla erilaisia, sisustukseen sopivia vaihtoehtoja.

Lisätietoja: www.uponor.fi

vallisen LVI-suunnittelun ta-
voin paitsi, että taloyhtiöllä on 
mahdollisuus käyttää reitityk-
sen suunnittelussa hyväkseen 
Uponorin veloituksetonta suun-
nittelupalvelua. Lopputuloksen 
mallinnusta helpottaa se, että 
Uponor toimittaa sähköisiin ta-
sokuviin piirretyt kylpyhuone-
tyypit, joista taloyhtiön asukkaat 
ja osakkaat voivat nähdä jo aikai-
sessa vaiheessa, miltä kylpyhuo-
ne tulee näyttämään reitityse-
lementtien olleessa paikoillaan.

Uponor Suomi Oy
Projektipalvelu
projektipalvelu@uponor.com
puh. 020 129 2655

Ota yhteyttä
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Helpoin ja tehokkain tapa 
hoitaa alapohja kuntoon!

Taloyhtiöiden alapohjien kaksi tyypillisintä ongel-
maa ovat kosteus sekä radon. Näihin molempiin 
oli törmätty myös Helsingin kaupungin vuokra-
taloyhtiöissä. Kävimme tutustumassa Herttonie-
messä Siilitiellä sijaitsevan kerrostalon kosteus- ja 
radonongelman ratkaisuun. 1950–60-luvulla ra-
kennettu kerrostalo on osaksi kallion päällä vali-
tettavasti vieläpä niin, että pintavesien valuminen 
kohti perustuksia on väistämätöntä.

Velco APT-laitteisto asennettuna kiinteistöön.

Ei mitenkään uusi tai tuntematon vaiva
Taloyhtiössä peruskorjauksia on tehty jo 
muutamaan otteeseen. Viimeinen näistä 
tehtiin noin kymmenen vuotta sitten. Tässä 
korjauksessa alapohjasta poistettiin kaikki 
ylimääräinen, mutta kosteus jäi.

– Edellisten remonttien yhteydessä ala-
pohjan tiloja on siivottu, mutta varsinaista 
ratkaisua ongelmaan ei ole ollut aiemmin saa-
tavilla. Salaojiakin on pohdittu, mutta todel-
lisuus on se, että niiden kaivaminen kiinteis-
tön ympärille olisi ollut suhteettoman kallis 
urakka ja tähän ei yksinkertaisesti varaa, to-
teaa 20 vuotta alueen kiinteistöistä vastan-
nut tekninen isännöitsijä Antti Toivonen 
Helsingin kaupungin Heka-Siilitie Oy:stä.

Ratkaisuksi parempi ilmanvaihto
Alapohjaan pääsevän kosteuden ehkäisemi-
nen on saneerauskohteissa usein haastavaa. 
Kosteuden poistamiseksi on syytä pohtia 
toimivaa ratkaisua. Ilmanvaihto tiloissa oli 
huono, joten ilman kiertoa oli loogista läh-
teä parantamaan.

Kiinteistön tekninen isän-
nöitsijä Antti Toivonen on 
tyytyväinen saavutettuihin 
tuloksiin.

– Ratkaisuksi alapohjan ongelmaan asen-
nettiin VELCO APT-laitteistoja kevättalvella 
2014. Samassa yhteydessä, kun tiloihin asen-
nettiin laitteistot, parannettiin ilman kiertoa 
muutenkin. Nyt kellarikäytävässä on raikas 
ilma entisen kostean ja tunkkaisen hajun si-
jaan, kertoo myyntijohtaja Timo Muhonen 
Terveysilmasta.

Kellarissa tulokset helposti havaittavissa
Kellarikäytävästä on suora yhteys alapohjati-
laan. Kallion puoleinen osuus talosta on osas-
toitu niin, että kosteana olleet tilat on saatu 
hyvin seurantaan.

– Tila oli vielä alkuvuodesta läpimärkä. 
Kosteuden mukanaan tuoma tunkkaisuus 
ajautui huoneistoihin koneellisesta poistoil-
majärjestelmästä johtuen. Nyt, kun kosteus 
on poissa, myös tästä aiheutuvat hajuhaitat 
on ehkäisty. Tämä on luonnollisesti kantau-
tunut meille positiivisena palautteena. Kai-
ken kaikkiaan kiinteistössä ollaan erittäin 
tyytyväisiä suoritettuun hankkeeseen, toteaa 
tekninen isännöitsijä Toivonen.
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www.terveysilma.fi

Lue lisää

Kiinteistö on rakennettu osaksi kallion päälle. Pintavedet ohjautuvat osin talon seinustalle.

Alapohjan kuivatukseen Velco APT-laitteisto

VELCO APT -laitteiston käyttöä ohjaa moottorisäädin, josta poisto-
puhaltimen tehoa säädetään. Samanaikaisesti tilaan johdetaan tilalle 
uutta korvausilmaa ulkoseinässä olevan erillisen ulkoyksikön kautta. 
Tämän ansiosta alapohjan ilma pysyy raikkaana. Yksikön sisäpuolel-
la ilmantuloa säätää ulkolämpötilan mukaan automaattisesti säätyvä 
VELCO korvausilmaventtiili.

Laitteiston	pieni	sähkönkulutus	(max	140	W/h)	ei	aiheuta	merkit-
tävää kasvua sähkölaskussa laitteistosta saatuun suureen hyötyyn ver-
rattuna. Tärkeä huomioitava seikka on, ettei laitteisto käy koko ajan 
täydellä teholla.  Velco APT sopii niin omakotitalon, rivitalon kuin 
kerrostalon alapohjan kuivana pitoon. 

Faktoja kohteesta:
•	 1950–60-lukujen	taitteessa	rakennettu	kerrostaloyhtiö
•	 Ongelmana	pintavesien	ohjautuminen/kapilaarinen	kosteus	ala-

pohjassa
•	 Salaojaurakka	olisi	ollut	liian	kallis	eikä	välttämättä	olisi	poistanut	

ongelmaa
•	 Kustannukset	laitteistosta	asennettuna	3000–3500	€/laite



14 Teksti: Juha Karilainen Kuvat: Sebastian Lönnqvist ja Juha Karilainen

Markkinatiellä 

peruskorjataan tiilellä

Vuonna 1982 Helsingin kaupungille vuokra-asunnoiksi rakennetun 
Kiinteistö Oy Heka-Malmin vanhat sandwich-elementti julkisivut kor-
vataan paikalla muuratuilla tiilillä. Samalla toteutetaan kiinteistön 
energiatehokkuuden perusparannus uudelle tasolle.

Vuonna 1982 rakennetun Kiinteistö Oy Heka-Malmin kahdeksan kerrostalon julkisivut korjataan paikalla muuratulla tiilellä, vaik-
ka muitakin vaihtoehtoja olisi ollut tarjolla. Tiilen valintaa puolsi pitkän elinkaaren ja vähäisen huollon tarpeen kautta syntyvä 
kokonaistaloudellisuus. (kuva ennen korjausta)
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Materiaaliksi julkisivuun valittiin paikalla 
muurattu tiili paljolti juuri siksi, että se on 
osoittautunut varmaksi ja kestäväksi raken-
neratkaisuksi, kertoo Lönnqvist. Kaava olisi 
mahdollistanut muidenkin julkisivuvaihto-
ehtojen käytön, mutta tiilellä on kuitenkin 
pitkä elinkaari, eikä se vaadi juurikaan huol-
toa elinkaarensa aikana. Edellä mainituista 
syistä johtuen tiili on pitkällä aikavälillä myös 
taloudellinen ratkaisu, kun ajatellaan asiaa 
esimerkiksi kiinteistön omistajan kannal-
ta. Tiilen valintaa puolsi myös se, että vanha 
rakennus oli tiililaattapintainen. Eri valmis-
tajien tiilimalleja ja -värejä vertailtiin ennen 
lopullisen päätöksen syntymistä ja uudek-
si julkisivutiileksi valittiin Wienerbergerin 
Korian punainen karheapintainen tiili, joka 
vastaa väriltään melko hyvin alkuperäisten 
tiililaattojen sävyä. Näin melkein aidosta tii-
litalosta tulee nyt ihan aito tiilitalo.

Ulkoseinien lämmöneristävyys paranee 
ratkaisevasti
Kun vanhan ulkoseinärakenteen eristepak-
suus oli ainoastaan 120 mm ja monin paikoin 
ei sitäkään, on se peruskorjauksen jälkeen pe-
räti 235 mm, minkä ansiosta myös rakenteen 
U-arvoksi saadaan peräti 0,156 W/m2K. Arvo 
alittaa selkeästi esimerkiksi uudisrakentami-
sessa nykyisin vaaditun tason 0,17 W/m2K. 
Eristeen ulkopintaan asennetaan vielä 9 mm 
paksuinen kuitusementtilevy tuulensuojaksi, 
joka edelleen erotetaan julkisivumuuraukses-
ta 40 mm ilmaraolla. Näin uudesta seinästä 
tulee sekä energia- että kosteusteknisesti 
hyvin toimiva ratkaisu, selvittää Lönnqvist.

Yläpohjan eristepaksuus moninkertaistui
Ulkoseinien ohella myös yläpohjan lämmöne-
ristävyyttä parannettiin alkuperäiseen näh-
den. Kun alun perin eristeitä oli vain 120 mm, 
tulee uudeksi eristepaksuudeksi peräti 400 
mm, jolla aikaansaadaan 0,09 W/m2K U-ar-

Peruskorjaus Markkinatiellä on alkanut vanhan julkisi-
vun purkutyöllä

Kohde peruskorjataan uudistuotantoa 
vastaavaksi
Kahdeksan kerrostaloa käsittävän alueen 
peruskorjaus aloitettiin tänä syksynä ja se 
tulee olemaan valmis syksyllä 2016. Korjaus 
on kaikkiaan varsin laaja käsittäen mm. jul-
kisivujen, parvekkeiden ja kattoterassien uu-
simisen. Samalla uusitaan myös vesikatto ja 
alapohjan tuuletusta parannetaan. Ikkunoita 
ei uusita, mutta ne siirretään ulkoseinien kor-
jauksen yhteydessä hieman ulospäin. Edellä 
mainittujen korjaustoimenpiteiden lisäksi 
rakennuksien energiatehokkuutta paranne-
taan uudisrakentamista vastaavaksi, kertoo 
kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Sebas-
tian Lönnqvist Erat Arkkitehdeiltä.

Perusteellinen kuntotutkimus paljasti 
virheet
Rakennuksille oli tehty jo vuonna 2009 pe-
rusteellinen kuntotutkimus Insinööritoimis-
to Lauri Mehto Oy:n toimesta. Tutkimuksis-
sa selvisi, että vesikatolla ja kattoterassien 
alustarakenteissa oli vesivuotoja. Kosteuden 
kondensoitumista syntyi myös alapohjara-
kenteisiin, mikä johtui puolestaan alapohjan 
riittämättömästä tuuletuksesta. Ulkoseinien 
osalta havaittiin tiililaattapintaisten betonie-
lementtien kuoriosissa huonosta betonin laa-
dusta ja terästen ruostumisesta johtuvaa ra-
pautumista. Teräkset sijaitsivat tutkimuksen 
mukaan monin paikoin aivan liian pinnassa. 
Rapautumista oli havaittavissa paikka pai-
koin myös tiililaattojen välisissä saumoissa. 
Sen sijaan tiililaatat olivat valtaosin vielä koh-
tuullisen hyväkuntoisia.

Paikalla muurattu tiili takaa pitkän 
elinkaaren
Kun vanhan rakennuksen elinkaari oli kol-
mekymmentäneljä vuotta, tähdätään kor-
jatun rakennuksen elinkaaressa reilusti yli 
viidenkymmenen vuoden tavoitteeseen. 

Arkkitehdin visuaalinen kuva 
talojen uudesta ulkomuodos-
ta korjauksen jälkeen.
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voa vastaava lämmöneristävyys. Katon ver-
housmateriaaliksi tulee konesaumattu pelti 
kuten alkuperäisessäkin rakenteessa. Sen 
sijaan vesikaton alusrakenne on aiempaan 
nähden huomattavasti parempi, sillä alkupe-
räinen harvalaudoitus on korvattu pontatul-
la säänkestävällä havuvanerilla, jonka päälle 
asennetaan vielä bitumikermi.

Ilmanvaihdon toteutus uudella tavalla
Ilmanvaihdon uusiminen on yksi korjaus-
projektin merkittävimmistä energiatehok-
kuutta parantavista tekijöistä. Kun alkupe-
räisessä ratkaisussa oli ns. painovoimainen 
tulo- ja koneellinen poistoilmajärjestelmä, 
niin uuteen tulee lämmön talteenotolla va-
rustettu koneellinen tulo- ja poistoilmajär-
jestelmä. Jokainen rakennus on varustettu 
kolmella erillisellä korkeahyötysuhteisella 
ilmanvaihtokoneella, joista on johdettu tu-

loilmakanavat ulkoseinäeristeen sisäpin-
nassa kuhunkin huoneistoon, vieläpä niin, 
että jokainen asuinhuonetila saa oman tu-
loilmakanavansa, korostaa Lönnqvist. Kun 
vanha ulkokuori poistetaan ja uutta eristettä 
lisätään riittävästi, on ilmanvaihtokanavien 
sijoittaminen eristetilaan mahdollista. Sitä 
ennen on kuitenkin laskelmin varmistetta-
va, ettei kanavisto sijaitse kastepistealueella. 
Tässä tapauksessa Insinööritoimisto Mehto 
teki rakennusfysikaaliset tarkistuslaskelmat 
siitä, että kosteutta ei pääse tiivistymään ka-
naviston pinnalle.

Rakennusten energiankulutus  
pienenee 41 %
Alkuperäisillä rakenteilla ja poistoilmanvaih-
tojärjestelmällä lämmitys- energiankulutus 
on suuruusluokkaa 149 MWh/v. Uusilla ra-
kenteilla ja lämmöneristävyyden parantami-

Lisätietoja

www.wienerberger.fi

Uudet tuloilmakanavat johdetaan huonetiloihin ulko-
seinäeristeen sisässä. Ratkaisu on mahdollista, kun uu-
sien eristeiden paksuus on riittävä, kuten HEKA-Malmin 
tapauksessa. Havainnekuva tulevien tuloilmakanavien 
sijoituksesta seinärakenteeseen.

Uusi ja vanha ulkoseinä- ja kattorakenne.

Uusia julkisivutiiliä arvioimassa arkkitehti Sebastian 
Lönnqvist arkkitehtitoimisto Erat Oy:stä, Pekka Hakala 
tiilentoimittajaksi valitusta Wienerberger Oy:stä, han-
kinta-insinööri Miika Karjalainen YIT Oyj:stä sekä Juha 
Karilainen Wienerberger Oy:stä.

sella sekä korvaamalla nykyinen ilmanvaih-
tojärjestelmä uudella lämmön talteenoton 
sisältävällä tulo- ja poistoilmanvaihtojärjes-
telmällä, päästään lämmitys- ja sähköener-
giankulutuksessa noin 88 MWh/v. Säästöä 
kertyy peräti 61 MWh/v, eli n. 41 %. Kulutus-
arvot eivät sisällä käyttöveden lämmityksen 
ai heut tamaa energiankulutusta. Kun raken-
nukset aiemmin kuuluivat luokkaan E, siir-
tyvät ne korjaustoimenpiteiden jälkeen luok-
kaan C, joka täyttää nykyisen uudisrakenta-
misen vaatimustason. Edellä mainitun lisäksi 
energiatehokkuutta parantaa jonkun verran 
vielä tiiliseinän hyvä energianvarauskyky. Tii-
len energiahyödyistä on olemassa useita eri 
tutkimuksia ja käytännön mittauksia, joista 
selviää, että tuuletusraolla eriytetty tiilijul-
kisivu alentaa energiankulutusta jopa 6–8 % 
lämmityskaudella.

Asumisviihtyvyyttä lisätään
Ulkovaipan uusimisen ja energiatehokkuu-
den parantamisen lisäksi myös asukkaiden 
yleistä asumisviihtyvyyttä parannetaan mo-
nin eri tavoin. Esimerkiksi vanhojen lasitta-
mattomien parvekkeiden tilalle rakennetaan 
uudet entistä tilavammat parvekkeet, jotka 
myös lasitetaan. Yhteissaunat peruskorja-
taan niin, että vanhan saunatilan tilalle ra-
kennetaan kaksi pienempää perhesaunaa. 
Myös kerhotiloja uusitaan ja parannetaan. 
Piha tehdään niin ikään viihtyisämmäksi ja 
samalla myös pelastusteitä parannetaan ny-
kyvaatimukset täyttäväksi. Piha-alueella si-
jaitsevat lautarakenteiset irtaimistovarastot 
uusitaan peruskorjauksen yhteydessä ja ne 
toteutetaan nyt metalliverkkorakenteisina.

vanha
rakenne

Uusi ulkoseinärakenne, U-arvo 0,15 W/m2K
1. julkisivumuuraus 130 mm
2. tuuletusrako 40 mm
3. tuulensuojalevy 9 mm
4. kivivilla 200 mm
5. pehmeä mineraalivilla
6. vanha rakenne: teräsbetoni 150 mm

Vanha ulkoseinärakenne
Tiilipintainen teräsbetoni 80 mm
Seinäelementtilevy PV-EL 120 mm
Teräsbetoni 150 mm

Uusi yläpohjarakenne, U-arvo 0,09 W/m2K
Konesaumattu peltikate
Aluskate, bitumikermi
Säänkestävä pontattu havuvaneri 15 mm
Kattotuolit k 900 (tuuletettu ilmatila)
Mineraalivilla, ryhmä 03.050, 50 mm
Mineraalivilla, ryhmä 01.036, 350 mm
Höyrynsulku kauttaaltaan bitumilla liimaten
Vanha rakenne: Ontelolaattaelementti 200 mm

Vanha yläpohjarakenne
Konesaumattu peltikate
Harvalaudoitus 22x x100 mm, 30 mm rako
Kattotuolit 50 x 100 mm k 900 (tuuletettu ilmatila)
Vuorivillalevy PV-EL 50
Vuorivillalevy PV-IL 100
Ontelolaattaelementti 200 mm



17

Vesikatot
– Vedeneristyksen pinnan puhdistus irto-

roskista
– Katteen silmämääräinen arviointi
Räystäät
– Räystäsrakenteet ja niiden pellitysten 

kunnon ja kiinnitysten tarkastus
läpiviennit, laipalliset
– Läpivientien silmämääräinen tarkastus 

(alipainetuulettimet	ja	muut	laipalliset	
läpiviennit)

läpiviennit, muut
– Lvi-läpivientien eristyksen silmämääräi-

nen tarkastus
– Läpivientien suojapellitysten kunnon 

arviointi
– Valokupujen tiivistyksien ja yleisen kun-

non tarkastus
Vedenpoisto
–	 Kattokaivojen	(katon	yläpuoliset	osat)	

sekä mahdollisten rännien puhdistami-
nen	(irtoroskista?)	ja	kunnon	arviointi

kattoturvatuotteet
– Silmämääräinen tarkastus ja toiminta-

kunnon varmistaminen
korjaustyöt
– kausihuolto sisältää myös pienehköt 

korjaustyöt, jotka ovat tehtävissä ilman 
tulitöitä

– Suuremmat paikkaustyöt suoritetaan 
tilaajan valtuutuksella laskutustöinä.

Mitä katon kausihuoltoon kuuluu?

 Teksti: Marianne Junkkarinen Kuvat: Icopal Oy

toimialapäällikkö	(huolto)	Janne	Asuintupa
Icopal Katto Oy Huoltopalvelut
puh. 020 7436 329, fijas@icopal.com

Kiinnostuitko? 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Varmista 
katon 
kunto 
ennen talven tuiskuja!

Kun lehdet ovat pudonneet puista, mutta pysyvää lumikerrosta ei 
ole vielä tullut, on juuri oikea aika tehdä katolle kausitarkastus ja 
-huolto. Säännöllisillä tarkastuksilla varmistat, ettei pienistä vauri-
oista kasva isoja vahinkoja. Irtoroskien poisto siivilöistä, kouruista 
ja muista vedenpoiston osista varmistaa sade- ja sulamisveden es-
teettömän poistumisen katolta ja ehkäisee katon tulvimisen sekä 
seisovan veden aiheuttamat haitat vesikatolle ja rakenteille.

Myös vesikatteen kunto kannattaa 
tarkistaa ennen talvea, samoin 
räys täsrakenteiden ja kattoturva-

tuotteiden kunto ja kiinnitykset. Esimerkik-
si lumiesteiden kiinnitysten on ehdottoman 
tärkeää olla kunnossa, jotta lumiesteet kes-
tävät myös kevättalven raskaat lumikuormat.  

Icopal Katto Oy:n Kattohuolto tarkas-
taa katon ammattimaisesti, yksityiskohtia 
myöten. Katon kausihuoltoon kuuluvat esi-
merkiksi vedenpoistoa haittaavien irtoros-
kien poisto, katon yksityiskohtien kunnon ja 
kiinnitysten tarkastukset sekä pienet korja-
ustyöt. Asiakas saa kausihuollosta aina kat-
tavan raportin ja mahdolliset suositukset jat-
kotoimenpiteistä. Parhaimman hyödyn tar-
kastuksista saa solmimalla kattohuoltosopi-
muksen, jolloin tarkastamme katon kunnon 
kahdesti vuodessa ilman erillistä tilausta.

Ammattilaiselta lumenpudotus hoituu 
hallitusti
Usein lunta tulee eteläisimmässäkin Suomes-
sa niin paljon että katto on hyvä puhdistaa 
lumesta jo turvallisuussyistä. Mistä sitten tie-
tää milloin lumi pitää katolta pudottaa? Kat-
tojen rakenteet kestävät pakkaslunta parikin 
metriä mutta märkä lumi voi olla riskitekijä 
jo muutaman kymmenen sentin paksuisena 
patjana. Icopal hoitaa lumenpudotustarpeen 
arvioinnin sekä lumenpudotuksen asiakkaan 
puolesta. Turvallisesti ja ammattitaidolla!
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Rakennuksen sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen 
helpottaa, mukavoittaa ja tehostaa niiden käyttöä. 
Järjestelmien turvallisuutta ja oikeaoppista suunnit-
telua sekä asennusta valvoo sähkötyönvalvoja.

Teksti: Vesa Koskelainen, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
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Laadukas rakentaminen perustuu hyvin 
laadittuihin suunnitelmiin ja sopimuk-
siin, joihin on kirjattu hankkeen laatu 

ja laajuustaso sekä osapuolten vastuut, vel-
voitteet ja oikeudet. Lisäksi rakentamiseen 
liittyvät aina tavoitteet, isot intressit ja rahat. 

Taloyhtiön iso remontti on nykyisin yhä 
useammin putkiremontti. Samaisesta hank-
keesta käytetään myös nimitystä linjasa-
neeraus tai LVIS–saneeraus. Putkiremontti 
on iso asia niin yhtiölle, hallitukselle kuin 
osakkaallekin. Apua ja tukea on kuitenkin 
saatavissa helposti. Hankkeen läpivientiin 
on vakiintunut käytäntö, jossa yhtiö palk-
kaa rakennuttajakonsultin johtamaan ja val-
vomaan hanketta. Yksi näistä tehtävistä on 
sähkötyönvalvonta.

”Sähkötyönvalvojalle taloyhtiön hank-
keista yleisin on linjasaneeraus. Linjasanee-
rauksen tai putkisaneerauksen yhteydessä 
synergiaedun vuoksi usein päivitetään myös 
talon sähkö- ja tietojärjestelmät, jotka eivät 
enää vastaa nykyajan tarpeita. Kiinteistön 
sähköistyksen uusiminen parantaa järjes-
telmän kapasiteettia, käytännöllisyyttä ja 
turvallisuutta. Nykyvaatimusten mukais-
ten yleiskaapelointi- ja antenniverkkojen 
asentaminen takaavat riittävän nopeat tie-
toliikenneyhteydet tulevaisuudessakin. Li-
säksi remontti tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den lisätä kiinteistön käyttömukavuutta ja 
turvallisuutta, esimerkiksi paloilmoitin- ja 
ovipuhelinjärjestelmillä tai parantamalla pi-
havalaistusta”, sanoo sähkötyönvalvoja Mat-

ti Nikunen Rakennuttajatoimisto Valvonta-
konsultit Oy:stä.

Valvoja on tilaajan edunvalvojana hank-
keessa, toimien taloyhtiön neuvonantajana 
omalla erityisalallaan. Hankkeen alkuvai-
heessa sähkötyönvalvoja voi antaa konsul-
taatiota vaikkapa sähköautojen latauksesta, 
liike- ja hämärätunnistin ratkaisuista, säh-
kölukoista, taloautomaatiosta ja tietoliiken-
neyhteyksistä. Rakentamisen aikana sähkö-
töiden valvonnalla varmistetaan urakoitsijan 
työsuorituksen vastaavan sekä teknisesti että 
laadullisesti urakkasopimuksessa sovittua 
sisältöä. Esimerkiksi vastaavien materiaali-
en hyväksynnässä valvojalla on tärkeä roo-
li. Urakoitsijat esittävät usein käytettäväksi 
tuotteita, jotka ovat muita kuin suunnitel-
missa mainittuja tuotteita, mutta ominai-
suuksiltaan vastaavia. Vastaavuuden huomi-
oiminen ja tarkastaminen on ammattitaitoa 
vaativaa työtä.

Käytännön valvontaa toteutetaan työ-
maakierroksin, urakoitsijan kanssa sovituin 
katselmuksin ja malliasennuksin. Urakoitsi-
jan oman työn tarkastuksen lisäksi suoritet-

tavilla valvojan tarkastuksilla varmistetaan 
rakennettavan järjestelmän turvallisuus ja 
määräysten mukaisuus. Tärkeimpänä työta-
pana on työmaatapahtumien ja suoritettujen 
tarkastusten dokumentointi.
”Valvojan tulee toimia suunnitelmallises-
ti, pyrkiä edistämään hankkeen etenemistä 
sekä ennaltaehkäistä virheitä työsuorituk-
sessa. Kaiken kaikkiaan tilaajan kannalta 
valvojan rooli osana hankkeen onnistumis-
ta on keskeinen. Sähkö- ja teletekniikka ovat 
valtaosiltaan piilossa peittyvien rakenteiden 
alla ja näiden oikea-aikainen asentaminen ja 
asennusten valvominen edesauttaa korjaus-
töiden sujuvaa etenemistä.” Nikunen toteaa.

Sähköistykseen liittyvä aktiivinen vies-
tintä eri osapuolten kesken on tärkeä tekijä 
hankkeen onnistumisen kannalta. Hyvinkin 
suunniteltu kohde, varsinkin saneeraushan-
ke, voi tuoda yllätyksiä mukanaan raken-
nusvaiheessa. Yllätysten tehokas ja rakenta-
va käsittely on paljolti kiinni siitä, kuinka ja 
miten niistä viestitään hankkeen osapuol-
ten kesken.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on rakennuttamis-, valvonta- ja kiinteis-
töalan konsulttitoimisto. Yritys on perustettu vuonna 1989. Palveluksessamme työs-
kentelee noin 35 alan ammattilaista. Toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoon, 
yhteistyökykyyn ja luottamuksellisiin suhteisiin tilaajan edunvalvojana.

 Sähkötyönvalvoja 
taloyhtiön remontissa
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Kiinteistöturvallisuus 
  vaatii monipuolista ennakointia

Avainturvallisuus on tärkeä osa kiinteistön suojausta, mutta koko kiinteistöturvallisuus 
kattaa paljon myös muita turvallisuuskysymyksiä. Kiinteistöturvallisuuden tuntuvimmat 
riskit liittyvät vesivahinkoihin ja paloturvallisuuteen, missä myös vakavat henkilövahingot 
ovat mahdollisia. Myös vakuutusehdot edellyttävät taloyhtiöltä riittävää omaisuuden ja 
henkilöiden suojaamista. Turvallisuuden parantamisessa auttavat turvajärjestelmien uu-
det sovellukset, kuten elektroniset lukitusjärjestelmät.

Vaikka lukituksesta ja turvallisuudesta 
puhuttaessa ensimmäinen mielikuva 
on usein omaisuuden murtosuojaus, 

toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa Porin Luk-
ko Oy:stä painottaa kiinteistöturvallisuudes-
sa painavimpia riskejä: vesi- ja palovahinko-
jen riskiä ja niiden hallintaa.

”Varkaus voidaan hoitaa vakuutusyhti-
ön kanssa, mutta vesivahinko aiheuttaa pa-
himmillaan evakon kiinteistöstä ja tulipalo 
vakavan henkilövahinkoriskin. Liikkumisen 
esteettömyys ja turvallinen poistuminen hä-
tätilanteessa on varmistettava kaikessa ra-
kentamisessa ja tekniikan on toimittava myös 
ääriolosuhteissa,” hän muistuttaa.

Hyvin hoidettu paloturvallisuus  
voi säästää ihmishenkiä
Varoittimet paloa, häkää ja tunkeilijoita vas-
taan sekä oikein mitoitettu lukitus antavat 
hyvän turvan edullisesti.

Palovaroittimet ovat kaikissa asuinhuo-
neistoissa, myös kerrostaloissa, pakolliset. 
Vuonna 2009 tulleen asetuksen mukaan va-
roittimet on uutta rakennettaessa kytkettävä 
sähköverkkoon ja varustettava akulla tai pa-
ristolla. Lisäksi ilmai-
simien on täytettävä 
tietyt kriteerit. Näil-
lä asetuksilla on ha-
luttu parantaa laatua 
ja vähentää pariston 
vaihdoista aiheutuvaa 
jätekuormaa sekä pu-
toamisista aiheutuvia 
loukkaantumisia.

Keskuksella ja yh-
dellä akustolla varus-
tettu varoitinjärjes-
telmä voi valvoa sato-
ja ilmaisimia ja kertoa 
hälytykset ilmaisimen 
tai huoneen tarkkuu-
della. Järjestelmä voi 
välittää tietoa myös 
kiinteistön muihin jär-
jestelmiin	(savunpois-
to)	 tai	 ulkopuolisille	
tahoille. Kustannukset 

uudisrakentamisessa tällaisella järjestelmällä 
ovat hivenen kalliimmat verrattuna yksittäi-
siin verkkoon liitettäviin järjestelmiin, mutta 
elinkaari, ympäristön kuormitus ja huolletta-
vuus taitavat kääntää asian toisin päin. Ioni-
saatioon perustuvat, eli radioaktiivista ainet-
ta sisältävät ilmaisimet kannattaa unohtaa 
kotioloissa. Tämä ilmaisintyyppi reagoi her-
kästi uunin ja kylpyhuoneen vesihöyryihin ja 
on suuremmissa erissä vaikeampi hävittää.

Kerrostalojen paloturvallisuuden paran-
tamisessa asuntojen ovien sulkijat ja por-
raskäytävän savunpoisto ovat elementtejä, 
joiden avulla palossa voidaan vähentää hen-
kilöriskejä.

”Savunpoisto on valtavan hyvä elementti 
turvaamaan asunnoista poistumista tulipa-
lon sattuessa. Se voidaan asentaa myös van-
hoihin kerrostaloihin; porraskäytävän ylin 
ikkuna esimerkiksi voidaan automatisoida 
siten, että porraskäytävään saa tarvittaessa 
nopeasti tuuletuksen,” hän kertoo.

Kerrostalon asuntojen ovissa olisi hyvä 
käyttää myös oven sulkijoita.

”Jos asunnossa on tulipalo ja sieltä onnis-
tuu poistumaan, on hyvin todennäköistä, 

että poistuja jättää oven auki, koska nopeutta 
vaativassa hätätilanteessa ihminen ei yksin-
kertaisesti tule ajatelleeksi sellaista asiaa kuin 
oven sulkeminen. Sulkeutuva ovi salpaa kui-
tenkin myös palon taakseen, kun taas avoi-
mesta ovesta pääsevät tuli ja palokaasut no-
peasti porraskäytävään,” Kehusmaa toteaa.

Esteetöntä kulkua ja turvallista poistu-
mista helpottavat myös ovien painikkeet, 
jotka on muotoiltu siten, ettei niihin voi jää-
dä vaatteistaan kiinni hätäpoistumisessa. 
Keskustelu kiinteistöturvallisuutta tukevis-
ta ratkaisuista rakennuksen suunnittelussa 
pitäisikin käydä jo suunnittelijoiden ja ark-
kitehtien kanssa. Hankesuunnitteluvaiheen 
jälkeen, kun hinnat on jo lyöty lukkoon, vaik-
kapa niin vähäinen kuin kolmen prosentin 
korotus voi osoittautua liian suureksi muu-
tokseksi, vaikka sillä suojeltaisiin ihmishen-
kiä hätätilanteessa.

Esteettömyys ja turvallisuus nostavat 
asunnon arvoa
Esteettömyydestä ja turvallisuudesta on 
tullut nykypäivänä jopa asuntojen myynti-
valtteja.

”Tyypillinen uuden 
kerrostalon myynti-
valtti on esteetön kul-
ku ja helppokäyttöi-
syys. Kokonaisuuteen 
kuuluvat oviautomaa-
tiot, ovipuhelimet ja 
elektroninen lukitus. 
Vaikka nämä nostavat 
kustannuksia, turval-
lisuus on yksi keino 
erottua ja nostaa kiin-
teistön arvoa,” Kehus-
maa kertoo nykysuun-
tauksesta.

”Takavuosina es-
teettömyyttä koskevat 
parannukset tehtiin 
kiinteistöihin vakuu-
tusyhtiöiden tai sosi-
aalipuolen toiveiden 
pohjalta, esimerkik-
si jonkun asukkaan 
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sessä. Kuorisuojauksessa paljon kilpistyy 
oveen, jonka yhteyteen asennetaan ovipu-
helimet, mahdolliset kuvapuhelimet, oviau-
tomatiikka yms. Ovien lukituksessa on tänä 
päivänä paljon vaihtoehtoja, sillä lukitus on 
yhä useammin elektroninen, jolloin yksittäi-
siin avaimiin voidaan ohjelmoida erilaisia 
kulkuoikeuksia.

Elektroniset avaimet pidentävät lukoston 
elinkaarta
”Älykkäiden avainten etuna on, että yksittäi-
sestä avaimesta voidaan jättää pois esimer-
kiksi ulko-oven aukaisu tai pääsy kellariti-
loihin tiettyinä kellonaikoina. Näin voidaan 
kellaritiloja rauhoittaa esimerkiksi nuorisol-
ta. Jos asukas hukkaa avaimen, voidaan ka-
donnut avain poistaa ohjelmallisesti sarjasta 
siten, että sillä ei pääse enää mihinkään talo-
yhtiön tiloissa,” Kehusmaa kertoo elektroni-
sen lukituksen eduista.

Mahdollisuus poistaa avaimia sarjasta pi-
dentää merkittävästi lukoston elinkaarta, 
sillä menetetty avainturvallisuus merkitsee 
koko lukoston uusimista. Kiinteistön avain-
turvallisuus on menetetty viimeistään silloin, 
kun kukaan ei enää tiedä, missä avaimia on 
ja miten paljon. Keskimäärin tähän menee 
taloyhtiössä kymmenisen vuotta.

”Teknisesti lukosto kestää paljon kauem-
min. Taloyhtiöissä voi olla myös asukkaita, 
jotka kuluttavat lukoston reservit vaatimalla 

liian usein vaihtoja, jolloin ajau-
tuminen kahden avaimen rum-
baan, jossa ulko-ovesta pääsee 
yhdellä avaimella ja asunnon 
ovista toisilla, johtaa lopulta 
koko lukoston uusimistarpee-
seen,” Kehusmaa harmittelee.

Avainturvallisuus voidaan 
menettää uudessakin talossa no-
peasti pelkästään avainten levä-
peräisellä jaolla.

”Jos se, joka vastaa avain-
tenhallinnasta, omaa vähän te-
rävyyttä, lukoston elinkaari pi-
tenee selvästi. Avainten jaossa, 
kuittausten ottamisessa yms. 
pitää olla tarkka. Jos jossain on 

parantamisen varaa, niin varmasti avainten 
huolellisessa käsittelyssä. Liikkeellä on myös 
liian paljon liian kovia avaimia, joilla pääsee 
taloyhtiössä lähes tilaan kuin tilaan. Yleis-
avaintasoisia avaimia pitää säilyttää äärim-
mäisen huolellisesti eikä niitä saisi olla lii-
kaa,” hän pohtii.

Elektroniset järjestelmät auttavat myös 
esteetöntä kulkemista. Avaimeen voidaan 
lisätä RFID-tunniste, jolloin avain voi toi-
mia alaovella elektronisena tunnistimena ja 
oman asunnon ovella perinteisenä mekaa-
nisena avaimena. Tällöin oviautomatiikka 
avaa alaoven kosketusvapaasti. Kulkeminen 
helpottuu niin pyörätuolin kuin lastenvau-
nujenkin kanssa.

Ylläpito, huolto ja korjaus  
tulevaisuudenkin haasteita
Ala on kehittynyt nopeasti, eikä kehitys var-
masti pysähdy tähän. Millaisia haasteita Ke-
husmaa näkee tulevaisuudessa?

”Teknisen kehityksen ohella, josta esi-
merkkinä voi mainita vaikkapa mahdollisuu-
det ohjata ovipuhelin kännykkään ja avata 
ovi kännykän avulla – tällaisia laitteita on jo 
markkinoilla – suuntana on varmasti palve-
lujen lisääntyminen. Hienoinkaan tekniikka 
ei palvele tarkoitustaan, ellei sen toimivuutta 
valvota. Ylläpito, huolto ja korjaus ovat kriit-
tisiä kysymyksiä. Uskon, että taloyhtiöiden 
ennakkohuoltosopimukset yleistyvät tule-

vaisuudessa. Niissä huolehditaan 
siitä, että tekniikka, joka on ker-
ran asennettu, toimii myös kriisi-
tilanteessa ja esim. ovet, jotka on 
varustettu sulkijoilla ja joiden on 
paloturvallisuussyistä oltava aina 
kiinni, ovat kiinni kuten pitää,” 
Kehusmaa pohtii.

”Taloyhtiössä on paljon asioi-
ta, jotka näyttävät pieniltä, mutta 
joiden merkitys on suunnattoman 
suuri, kun tapahtuu jotain yllättä-
vää, joka vaarantaa henkilöturval-
lisuuden,” hän toteaa.

vammauduttua, mutta tänä päi-
vänä katsotaan, että tehokkainta 
on tehdä heti uuteen rakennuk-
seen vakiotuotteina ratkaisut, jot-
ka auttavat ihmisiä pärjäämään 
asunnossa myös ikääntyessään tai 
sairastuessaan,” hän sanoo.

Porin Lukko Oy on ollut mu-
kana kiinteistöturvallisuuden ke-
hittämisessä jo vuodesta 1976, 
jolloin yritys aloitti toimintansa 
lukitusliikkeenä. Kehusmaan mu-
kaan ala on muuttunut valtavasti.

”Kulunvalvonta on kovasti 
yleistynyt, ja yrityksenä olemme 
varhaisessa vaiheessa, jo parikym-
mentä vuotta sitten, lähteneet tie-
toisesti suuntautumaan siten, että ymmärtäi-
simme kulkemisen koko filosofian. Tässä tie-
tojenkäsittelyllä on nykypäivänä vahva rooli. 
Toimiala on kokenut murroksen lukkosepistä 
monen alan osaajien yhteistyön näyttämök-
si,” Kehusmaa pohtii.

Rakenteellinen suojaus on suojauksen 
kulmakivi
Porin Lukko on suojannut lukoilla, hälytti-
millä, kulunhallinta- ja paloilmoitinjärjestel-
millä lähes kaikki alueen tärkeimmät raken-
nukset, kuten museot, virastot ja laitokset. 
Yrityksen liikevaihdosta 60–70 % tulee nykyi-
sin julkisen sektorin kohteista. Vaativimpia 
kohteita ovat Kehusmaan mukaan hoitoalan 
laitokset, joissa henkilöturvallisuus, työajan 
seuranta ym. valvonta integroidaan yhteen. 
Tuloksena on muunneltava järjestelmä, jossa 
kaikki on äärimmäisen valvottua, mutta jos-
sa tarvittaessa kaikki lukot on myös saatava 
nopeasti auki.

Taloyhtiöiden suojaus on yksinkertaisem-
paa, mutta samat suojaamisen perusperiaat-
teet pätevät niin asuinkerrostaloissa kuin 
julkisissa rakennuksissakin. Rakenteellinen 
suojaus on teknisen suojauksen kulmakivi ja 
se jaetaan kolmeen osa-alueeseen: kehäsuoja-
us, kuorisuojaus sekä tila- tai kohdesuojaus.

Kehäsuojaus on ulkoalueiden suojaamis-
ta aidoin ja portein. Piha-alueita voidaan 
tarkkailla myös teknisten välineiden avulla. 
Kuorisuojauksessa huomioidaan 
rakenteet, ovet ja ikkunat. Tila- 
ja kohdesuojauksessa sijoitetaan 
tärkein ja arvokkain omaisuus 
kiinteistössä tarkoituksenmu-
kaiseen ja rakenteeltaan vahvaan 
paikkaan. Rakenteellisen suojauk-
sen lisäksi sähköisillä turvajärjes-
telmillä täydennetään suojausta 
kaikissa vyöhykkeissä.

Jos taloyhtiö sijaitsee kaupun-
gin keskustassa, piha halutaan 
yleensä rauhoittaa, koska vapaa 
pääsy pihoille aiheuttaa useita 
ongelmia mm. autojen pysäköin-
nissä ja pihan siistinä pitämi-
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Tarve remontoida 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloja 
lisääntyy lähivuosina jyrkästi. Huputettuja taloja ilmestyy 
katukuvaan ennakoimaton määrä. Asukkaiden ja pelas-
tushenkilöstön kannalta kehitys merkitsee haasteita, jotka 
ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle.

Paloturvallisuus 
huomioon korjausrakentamisessa

Rakennusten julkisivujen 
tehtävänä on estää läm-
pöhäviöt ja suojata raken-

nusta palotilanteessa. Julkisivu-
jen lisäeristämisen nopea kehitys 
on johtanut tilanteeseen, jossa 
käytetään materiaaleja ja ratkai-
suja, jotka eivät ole paloturval-
lisia luokituksestaan huolimat-
ta. Syynä tähän on ensinnäkin 
se että Suomesta ja Euroopasta 
puuttuu julkisivutuotteiden pa-
loluokitukseen soveltuva testa-
usmenetelmä. Toiseksi nykyisten 
rakennusmääräysten tulkinnassa 
on virheitä. Rakennusmääräys-
ten ja ohjeiden mukaan P1 raken-
nuksen suojaamattomien julki-
sivueristeiden tulee olla pääosin 

B-s1,d0 paloluokan materiaalia. 
Käytännössä tämän vaatimuk-
sen eristeiden kohdalla täyttävät 
vain koostumukseltaan täysin 
A-luokkaa olevat kivi- ja lasivillat.

Palomiesten työ on turvattava
Tulipaloissa pelastustyöhön 

ja asukkaiden pelastautumiseen 
jäävä aika on lyhentynyt mate-
riaalien kehittymisen myötä. 
Palon kehittyminen huonetilas-
sa täyden palon vaiheeseen on 
lyhentynyt 15 minuutista vain 
kolmeen*, jolloin myös palon le-
viäminen ikkunoiden kautta jul-
kisivuun tapahtuu nopeammin 
ja suuremmalla teholla. Uuden-
laisten paloriskien tiedostami-

nen ja ennakointi onkin tärkeää 
asukkaiden pelastautumisen ja 
pelastuslaitosten työn helpotta-
miseksi. Palomiehet menevät si-
sään rakennukseen silloin, kun 
muut sieltä poistuvat, joten ra-
kenteiden on kestettävä niille 
säädetyt ajat ja myrkyllisten sa-
vukaasujen määrä on pidettävä 
niin pienenä kuin mahdollista, 
jotta ihmiset saadaan mahdolli-
sessa palotilanteessa turvallisesti 
ulos rakennuksesta.

Turvallinen asuminen  
työmaalla
Rakennustyömaan vaarojen ja 
vahinkojen ehkäisyssä keskeistä 
on yhteistyö, olipa kyse uudis- 

Korjausrakentami-
sen suunnittelussa 
kannattaa kiinnittää 
huomiota valitta-
vien materiaalien 
paloturvallisuuteen. 
Vaaratilanteita saat-
taa syntyä myös siksi, 
että asukkaat asuvat 
korjausvaiheen aikana 
työmaa-alueella.
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Palavien rakennusma-
teriaalien lisääntynyt 
käyttö ja myrkylliset 
savukaasut vaikeuttavat 
palomiesten työskentelyä 
ja aiheuttavat heille kas-
vavia terveysriskejä.

Energiatehokkuutta edistävä julkisivu syntyy Parocin 
lämmöneristystuotteilla PAROC eXtra ja PAROC Cortex, 
jotka ovat osoittautuneet kosteus- ja paloturvallisiksi 
vaihtoehdoiksi.

tai korjausrakentamisesta. Tar-
vitaan parempaa suunnittelua, 
oikeita materiaalivalintoja sekä 
vastuiden selkeää määrittämis-
tä – ja asukkaiden tiedottamista. 
Varsinkin korjausrakentamisessa 
eri osapuolten vastuiden on olta-
va selvät, koska ne ovat suuret. 
Esimerkiksi urakoitsijan ja talo-

yhtiön on yhdessä määritettävä, 
mitkä turvallisuuteen liittyvät 
asiat kuuluvat remontin tekijälle, 
mitkä teettäjälle. Myös naapuri-
taloyhtiöt on otettava huomioon, 
jotta lopputulos on kaikkien osa-
puolten kannalta turvallinen.

Lisäksi erityistä huomiota on 
kiinnitettävä siihen, käytetäänkö 
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Julkisivujen energiaremontilla lisää käyttöikää

saneerauksessa palonarkoja ma-
teriaaleja, kuinka sellaisia säily-
tetään työmaalla, ja ovatko ne eri 
työvaiheiden aikana suojaamat-
tomina ja esimerkiksi ilkivallalle 
alttiina. Saneeraustyömaitahan 
ei voi sulkea, ne ovat myös avoin-
na satunnaisille kulkijoille.

Saneeraustyön aikana puret-
tavaa ja lisättävää lämmöneris-
tettä ei suojaa mikään. Tällöin 
paloherkät eristeet voivat olla 
pitkiäkin aikoja vailla ulompia, 
palolta suojaavia verhouksia.

Jotta pelastusalan ammatti-
laiset eivät joutuisi aivan koh-
tuuttomiin tehtäviin, on eri osa-
puolien toimittava ennakoivasti. 
Varmista turvallinen asuminen 
työmaalla käyttämällä korjaus-
rakentamisessa palamattomia 
A-luokan rakennusmateriaaleja 
ja vaadi säädösten sekä viran-
omaisohjeiden saattamista tilan-
teen tasalle.

paloluokkaan ja sen lämpöarvo 
on alle 1,5 MJ/kg, eli vain mur-
to-osa verrattuna moniin muihin 
materiaaleihin. Palamattomuu-
den raja-arvona pidetään 2,0 MJ/
kg, joten kivivilla alittaa rajan sel-

västi. Kivivillan sideaineet ovat 
hajaantuneet kuiturakenteessa 
siten, että ne eivät muodosta syt-
tyvää massaa.

*SRSA (Swedish Rescue Services Agency)

Energiaremontin yhteydessä julkisivun 
ilme voidaan uudistaa halutulla mate-
riaalilla.

Vanhojen julkisivujen korjaami-
nen alkaa aina olemassa olevien 
rakenteiden tarkastuksella ja ar-
vioinnilla. Uusi julkisivurakenne 
tuleekin suunnitella vanhojen 
sandwich-elementtien kunnon 
mukaan.

Mikäli vanhan julkisivun kun-
totutkimus osoittaa rakennuk-
sen ulkokuoren olevan uusimisen 
tarpeessa, kannattaa ulkoseinien 
lisäeristäminen tehdä yhdessä 
ikkunaremontin kanssa kustan-
nusten säästämiseksi. Mikäli ele-
mentin ulkokuori on hyväkun-
toinen ja rakennuksen vanhaa 
ulkokuorta voidaan kuormittaa 
uuden rakenteen painolla, voi-
daan lisäeristys toteuttaa myös 
vanhan elementin pintaan.

Parocin kosteus- ja palotur-
valliset lämmöneristystuotteet, 
PAROC eXtra ja PAROC Cortex 
ovat osoittautuneet korjauskoh-
teissa toimiviksi ja helposti asen-
nettaviksi eristysvaihtoehdoiksi. 
”Seinän ulkopintaan asennettava 
lisäeriste mahdollistaa vanhan 
rakenteen kuivumisen ja erin-
omaisen kosteusteknisen toi-
minnan. Eristeet muodostavat 
yhdessä rakenteelle sekä tuu-
lensuojan että lämmöneristeen. 
Julkisivun ilme voidaan samalla 
uudistaa halutulla julkisivuma-
teriaalilla”, Tuula Norberg Paro-
cilta kertoo.

Kivivilla on eristeenä palotur-
vallinen, sillä se ei syty eikä pala. 
Kivivilla kuuluu parhaaseen A1 

Julkisivueristeiden paloluokitukset ja nykyiset määräykset eivät takaa turvallista rakentamista
Fire	Safe	Europe	järjesti	lokakuussa	Espoossa	yhteistyössä	Suomen	Palomiesliiton	(SPAL),	Suomen	

Palopäällystöliiton	(SPPL)	sekä	Suomen	Pelastusalan	Keskusjärjestön	(SPEK)	kanssa	julkisivueristei-
den palo-ominaisuuksia käsittelevän seminaarin, jonka yhteydessä järjestettiin täyden mittakaavan 
palotesti. Palotesti osoitti, että nykyisillä eurooppalaisilla testimenetelmillä 
saadut rakennusmateriaalien paloluokitukset eivät kuvaa tuotteiden käyt-
täytymistä todellisessa palotilanteessa. Nykyiset palomääräykset olettavat 
testissä olleiden eristeiden kestävän P1-luokan rakennuksen palossa ko-
keen vaatimat 20 minuuttia. Heikoimmin pärjännyt tuote kesti kuitenkin 
vain noin 40 sekuntia. Seminaarimateriaalit löytyvät FSEU:n verkkosivuilla: 
www.firesafeeurope.eu.
Katso palotestivideot YouTubessa: https://www.youtube.com/playlist?-
list=PLkjcSsEjwHHwH-3aiiaeDwSO_DeHtVQ6X
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Maalämpöratkaisu 
vaikeisiin saneerauskohteisiin
Monissa 1960–70-luvun taloissa patteriverkosto on mitoitettu to-
della korkeille lämpötiloille. Nyt STIEBEL ELTRONilla on ratkaisu näi-
hin kohteisiin – WPF 27HT, korkean menoveden lämpöpumppu.

Suunnitteluperusteet
Vanhat patterilämmitysverkostot on mo-
nesti suunniteltu siten, että mitoituspakka-
silla	(esim.	-29	°C)	patterilämmityksen	vaa-
tima	menovesi	on	70	 °C	 ja	paluuvesi	40	 °C	
(70/40-periaatteella).	Maalämpöpumpuilta	
edellytetään siis kykyä tuottaa jopa yli 70 
°C	lämmitysvettä	patterilämmityskohteissa.

Mitä matalampi on lämmönjakojärjestel-
män lämpötila, hyötysuhde maalämpöpum-
pulla toimii sitä paremmin. Aina matalammat 
lämpötilat eivät kuitenkaan ole mahdollisia, 
vaan tärkeintä on tuottaa riittävän kuumaa 
vettä, mahdollisimman energiatehokkaasti 
ja	edullisesti.	Tätä	korkeampaa,	jopa	+75	°C	
lämmitysvettä tuottaa STIEBEL ELTRONin 
maalämpöpumppu, WPF 27 HT.

Säästö maalämmöllä
Taloyhtiössä erityisesti maalämpö on kannat-
tava sijoitus juuri kiinteistön suuren energi-
ankulutuksen vuoksi. Energiansäästöä maa-
lämpö tuottaa vaikeissakin saneerauskohteis-
sa noin 70 %. Suurissa kiinteistöissä tämä on 
euromääräisesti erittäin merkittävä säästö. 
Patterilämmitteisessä talossa maalämpö-
pumppu ottaa siis 70 % ilmaista lämmityse-
nergiaa maaperästä ja vain 30 % on ostetta-
van sähkön osuus. Jos kyseessä on lattialäm-
mitteinen talo, jopa 80 % on maaperästä ja 
20 % sähköllä tuotettu osuus.

Haastavaan saneerauskohteeseen sopiva 
maalämpöpumppu on STIEBEL ELTRON 
WPF 27 HT
STIEBEL ELTRON monipuolisesta lämpö-
pumppumallistosta löytyvät ratkaisut haas-
teellisiinkin maalämpösaneerauskohteisiin. 
Mallistosta löytyy erityisesti suuriin kiin-
teistöihin suunniteltu, korkean lämpötilan 
maalämpöpumppu WPF 27 HT. Saksalaista 
energiatehokkuutta edustava maalämpö-
pumppu	WPF	27	HT	(laitteella	on	7	vuoden	
täystakuu)	on	ihanteellinen	valinta	moneen	
rivitalokohteeseen, jossa vaaditaan korkeaa 
menovesilämpötilaa patteriverkostoon. Kiin-
teistömaalämpöpumpun maksimi meno-
vesilämpötila	on	75	°C,	teho	30	kW.	Useita	
yksiköitä yhdistämällä päästää suurempiin-
kin tehoihin. Vaativimmassa toteutetussa 
kohteessa tuotetaan 150kW:n lämmityste-
ho erittäin korkeilla lämpötilatasoilla. Vaih-
dettaessa lämmitysjärjestelmä maalämpöön, 
patterisaneeraus ei siis ole maalämpöpump-
pua asennettaessa välttämätöntä.

Ilmainen kohteen ennakkokartoitus
llmaisella kiinteistön kartoituskäynnillä teh-
dään kiinteistöön kannattavuuslaskelma so-
pivimman lämmitysratkaisun löytämiseksi 
tehden samalla tarjouksen kokonaisjärjes-
telmästä. Käynnillä kerrotaan, paljonko sääs-
töä on mahdollista tehdä siirtymällä lämpö-
pumppujärjestelmään ja jätetään tarjous läm-
pöpumpusta kiinteistöön. Asiakkaalla on etu 
puolellaan, sillä laskelman todentumista pys-
tyy seuraamaan. STIEBEL ELTRON -lämpö-
pumpuissa on aina energiamittaus mukana.

www.stiebel-eltron.fi

Lue lisää
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As Oy Porin Myllyranta on vuonna 1989 
rakennettu pieni, neljän asunnon ri-
vitaloyhtiö, jossa painovoimaisen il-

manvaihdon kanavia ei tiedetä viimeisten 15 
vuoden sisään puhdistetun kertaakaan.  Suo-
situs on puhdistaa kanavat 10 vuoden välein.

Ilmanvaihtokanavien puhdistustyö tilat-
tiin taloyhtiön 5-vuotissuunnitelman perus-
teella, sillä pitkästä huoltovälistä huolimatta 
talo ei kuitenkaan oireillut. Taloyhtiössä ei 
ollut tiedossa lähiaikoina isoja remontteja, 
joten nyt oli hyvä hetki kiinnittää huomiota 
pieniin huoltotöihin.  Puhdistustyö kilpai-
lutettiin,  ja parhaan tarjouksen perusteella 
työ annettiin Nuohous- ja Ilmastointipalvelu 
Nokipojat Oy:lle.

Asukkaille puhdistustyöstä vain vähän 
vaivaa
Huoneistojen haltijoille ilmanvaihtokanavien 
puhdistus aiheuttaa vain vähän vaivaa. Jokai-
sen on huolehdittava oman asuntonsa koh-
dalla siitä, että puhdistajalla on esteetön pää-
sy puhdistuskohteisiin, kuten keittiöön, wc/
kylpyhuoneeseen, vaatehuoneeseen ja sau-
naan. Mahdolliset asunnoissa olevat korvau-
silmaventtiilit tulee avata ennen työn aloitus-
ta ja ne on pidettävä auki koko työn keston 
ajan. Muita ennakkovalmisteluja asukkaiden 
ei tarvitse tehdä, ellei perheestä löydy esimer-
kiksi arkaa kissaa tai ärhäkkää koiraa, joka 
vaatisi siirtoa puhdistuksen ajaksi muualle.

Nuohooja	Jani	Grönfors	Nuohous-	 ja	 Il-
mastointipalvelu Nokipojat Oy:stä kertoo 
työn tapahtuvan alipaineistamalla.

”Ilma saadaan alipaineistamalla liikku-
maan reilusti, ja samalla kaveri katolta har-

Milloin on aika puhdistaa kiinteistön 

ilmanvaihtokanavat?

Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy ajan mittaan epäpuhtauksia, ku-
ten pölyä, siitepölyä, homesieniä, mikrobeja, bakteereja, savu-, 
käry- ja kemikaalien jäämiä. Myös kanaviin päässyt kosteus levit-
tää epäpuhtauksia. Epäpuhdas sisäilma vaikuttaa suoraan tervey-
teen, viihtyvyyteen, paloturvallisuuteen sekä työtehoon. Toimiva 
ilmastointijärjestelmä paitsi parantaa sisäilmaa, myös auttaa pitä-
mään kiinteistön rakenteet kunnossa poistamalla haitallisen kos-
teuden rakenteista ja parantaa samalla rakennuksen energiatalou-
dellisuutta.

jaa kanava kerrallaan koneellisesti pölyn irti,” 
Grönfors	kuvailee	puhdistustyötä.

As Oy Porin Myllyrannan ilmanvaihtoka-
navat olivatkin jo varsin tukkoiset.

”Täällä talitiaiset ovat päässeet tekemään 
pesiä kanaviin. Linnut olivat käyneet nyppi-
mässä villaa talon katolla sijaitsevasta avo-
naisesta kokoojalaatikosta ja tiputtaneet 
villanpalasia ilmanvaihtokanaviin. Talos-
ta puuttuivat kokonaan lintuverkot, joiden 
asentaminen ilmanvaihtokanaviin puhdis-

tamisen yhteydessä toi  150 euron suuruisen 
lisäkustannuksen,”  hän toteaa.

Mikä tukkii ilmanvaihtokanavat?
Ohjeistus puhdistaa ilmanvaihtokanavat ker-
ran	10	vuodessa	on	Grönforsin	mielestä	sel-
keästi liian harvaan. 

”Huomaa hyvin, että sellaisilla alueilla, 
joilla kaivetaan ja rakennetaan, kanavat ovat 
varsin tukossa. Riippuu myös ympäristöstä, 
miten usein ilmanvaihtokanavat kaipaisi-
vat huoltoa ja puhdistusta,” hän muistuttaa.

As Oy Porin Myllyrannan ilmanvaihtoka-
navien puhdistustyöt säätöineen veivät kah-
delta	mieheltä	aikaa	nelisen	tuntia.	Grönfors	
painottaa, että kaikki puhdistukset ovat kes-
kenään erilaisia. 

”Myös taloyhtiöt ovat erilaisia suhtautu-
misessaan ilmanvaihtokanavien puhdistuk-
siin. Jotkut hoitavat puhdistamisen hyvin 
säännöllisesti kun taas parhaassa tai pahim-
massa tapauksessa kyseessä voi olla kohde, 
jossa 40 vuotta vanhan kiinteistön ilman-
vaihtokanavia ei ole milloinkaan puhdistet-
tu,” hän kertoo.

Linnut ovat riesana monissa muissakin 
kiinteistöissä As Oy Porin Myllyrannan ta-
paan.	Grönforsin	mukaan	naakat	ovat	 sel-
västi lisääntyneet ja tekevät kiusaa monissa 
paikoissa. Aivan äskettäin poistettiin erään 
pienkerrostalon ilmanvaihtokanavista neljä 
tuhtia naakanpesää. Jos tukos on todella han-
kala, viimeinen mahdollisuus on avata kana-
van kylkeen reikä ja repiä tukkiva materiaali 
sen kautta irti.

Ongelmia ilmanvaihtoon aiheuttaa usein 
myös hieman yllättävä taho: ilmanvaihdon 

Nuohooja Jani Grönfors, Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Nokipojat Oy
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kannalta väärin suunnitellut ja asennetut 
keittiökalusteet.  

”Kerrostaloissa on yhteishormi ja keitti-
öissä venttiili sijaitsee usein kaapistojen ta-
kana. Pahimmassa tapauksessa venttiili jäte-
tään kokonaan pois kaapistojen takaa, jolloin 
yhdessä asunnossa on hirveä määrä ilmaa, 
kun seinässä on pelkkä reikä, ja tämän vuoksi 
muissa asunnoissa ei ilma kierrä ollenkaan,” 
Grönfors	kuvailee	ongelmaa.

Keittiöremonttia tehdessä kalusteiden 
suunnittelussa ja mitoituksessa tulisi tämän 
vuoksi huolehtia myös siitä, että ilmanvaih-
tokanavat tulevat paikkoihin, joista kanavat 
päästään puhdistamaan ilman, että kaapis-
toja pitää purkaa. Venttiilit on myös syytä 
pitää paikoillaan.

”Kaikkea	on	nähty,”	toteaa	Grönfors	ja	ker-
too tapauksesta, jossa tuli ilmi, että edellinen 
asukas oli käyttänyt ilmanvaihtokanavaa ros-
kakuiluna. Taloyhtiölle tuli asukkaan omin-
takeisesta toiminnasta ilmanvaihtokanavien 
puhdistuksen yhteydessä tuntuva lisälasku.

Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä 
venttiilit säädettävä tarkasti
Kun ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään 
nykyaikaisessa koneellisessa tulopoistojärjes-
telmässä, jossa on lämmön talteenotto, toi-

menpide vaatii enemmän työtä. Puhaltimet 
pitää irrottaa ja puhdistaa, samoin lämmön 
talteenottokuutio puhdistetaan ja ilman-
vaihtokone pestään. Puhdistaminen tehdään 
alipaineistamalla samoin kuin painovoimai-
sessa järjestelmässä. Koneellisen ilmanvaih-
tojärjestelmän kanavia puhdistettaessa  tu-
lokanavat myös desinfioidaan.

Grönfors	muistuttaa,	että	koneellisessa	il-
manvaihdossa venttiilit pitäisi aina säätää ja 
säädöt mitata ilmanvaihtokanavien puhdista-
misen yhteydessä. Tämä on tärkeää siksi, että 
liian alipaineinen asunto vetää korvausilmaa 
sisätiloihin rakenteiden vuotokohtien tai tu-
lisijan kautta. Asunnossa tuntuva maan haju 
johtuukin lähes aina ongelmista ilmanvaih-
don säädöissä ja korvausilman kulkemisesta 
rakenteiden läpi.  

Jos korvausilma tulee liian alipaineiseen 
asuntoon tulisijan kautta, ilmenee se siten, 
ettei tulisija vedä normaalisti. Ylipaineisessa 
asunnossa taas on merkittävä kosteusvaurion 
riski, kun asunnossa syntyvä kosteus painuu 
rakenteisiin.

”Etenkin nykyaikaiset omakotitalot teh-
dään niin tiiviiksi ja alipaineisiksi, että joka 
syksy tulee nuohoojalle soittoja, että tuli-
sija	 ei	 vedä,”	Grönfors	kuvailee	ongelmien	
laajuutta.

Asukkaan hyvä puhdistaa venttiilit  
säännöllisesti
Suodattimet tulee koneellisessa ilmanvaih-
dossa vaihtaa vähintään kerran vuodessa.  
Asukkaan on myös hyvä puhdistaa asunnon 
katossa olevat venttiilit säännöllisesti siten, 
että koko venttiilipaketti irrotetaan. Vent-
tiiliä ei pidä rullata edestakaisin auki, irti ja 
kiinni, koska asetuksiin ei saisi koskea.

Myös painovoimaisessa ilmanvaihtojär-
jestelmässä asukkaan kannattaa kiinnittää 
huomiota venttiileihin. Tällöin säädöt voi 
kuitenkin unohtaa, sillä painovoimaisessa 
järjestelmässä ilma joko kulkee tai ei, mutta 
tarkempia säätöjä, jollaisia tarvitaan koneel-
lisessa ilmanvaihtojärjestelmässä, ei ole. Sen 
varmistaminen, että ilma edelleen kulkee, on 
kuitenkin jokaisen vastuulla.

”Esimerkiksi As Oy Porin Myllyrannan 
asunnoista löytyi kaksi venttiiliä, jotka oli-
vat täysin tukossa. Silloin tällöin kannattaa 
siis ottaa venttiili irti ja koettaa kädellä, kul-
keeko ilma ollenkaan. Samalla on hyvä pestä 
venttiilit,”	Grönfors	evästää.

asukkaan kommentti:
Vasta puhdistuksen jälkeen huomasi, että ilma 
oli ollut aavistuksen paksua. Eron aisti jo pari 
tuntia puhdistuksen jälkeen. Nyt, puoli vuotta 
myöhemmin, ilma on edelleen raikasta.

Venttiili irti, letku kanavan suulle ja katolta tuleva harja  ohjautuu imun voimasta oikeaan kanavaan.

Vähintään 15 vuoden likakertymä. Venttiilit pestiin ennen asennusta takaisin kattoon. Ilmanvaihtokanavissa ollutta roskaa ja eristettä.
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Energiatehokkaita ovia ja 
ikkunoita on kehitetty jo 
pitkään uudisrakentami-

sen tarpeisiin. Vanhoissa taloissa 
tiiviit seinärakenteet aiheuttavat 
kuitenkin usein sisäilmaongel-
mia, koska ilmanvaihtoa ei hal-
lita. Skaala Alfa cLean tuo tähän 
ratkaisun.

– Suurin energiahukka on 
edelleen ilmanvaihdon mukana 
poistuvassa lämpöenergiassa. 
Olemme kehittäneet ikkunaan 
integroitavan ratkaisun, joka ot-
taa poistuvan huoneilman läm-
mön talteen. Se voidaan asen-
taa ikkunan vaihdon yhteydessä 
puuttumatta seinärakenteisiin 
tai ikkunan ulkonäköön, kertoo 

Skaala uudistaa ikkunakorjauksia

– Parempaa sisäilmaa 
ikkunasta energiatehokkaasti

Energiatehokkuuden lisäksi myös sisäilma on usein ongelmana vanhoissa taloissa.  
Skaala on tuonut markkinoille älykkään ratkaisun, joka ottaa huoneilman lämmön 
talteen ja huolehtii sisäilman laadusta itsenäisesti. Erillistä ilmanvaihtoremonttia ei 
sen ansiosta tarvita. Ratkaisu lanseerattiin FinnBuild 2014 -messuilla lokakuun alussa.

Skaala-konsernin kehitysjohtaja 
Jyrki Jaskari.

Matalaenergiaikkunoista tu-
lee aidosti energiatehokkaita, kun 
lämmintä huoneilmaa ei päästetä 
karkuun vaan sillä lämmitetään 
sisäilmaa. Skaalan lämmöntal-
teenotto	(LTO)	-laite	on	integroitu	
ikkunaan ja toimii 80–85 prosen-
tin hyötysuhteella. Yhden laitteen 
kapasiteetti riittää noin 25 neliön 
huoneen ilmanvaihtoon.

– Energian säästöllä voidaan 
rahoittaa sekä parempi sisäil-
manvaihto että ikkunaremont-
ti. Ilmanvaihtojärjestelmän ta-
kaisinmaksuaika on 4–5 vuotta, 
Jaskari lupaa.

käyttöönotto ja huolto sisältyvät 
kokonaisuuteen.

Käyttöönotto on vaivatonta, 
koska laitteisto on asennettu ik-
kunaan ja säädetty jo tehtaalla ja 
ikkuna-asennuksen yhteydessä 
kytketään vain sähköliityntä. Ve-
don tunteesta ei tarvitse enää kär-
siä, koska automatiikka optimoi 
ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua 
itsenäisesti. Halutessaan asukas 
voi hallita itse sisäilman laatua 
huone- tai huoneistokohtaisesti.

– Aikaisemmin korvausilmaa 
on otettu ikkunoiden välistä, ra-
kenteiden epätiiveyskohdista, 
raitisilmaventtiileistä tai tuloil-
maikkunoista. Kerrostaloissa 
on ollut keskitetty poistopuhal-
lus talon katolla. Tulevaisuudes-
sa korvausilma otetaan sisään 
ja poistetaan hallitusti ikkunan 
kautta, energiaa tuhlaamatta ja 
sisäilman laadusta tinkimättä, 
toteaa kehitysjohtaja Jaskari.

Tuotanto käynnistyy
Skaalan ratkaisu on ainutlaatui-
nen, eikä markkinoilla ole vastaa-
vaa tuotetta, jossa puhdas sisäil-
ma ja energiatehokkuus yhdis-
tyvät samassa kokonaisuudessa. 
Yhtiö neuvottelee parhaillaan 
kumppaneista, joiden kanssa se 
toteuttaa ensimmäiset isot koko-
naisurakat. Kumppanien määrää 
tai kohteiden rakennustyyppiä ei 
ole tarkasti rajattu, vaan ennem-
minkin haetaan oikeaa määrää so-
pivia kohteita. Taloyhtiöiden hal-
litusten ja isännöitsijöiden kan-
nattaa olla yhteydessä Skaalaan, 
mikäli haluavat mukaan ensim-
mäisiin projekteihin. Yrityksestä 
viestitetään, että uusille kump-
paneille pidetään vielä ovea auki.

Skaalan ilmanvaihtoratkaisu on 
integroitu ikkunarakenteeseen siten 
että ikkunan ulkonäkö ja valoaukko 
eivät muutu, eikä seinärakenteeseen 
tarvitse tehdä muutoksia asennuk-
sen yhteydessä.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille
– Kerrostalojen korjauksissa on 
ollut tähän asti ratkaisematta, 
miten ilmanvaihto voidaan jär-
jestää kustannustehokkaasti ja 
järkevästi. Helppoja ratkaisu-
ja ei ole ollut tarjolla. Nykyiset 
huonekohtaiset ilmanvaihtoko-
neet ja keskitetty, koneellinen 
tulo- ja poistoilman vaihto ovat 
myös kalliita, Aalto-yliopistossa 
ja Tallinnan yliopistossa opettava 
professori Jarek Kurnitski arvioi.

Kurnitskin mukaan nyt teh-
dään melko paljon julkisivure-
montteja, mutta ilmanvaihtoa pa-
rannetaan samalla maltillisesti, jos 
lainkaan. Ei ole myöskään poissul-
jettua, että ilmanvaihto voi mennä 
huonompaan suuntaan, jos julki-
sivuremontti toteutetaan väärin.

Energiatehokkaista ikkunois-
ta huolimatta talvella saatetaan 
tarvita villasukkia, koska kylmä 
ilma valuu lattialle. Korvausil-
maventtiilejä jopa tukitaan ve-
toisuuden takia.

– Hyvä sisäilma on ollut lä-
hinnä varakkaiden oikeus, mikä 
on yhteiskunnallinen epäkohta. 
Yhteiskunnalle tulee myös kal-
liiksi, jos osa väestöstä sairastuu 
turhaan huonon sisäilman takia. 
Hyvä sisäilma kuuluu kaikille, 
sisäilmaongelmiin erikoistunut 
professori Tuula Putus täydentää.

Vaivaton käyttöönotto
Skaala Alfa cLean -kokonaisuu-
teen kuuluvat energiatehokkaat 
ikkunat, Skaalan patentoimat 
LTO-laitteet, ohjelmistot ja il-
manvaihtotuotteet. Järjestelmä 
sopeutetaan olemassa olevaan 
ilmanvaihtoon, joka voidaan 
säätää minimiteholle. Asennus, 
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Saat maksuttoman e-raportin automaat-
tisesti suoraan sähköpostiisi kerran 
kuussa. Sen avulla on helppo seurata 

kulutusta ja raportin selkeät nuolet ja vihreä 
ja punainen symboliväri auttavat havainnol-
listamaan mahdolliset poikkeamat. Seuratta-
via asioita ovat esimerkiksi mihin suuntaan 
taloyhtiön lämmönkulutus on menossa sekä 
vertailu vastaavan tyyppisiin kiinteistöihin.

Raporttia on kehitetty yhdessä asiakkai-
den kanssa, jotta siihen on osattu valita juu-
ri asiakkaita kiinnostavimmat 
asiat. Käyttäjät ovat kii-
telleet erityisesti sitä, että 
raportti tulee automaatti-
sesti omaan sähköpostiin 
eikä erillisiä kirjautumisia 
tarvita. 

Kaukolämmön kulutustiedot 

suoraan sähköpostiisi

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Fortum

Olipa roolisi taloyhtiössä hallituksen jäsen, asukas tai isännöitsijä, on sinulla 
nyt mahdollisuus tilata aivan uudenlainen kaukolämmön kulutuksen seuran-
taraportti suoraan sähköpostiisi. E-raporttiin on koottu tärkeimmät tiedot, 
joita taloyhtiössä kannattaisi kuukausittain seurata. 

Lämmönkäytön seuraaminen on nyt helpompaa kuin koskaan.

Sähköpostista pääset suo-
raan tarkastelemaan tarkem-
pia kulutustietoja klikkaamal-
la siinä olevaa linkkiä.

Lämmönkäytön seuranta on hyödyllistä  
ja nyt myös todella helppoa!
•	 Näet	helposti,	 jos	kulutuksessa	on	poik-

keamia ja pystyt reagoimaan niihin
•	 Voit	vertailla	lämmönkulutustasi	vastaa-

viin kiinteistöihin
•	 Voit	seurata	budjetoitujen	 lämpökustan-

nusten toteutumista
•	 Saat	e-raportille	tiedot	useammasta	kiin-

teistöstä   

Tilaa maksuton e-raportti
Palvelua voivat käyttää kaikki Fortumin kau-
kolämpöasiakkaat. Tilaaminen onnistuu yh-
delle tai useammalle kiinnostuneelle osoit-
teessa www.fortum.fi/e-raportti. Tilaukses-
sa tarvitset kaukolämmön asiakas- ja käyt-
töpaikkanumeron, jotka löydät esimerkiksi 
kaukolämpölaskusta.
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Parvekelinja

Vaurioiden jakautuminen julkisivulla parvekelinjoittain 

Teksti: Tampereen Teknillinen yliopisto/Niko Syri, Arto Köliö, Kimmo Hilliaho  Kuvat:Lauri Parkkinen, VVO

Johdanto
Parvekelasitusinvestoinnin yhtenä perustee-
na on usein tieto parvekelasien rakenteita 
suojaavasta vaikutuksesta. Tämä näkyy käy-
tännössä peruskorjausvälin harvenemisena 
ja remontoinnin yhteydessä vähäisempänä 
paikkauskorjausten tarpeena. Käytännön 
tutkimustietoa parvekelasien vaikutuksesta 
remontin yhteydessä tehtäviin korjauksiin 
on kuitenkin saatavilla niukasti. Tampereen 
teknillisessä yliopistossa toteutetussa kandi-
daatintyössä tutkittiin Mikkelissä sijaitsevas-
sa VVO-yhtymät Oyj:n kerrostalossa parve-
kelasituksilla saavutettuja hyötyjä korjaus-
tarpeen vähenemisen kautta. Parvekelasien 
tuoma hyöty näkyy tutkimuksen tuloksissa. 
14 vuotta lasitettuina olleiden parvekkeiden 
korjausala suhteessa rakenteiden pinta-alaan 
oli keskimäärin 1,6 %-yksikköä lasittamatto-
mana olleita alhaisempi. Tulokset ovat linjas-
saan TTY:n Rakennustekniikan laitoksen ai-
emman tutkimustiedon kanssa. Kaikki koh-
teen parvekkeet oli Lumon Oy:n lasittamia.

Parvekkeiden sisäpuolisten rakenteiden 
korjaustarve vähenee
Tutkimuskohteessa oli selkeästi nähtävis-
sä parvekelasituksilla saavutettuja hyötyjä 
korjaustarpeen vähenemisen kautta. Vuon-
na 1995 tehtyjen pinnoitekorjausten jäl-
keen 18 vuotta lasittamattomana olleiden 
parvekkeiden korjausala suhteessa raken-
teiden pinta-alaan lasituksen sisäpuolisissa 
rakenteissa oli keskimäärin 3,1 %. Vuonna 
1999 lasitetuissa parvekkeissa suhteellinen 
korjausala vuonna 2013 oli keskimäärin 1,5 
%, eli 1,6 %-yksikköä lasittamattomia alhai-
sempi, ks. kuva 1. Mielenkiintoisena seikkana 

Kuva 1. Parvekekorjausmäärät eri aikakausina lasitetuilla parvekkeilla vuonna 2013 toteutetuissa laastipaikkauskor-
jauksissa.

Parvekkeen seinäsijainnin vaikutus vaurioitumiseen tarkasteltuna parvekkeiden säälle alttiiden pieliseinien etureu-
noista. Linjat 1 ja 7 sijaitsevat julkisivun reunalla, ja linja 4 julkisivun keskellä vaakasuunnassa.
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Lasitusten asennusvuosi

Paikkauskorjaukset parvekkeiden sisäosissa 
lasitusvuoden mukaan

Tutkittava kohde on 1977 rakennettu 
Mikkelissä sijaitseva kolmikerroksinen 
betonielementtikerrostalo, jossa on 
18 parveketta lounaaseen suuntau-
tuvalla parvekejulkisivulla. Parvek-
keista oli ennen korjausta Lumon Oy 
lasittanut vuosien 1999–2005 väli-
senä aikana 16 parveketta ja kaksi 
parveketta oli ilman laseja.

Parvekelasitus vähentää parvekkeen 

korjaustarvetta
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jä parvekekohtaisia tietoja korjausmääristä 
sekä Lumon Oy:ltä saatuja tietoja parvek-
keiden lasitusajankohdista ja lasituskustan-
nuksista. Parvekkeiden sisäpuoliset korjaus-
määrät jaettiin parvekkeiden sisäpuolisten 
rakenteiden pinta-alalla, jolloin parvekkei-
ta päästiin vertaamaan keskenään. Koska 
parvekelasitus on vain yksi monista parve-
kerakenteiden vaurioitumisen suuruuteen 
vaikuttavista tekijöistä, pyrittiin muiden te-
kijöiden vaikutusta vähentämään jakamalla 
parvekkeet lasitusvuoden mukaan kolmeen 
ryhmään ja käyttämällä tarkasteluissa kun-
kin ryhmän keskiarvoja. Tutkimuksessa las-
kettiin myös kunkin ryhmän parvekkeiden 
keskimääräiset betonikorjauskustannukset, 
mistä saatiin tietoa parvekelaseilla betoni-
korjausmäärän vähenemisen kautta saavu-
tettavasta säästöstä.

Säärasituksen voimakkuutta julkisivun 
eri osissa tarkasteltiin pielielementtien etu-
reunojen vauriomäärien perusteella. Pielie-
lementtien etureunat jäävät lasituksen ulko-
puolelle, jolloin eri aikoihin suoritetut lasi-
tukset eivät ole vaikuttaneet pielielementtien 
etureunojen vaurioitumiseen. Tutkimuskoh-
teen pielielementtien etureunoja ei ollut pel-
litetty korjausten yhteydessä. Tarkastelussa 
laskettiin kunkin pielielementtilinjan ja kun-
kin kerroksen pielielementtien vaurioiden 
osuudet kaikista etureunojen vaurioista, jol-
loin saatiin käsitys säärasituksen voimakkuu-
desta julkisivun eri osissa. 

havaittiin, että vuosina 2000-2005 lasitettu-
jen parvekkeiden suhteellisten korjausalojen 
keskiarvo oli 2,7 %, eli ainoastaan 0,4 %-yk-
sikköä lasittamattomina olleita parvekkeita 
alhaisempi. Tämän perusteella vaikuttaa sil-
tä, että parvekelasitukset olisi syytä asentaa 
parvekkeille mahdollisimman nopeasti kor-
jaustoimenpiteiden jälkeen, jotta lasituksilla 
ei pelkästään pysäytetä syntyneitä vaurioita, 
vaan ehkäistään niiden syntymistä.

Lasituksiin sijoitetuista euroista  
saa osan takaisin
Vähäisempi korjaustarve näkyy myös sääs-
töinä korjaushankkeessa. Tutkimuskohtees-
sa vuonna 1999 lasitettujen parvekkeiden 
betonikorjauskustannuksissa saavutettiin 
keskimäärin	194	€	säästö	lasittamattomina	
olleisiin parvekkeisiin nähden, mikä on noin 
16 % uuden lasituksen hankintahinnasta. 
Betonikorjausmäärän vähenemisen kautta 
saavutettava säästö kohdistuu kustannuse-
rään, joka on vain pieni osa korjaushanketta. 
Tutkimuskohteen isännöitsijä Lauri Parkki-
sen	 (VVO-yhtymät	Oyj)	mukaan	kohde	oli	
tavanomaista vähemmän vaurioitunut ja oli 
kyseenalaista kannattaako parvekkeille yli-
päänsä toteuttaa näin laajamittaista korjaus-
hanketta. Tutkimuskohteen korjaushank-
keessa betonikorjaukset muodostivat ainoas-
taan 3,6 % koko hankkeen kustannuksista, 
kun uusien parvekelasien osuus oli 18,6 %. 
On ilmeistä, että korkeamman rasitustason 
kohteissa betonikorjausmäärän vähenemi-

www.lumon.fi

Lue lisää

 Parvekkeet oli aikaisemmin kunnostettu vuonna 1995 
ja nykyinen korjaus toteutettiin kesällä 2013.

sen kautta saavutetaan suurempia säästöjä. 
Lisäksi havaitaan, että itse korjaamisen tar-
peen pienenemistä merkittävämpi vaikutus 
parvekelaseilla on remonttien siirtämisellä, 
joka TTY:n Rakennustekniikan laitoksen tut-
kimusten	(Tutkimusraportti	123,	1998)	mu-
kaan on keskimäärin 5–10 vuotta, ja keski-
määrin noin 6 % energiansäästövaikutuksella 
(Hilliaho,	diplomityö,	2010).

Parvekkeen sijainti vaikuttaa rasitustasoon
Parvekelasituksen lisäksi myös parvekkeen 
seinäsijainnilla on merkittävä vaikutus par-
vekkeen rakenteisiin kohdistuvan säärasi-
tuksen voimakkuuteen. Tutkimuskohteen 
lounaaseen suuntautuvan julkisivun reu-
na-alueiden säärasitus on ollut huomatta-
vasti keskialueita voimakkaampaa. Kun tut-
kimuksessa tarkasteltiin parvekkeen vaakasi-
jainnin vaikutusta säärasituksen suuruuteen, 
havaittiin, että 62 % pieliseinien etureunojen 
vaurioista sijaitsi reunimmaisissa pieliele-
menttilinjoissa. Noin kuuden metrin etäisyy-
dellä rakennuksen päädyistä sijaitsevien pie-
lielementtilinjojen etureunojen vaurioiden 
osuus oli enää 16,4 %. Julkisivun reunalla on 
siis kapea alue, joka joutuu muuta julkisivua 
huomattavasti voimakkaamman rasituksen 
kohteeksi. Vastaavanlainen havainto tehtiin 
myös pystysuuntaa tarkasteltaessa.

Näin tutkimus tehtiin
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin kesän 
2013 korjaushankkeen yhteydessä kerätty-
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Vesivek on kuluneen vuoden aikana 
tarkastanut satoja kattoja, asentanut 
kymmeniä kilometrejä sadevesijärjes-

telmiä ja varustanut lukemattomia kiinteis-
töjä kattoturvatuotteilla. Näin ollen voidaan 
todeta, että Vesivekilla on hyvä yleiskäsitys 
kattojen nykytilasta. 

Mediassa on usein ollut esillä rakentami-
sen huono laatu ja siitä aiheutuvat kosteus- 
ja homeongelmat. Tämä pitänee usein paik-
kansa, mutta paljon on myös puutteita kiin-
teistön huollossa, mikä on ollut havaittavissa 
myös suoritetuissa kattokuntotarkastuksis-
sa. Huoltotoimien laiminlyönti on yleinen 
ongelma katoilla ja johtaa usein kosteuson-
gelmiin. Kiinteistön toimivuus on kokonai-
suus, jossa pitää toteutua kolme pääkohtaa: 
hyvä suunnittelu, laadukas toteutus sekä am-
mattitaitoinen huolto. Vesivek on kerännyt 
yhteen tiedot kattokuntotarkastuksissa ha-
vaituista puutteista ja selkeästi nousee esiin 
kolme yleisintä puutetta.

1. Kattoturvallisuus
Useissa kohteissa kattoturvallisuus ei ollut 
kunnossa, vaikka muutama kohteista olikin  
juuri valmistunut. Yleisin puute kattoturvas-
sa oli puuttuvat turvaköyden kiinnityspisteet. 
Esimerkiksi savupiippu ei ole asianmukainen 
kiinnityspiste turvaköydelle, sillä putoamisti-
lanteessa kiinnityspisteen on kestettävä 1000 
kg kuorma. Kiinnittäytyisikö itse vanhaan 

Missä kunnossa teidän 

kattonne on?
Onko kattoturva-asiat kunnossa? Säädökset ovat muuttuneet ja 
vastuu on kiinteistön omistajalla tai sen edustajalla.

Välipohjasta voidaan hyvin tarkastaa kattorakenteiden kunto, tuuletus sekä havaita myös vuotopaikat, jotka eivät 
välttämättä katon yläpuolelta ole havaittavissa. 

”Yhdenkin vuotokohdan havaitseminen ja 
korjaaminen ennalta säästää kustannuksilta, 
jotka voivat vastata huoltosopimuksen hintaa 

jopa 30 vuoden ajalta.”

Teksti: Jorma Laakkonen   Kuvat: Vesivek
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Vesivek Huoleton -kattohuoltosopimus
•	 Säännölliset	huoltokäynnit	1–4	kertaa	vuodessa
•	 Kohdekohtainen	huolto-ohjelma
•	 Säädöksien	mukaiset	kattoturvatuotteiden	määräaikaistarkastukset
•	 Nimetty	oma-asentaja	huoltotoimien	sujuvuuden	varmistamiseksi
•	 Ensimmäisellä	huoltokäynnillä	katolle	suoritetaan	täysimittainen	kattokuntotarkas-

tus lähtötilanteen selvittämiseksi ilman lisäveloitusta

Vesivek Lumeton -lumenpudotussopimus
sopimuksen sisältö
•	 Alennetut	sopimushinnat
•	 Palvelutakuu;	takaamme	palvelun	saannin	myös	sesonkiaikaan	lyhyellä	vasteajalla
•	 Veloitus	vain	tehdystä	työstä,	ei	kuukausiveloituksia

Palvelun sisältö
•	 Lumen-	ja	jäänpoistot	katolta
•	 Höyrytykset
•	 Tarvittavat	rakenteiden	ja	irtaimiston	suojaukset
•	 Alamies	sekä	kadulla	turva-alueen	puomitus
•	 Selvitys	suoritetuista	lumenpudotuksista:	tunnit	ja	henkilöt	veronumeroineen

Vuotokorjaukset
•	 Korjaukset	kaikille	kattomateriaaleille
•	 Pikapalvelu
•	 Kuvallinen	selvitys	tehdyistä	toimenpiteistä	ennen	ja	jälkeen	periaatteella
•	 Myönnämme	korjauksille	tiiviystakuun

vat vesivuodoiksi. Yhdenkin vuotokohdan 
havaitseminen ja korjaaminen ennalta sääs-
tää kustannuksilta, jotka voivat vastata jopa 
30 vuoden huoltosopimuksen hintaa. Puhu-
mattakaan, jos vuotokohtia korjataan ennal-
ta useampia sekä huomioidaan kaikki vaiva, 
mikä vuotojen korjauksiin liittyy.

Katon ammattitaitoinen huoltaminen on 
osa vastuullista kiinteistön kunnon ylläpi-
toa, joka tulee pitkällä aikavälillä varmasti 
edullisemmaksi kuin katon huoltamatta jät-
täminen.

3. Kattoläpivientien tiivistykset
Vesikatolla on paljon talotekniikkaan liittyviä 
läpivientejä, joiden tiivistykset on suoritet-
tu katemateriaaleilla, kuten bitumikermillä. 
Usein läpivientien liitoskohdat on myös tii-
vistetty kittaamalla. Kitit ja bitumiset mate-
riaalit menettävät ajan myötä elastisuutensa 
ja kovettuvat. Rakenteiden lämpöliikkeistä 
ja	ilmasto-olosuhteista	(tuuli,	lumi)	aiheutu-
vat rasitukset asettavat nämä kohdat kovalle 
koetukselle ja läpivientien tiivistyksien pet-
täminen onkin yleisin kattovuodon syy. Näi-
den kohtien korjaamisessa on oleellista, että 
käytetään oikeita työtapoja sekä materiaaleja. 

Toimiva kulkusilta.

Käyttökieltoon asetettava kulkusilta.

Puhdistamaton sadevesikouru.

Kattokaivo tukkeutunut.

Läpiviennin liitos katteeseen on pettänyt.

Rikkinäinen valoikkuna.

savupiippuun tai katolla olevaan kulkusil-
taan tietämättä, onko se siihen tarkoitukseen 
riittävän kestävä? Turvaköyden kiinnityspis-
teeksi käy vain siihen tarkoitettu tuote, jonka 
on asentanut valtuutettu asentaja.

Säädökset kattoturvatuotteiden vaati-
muksista tiukentuivat 1.7.2013. Sen perus-
teella katolle asennettavien tuotteiden tulee 
olla säädösten mukaiset ja ne tulee tarkastaa 
valtuutetun tarkastajan toimesta vuosittain. 
Tämän velvoitteen laiminlyönti on vakava 
rike ja vastuu asiasta on kiinteistön omista-
jalla tai sen edustajalla.

2. Kattohuolto
Kohteissa todettiin paljon puutteita katon 
huollossa. Katoilla havaittiin kouruissa ja kat-
topinnoilla paljon roskaa, joka tukkii katto-
kaivoja sekä sadevesikouruja. Tämä aiheuttaa 
tulvimista ja siten kosteuden kulkeutumista 
rakenteisiin. Hieman vanhemmissa kohteis-
sa kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen 
myötä katoille on usein myös jäänyt koneita 
ja muita rakenteita, kuten esimerkiksi anten-
neja tai mainoskylttejä, jotka kuormittavat 
turhaan vesikattoa. 

Uusien vesikattojen takuuehdoissa on 
myös lähes poikkeuksetta maininta, että ta-
kuun voimassaolo edellyttää katon säännöl-
listä huoltoa. Ammattilaisen suorittamassa 
katon huollossa käydään läpi kaikki oleelliset 
rakennedetaljit, jolloin havaitaan mahdolli-
set vuotokohdat jo ennen kuin ne muuttu-

”Kiinteistön toimivuus on kokonaisuus, jossa kolme pääkohtaa pitää toteutua: 
hyvä suunnittelu, laadukas toteutus sekä ammattitaitoinen huolto.”

Kysy lisää huoltopalveluista lähimmältä 
Vesivek-myyjältä, www.vesivek.fi

Kiinnostuitko?
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Tarjouspyynnöstä  
se lähtee…

1980-luvulla rakennettu viiden paritalon 
asunto-osakeyhtiö havahtui mineriitti-
katon huonoon kuntoon pari vuotta sit-

ten. Tarjouspyyntö tehtiin jo silloin uudesta 
katosta, mutta remontti kaatui valitun ura-
koitsijan kaupan purkamiseen. Niinpä tehtiin 
uusi tarjouspyyntökierros vuoden kuluttua.

Uusi tarjouskierros
As Oy Muuralanhovin tarjouspyynnön teki-
vät taloyhtiön hallitus ja valvoja. Kohteeseen 
oli valittu valvoja hyvissä ajoin auttamaan 
taloyhtiötä tarjouspyynnön tekemisessä ja 
remonttiin liittyvissä muissa käytännön 
asioissa.

Uudelle tarjouspyyntökierrokselle vali-
koitui viisi urakoitsijaa. Valvojana toimineen 
Petteri Kaarnan suosituksesta pyydettiin kui-
tenkin vielä yksi tarjous näiden lisäksi. Näin 
Ruukki pääsi tarjouskierrokselle mukaan ja 
valikoitui urakoitsijaksi.

Tarjousvaiheessa tuli hyvin selväksi ja ym-
märrettäväksi käsitys kokonaiskustannuksis-
ta sekä urakan yksityiskohdista ja teknisestä 
toteutuksesta.

Tarjousten ja tarjouspyynnön sisällön 
vertailu kannattaa
Kohteessa kuin kohteessa tarjousten sisällön 
tutkiminen on tärkeää. Tarjouksen pitää vas-

…nimittäin kattoremonttikin.  As Oy Muuralanhovi Espoossa 
sai sen, mitä tilasikin – onnistuneen katon vaihdon.

uusien puuruoteiden tilalle laitettiin tuulet-
tuvat teräsruoteet. Käydyissä neuvotteluissa 
Ruukki antoi erittäin perustellut syyt ruotei-
den	 jättämiseksi	paikoilleen	(mm.	estetään	
mahdolliset	vauriot	alakatoissa).

Mineriitistä pystysaumateräskatteeseen
Valvojan suosituksesta As Oy Muuralanho-
vissa päädyttiin siis kattoremontti tilaamaan 
Ruukilta. Taloyhtiön puheenjohtajan Pertti 
Suomisen mukaan toimijan puolesta puhui-
vat seuraavat seikat: luotettava ja iso toimija, 
pysyminen aikataulussa, toimijan pitkä ko-
kemus sekä ehkäpä kuitenkin tärkeimpänä 
asiana se, että katto tarvikkeineen sekä työ 
tulivat yhdeltä ja samalta toimijalta.

tata tarjouspyyntöä. Yleisesti kattoremon-
teissa tarjous sisältää vanhan katteen purun, 
kattoremontin töineen ja tarvikkeineen sekä 
loppusiivouksen. Tarjouksissa on kuitenkin 
eroja – pieniä, mutta harmittavia, jos asia jää 
huomioimatta.

Eri tarjoajat voivat antaa eri sisältöisiä 
tarjouksia. Tarjoukset voivat poiketa suu-
restikin toisistaan. Ammattitaitoiset kat-
toasennusliikkeet pystyvät perustelemaan 
poikkeamat taloyhtiön kanssa käydyissä neu-
votteluissa. Näissä tapauksissa valvojan rooli 
nousee tärkeäksi.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Muuralan-
hovin urakka, jossa tarjouspyynnöstä poi-
keten jätettiin vanhat ruoteet paikoilleen ja 

–  kohdekohtainen suunnitelma, johon 
kirjataan tarvittavat toimenpiteet

–  vanhan katteen purku
–  vesikatteen tarvikkeineen
–  saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
–  alusrakenteet
–  aluskatteen
–  sadevesijärjestelmät
–  kattoturvatuotteet
–  asennuksen

Kattopakettiin sisältyy

–  jätteiden poiskuljetuksen ja siivouksen
–  lopputarkastuksen/luovutuksen
–  ei etukäteismaksuja, lasku luovutuksen 

jälkeen
–  tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimitta-

jalta
Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan 

kohdekohtaisesti. Kohteesta riippuen kat-
toremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella.
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www.ruukkikatot.fi/Pyyda-tarjous

Ota yhteyttä!

Katteen valinnassa edettiin vaiheittain: 
väri vaihtui ensin päätetystä mustasta lähem-
pänä vanhaa katetta olleeseen harmaaseen 
ja profiili vaihtui muotokatteesta pystysau-
maan, Ruukin Classic-katteeseen. Vaihto-
ehtoja kartoitettiin tutkimalla naapuruston 
kattoja.

 Haastava materiaalin säilytys
Taloyhtiössä ei ole yhteistä pihatilaa, mutta 
asuntojen pihat ovat melko isoja. Materiaa-
lin varastointitilaksi otettiin taloyhtiön pu-
heenjohtajan takapiha. Tila oli myös logisti-
sesti parhaassa paikassa. Haastavista tilois-
ta huolimatta urakointi saatiin vietyä läpi 
aikataulussa – jopa hieman nopeamminkin.

Vaikka tilat työskennellä ja varastoida oli-
vat pienet, työmaa oli siisti koko urakan ajan.

Vain sadepäivät haittasivat
Vaikka kesä 2014 oli heinä-elokuussa kaik-
kien lämpöä rakastavien unelma, mukaan 
mahtui pari sadepäivää, jolloin asennustöi-
tä ei voitu tehdä. Työmaa eteni jouhevasti 
– purettu alue katettiin aluskatteelle saman 
päivän aikana. Aikataulu oli tehty kolmelle 
viikolle, työmaa saatiin luovutettua kuiten-
kin kahdessa viikossa. Vesisateella on mielen-
kiintoinen vaikutus: kattoremontin tilanneen 
taloyhtiön mielestä toimijan luotettavuutta 
lisäsi se, ettei töitä sateella tehty. Kattoa ei 
voida avata vesisateella, jottei sade kastelisi 
katteen alapuolisia rakenteita. Huputuksiin 
ei remontin kohdalla nähty aihetta – aikatau-
lussa oli joustovaraa.

Lisätöitä urakkaan ei jouduttu ottamaan ja 
muutenkin projekti sujui yllätyksittä.

Projektista tiedottaminen on tärkeää
Pentti Uusitalo kiittelee urakoitsijaa tiedotta-
misesta: – Tarvittavista ennakkovalmisteluis-
ta ja projektin etenemisestä tiedotettiin niin 
hyvin, ettei erikseen tarvinnut asioista kysel-
lä. Valvoja oli tilanteen tasalla ja hoiti tarvit-
tavan tiedottamisen asukkaiden suuntaan.

Uusi kattopaketti kokonaisuudessaan 
yhdeltä toimijalta
Kotimaisuus ja koko paketti olivat suuressa 
osassa urakoitsijaa valittaessa. Kun sekä työ 
että materiaalit tulevat samalta toimittajal-
ta, koulutettujen asentajien työn jälkeen voi 
luottaa. Materiaalitoimitukset ovat varmoja 
sisältäen kaiken aluskatteesta sadevesijärjes-
telmään. Myös jo toteutettujen kohteiden on-
nistuneet projektinhallinnat olivat merkittä-
viä ja niihin As Oy Muurlanhovin valvoja pe-
rusti mielipiteensä – hyvä kello kauas kantaa.
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Markkinoiden tehokkain lämmöneriste täyttää 
P1-paloluokan vaatimukset

SPU yhdistää energiatehokkuuden 
ja paloturvallisuuden julkisivuissa

SPU on panostanut voimakkaasti markkinoiden tehokkaimpien läm-
möneristeiden sekä niiden palo- ja ympäristöominaisuuksien kehittä-
miseen. SPU:n uuden sukupolven polyuretaani toimii jo paloeristeenä. 
Sitä voidaan käyttää suojaamattomana P1-paloluokan kerrostalojen 
julkisivuissa jopa 16 kerroksen korkeuteen asti.

Mika Waltarin kouluun Pornaisissa asennetaan passiivitasoinen seinäraken-
ne, jossa on 150 mm:n SPU AL ja sen päällä 100 mm:n SPU FR-eriste.

Skanska on päättänyt 
käyttää SPU:n kehittä-
mää uuden sukupol-
ven energiatehokasta 
ja paloturvallista SPU 
FR –lämmöneristet-
tä syksyllä 2014 val-
mistuvan Asunto Oy 
Postimestarin lisäksi 
kahdessa seuraavassa 
asuinkerrostalohank-
keessaan Jyväskylässä. 
Urakoitsijan mukaan 
myös työmaan suju-
vuus, rakentamisen 
aikainen kosteuden-
hallinta ja valmiiden 
rakenteiden kosteus-
tekninen turvallisuus 
sekä kokonaistaloudel-
lisuus ovat SPU Eristei-
den selkeitä etuja.

Rakennusten julkisivuihin kohdistuu 
yhä enemmän vaatimuksia. Julkisi-
vujen on oltava entistä energiatehok-

kaampia, mutta samaan aikaan niiden on kes-
tettävä paremmin ilmastonmuutoksen myö-
tä lisääntyvää sää- ja kosteusrasitusta, jotta 
varmistetaan terveellinen ja turvallinen asu-
minen. Julkisuudessa nostetaan usein esiin 
julkisivuissa havaittuja kosteus- ja homeon-
gelmia, ja viime aikoina on käyty keskustelua 
julkisivujen paloturvallisuudesta.

”Lämmöneristeillä on hyvin keskeinen 
rooli julkisivun energiatehokkuuden, toimi-
vuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. 
Olemme panostaneet voimakkaasti ja pit-
käjänteisesti markkinoiden tehokkaimpien 
lämmöneristeiden sekä niiden palo- ja muun 
turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien 
kehittämiseen”, SPU Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Janne Jormalainen sanoo.

”Kehittämämme ratkaisut osoittavat, että 
erinomainen energiatehokkuus ja palotur-

Nykyaikainen tehokas polyuretaanieriste 
säästää käyttöikänsä aikana yli satakertai-
sesti sen energiamäärän, joka sen valmis-
tukseen on tarvittu, ja pienentää siten mer-
kittävästi rakennusten energiankulutusta ja 
kasvihuonekaasupäästöjä.
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Lisätietoja

Katso videot palotesteistä ja tuloksista 
osoitteesta: www.spu.fi/suunnittelu/pa-
loturvallisuus

Lue koko asiakasreferenssi Jyväskylän 
Asunto Oy Postimestarista osoitteesta: 
www.spu.fi/referenssit

Hallituksen pj Janne Jormalainen
p. 050 556 2032, janne.jormalainen@spu.fi
Kehityspäällikkö Pasi Käkelä
p. 0207 786 753, pasi.kakela@spu.fi

vallisuus on mahdollista yhdistää. Kysynnän 
kasvu kertoo siitä, että asiakkaat saavuttavat 
tehokkailla SPU Eristeillä myös säästöä ko-
konaiskustannuksissa, koska rakenteet ovat 
ohuempia, yksinkertaisempia ja edullisempia 
toteuttaa. Tämän lisäksi asiakkaamme arvos-
tavat paljon SPU Eristeiden erinomaista ilma-
tiiveyttä ja kosteusteknistä turvallisuutta, 
jotka ovat tärkeitä edellytyksiä energiatehok-
kuudelle ja hyvälle sisäilmalle sekä rakennuk-
sen pitkälle elinkaarelle”, Jormalainen jatkaa.

Jormalaisen mukaan SPU on noussut 
Suomen lisäksi Pohjois-Euroopan johtavaksi 
erittäin tehokkaiden lämmöneristeiden toi-
mittajaksi nimenomaan kehittämällä moni-
puolisesti lämmöneristeiden ominaisuuksia.

”SPU:n tuotteissa on markkinoiden tehok-
kain lämmöneristävyys, mutta olemme myös 
maailman kärjessä erittäin tehokkaiden läm-
möneristeiden paloturvallisuudessa”, Jorma-
lainen sanoo.

SPU:n kehittämä uuden sukupolven 
EFR-polyuretaani	(Ecological,	Fire	Resistan-
ce)	toimii	jo	paloeristeenä	ja	soveltuu	kohtei-

turvallisia, terveellisiä ja energiatehokkaita 
rakennuksia jo ennen vuotta 2020, jolloin 
uudisrakennusten pitää olla lähes nollaener-
giatasoa. Olemme olleet toteuttamassa usei-
ta lähes nollaenergiatasoisia rakennuksia, ja 
vuosien saatossa olemme eristäneet jo satoja 
passiivitasoisia rakennuksia, joiden sisäilman 
laadun ja pienen energiankulutuksen ovat 
tutkimuslaitokset mittauksillaan todenneet”, 
Janne Jormalainen sanoo.

siin, joissa lämmöneristeeltä vaaditaan erit-
täin hyvää palonkestoa. SPU FR -lämmöne-
ristettä voidaan VTT:n sertifikaatin mukaan 
käyttää suojaamattomana kerrostalojen jul-
kisivuissa P1-paloluokan tuuletusraollisissa 
seinärakenteissa.

SPU-eristeisistä seinärakenteista löytyy 
palotestatut ja -luokitellut rakenteet, jotka 
täyttävät tunnin osastoivuus- ja kantavuus-
vaatimukset ilman erillisiä palosuojauksia.

”Eristeen paloturvallisuus on samaa ta-
soa kuin vaikkapa kipsilevyllä, jota käytetään 
usein palonsuojaukseen. Paloturvallisuus on 
meille ja varmasti muillekin lämmöneristei-
den valmistajille tärkeä asia, koska kyse on 
ensisijaisesti ihmishengistä. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että rakenteiden sisältämä 
palokuorma on pieni verrattuna irtaimis-
ton palokuormaan, joka on palotilanteessa 
todellinen vaara henkilöturvallisuudelle ra-
kenteiden sijaan”, SPU:n kehityspäällikkö 
Pasi Käkelä sanoo.

”Haluamme olla kehittämillämme ratkai-
suilla mukana toteuttamassa taloudellisesti 

SPU on suomalainen, yksityinen rakennusmateriaalialan konserni, jolla on SPU Oy:n lisäksi yhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Ve-
näjällä. SPU:n liikevaihto on kasvanut viimeisten viiden vuoden ajan vuosittain keskimäärin 25 prosenttia, ja yhtiö on noussut Poh-
jois-Euroopan johtavaksi tehokkaiden lämmöneristeiden toimittajaksi. SPU panostaa vuosittain yli neljä prosenttia liikevaihdostaan 
tutkimukseen ja tuotteiden kehittämiseen.
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Painajainen 
naapurissa?

Rivitalossa naapuri opettelee soittamista aamusta iltaan, jurput-
taa muille kaikista mahdollisista asioista ja vaikeuttaa muutenkin 
päätöksentekoa pienessä taloyhtiössä. Lisäksi hän maksaa vastik-
keet myöhässä, mikä vaikeuttaa yhtiön asioiden hoitoa. Naapuri 
vastustaa periaatteessa kaikkea.

Teksti: Markus Talvio Kuvat: Rakentaja.fi

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet Tampere
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Kerrostalossa yläkerran naapuri käy öi-
sin suihkussa, lapsi itkee kaikki yöt, 
ja muutenkin asunnossa tömistellään 

puukengät jalassa. Melua, häiritsevää elämis-
tä ja kiusantekoa. Uhkailua ja pahimmillaan 
perättömiä rikosilmoituksia naapureista puo-
lin ja toisin. Pahoinpitely, kunnianloukkaus, 
vainoamista…

Edellä mainituissa tilanteissa taloyhtiös-
sä on kriisi. Tilanteeseen on voitava puuttua. 
Miten tällaisesta naapurista pääsee eroon? 
Pääseekö mitenkään?

Ensinnäkin, taloyhtiössä pitää olla selkeät 
järjestyssäännöt ja niiden pitäisi olla kaikkien 
asukkaiden tiedossa. Selkeiden järjestyssään-
töjen olemassaolo ja tietoisuus niiden sisäl-
löstä vähentää kokemukseni mukaan kon-
flikteja. Usein monet pienemmät erimieli-
syydet saadaan ratkaisua sovittelemalla ja 
neuvottelemalla, kunhan siihen löytyy halua. 
Jos halua ei löydy, kärjistyvät asiat helposti. 
Minäkin olen ollut mukana lukuisissa neu-
votteluissa ja yhtiökokouksissa avustamassa 
yhtä osapuolta. Monesti tilanne saadaan rau-
hoittumaan avoimen vuoropuhelun avulla ja 
asiat saadaan sovittua.

Tilanteissa, joissa neuvottelut ja sovittelu 
eivät johda tyydyttävään ratkaisuun asukkai-
den kannalta, voi yhtiökokous päättää ottaa 
käyttöön kovemmat keinot.

Yhtiökokous on ns. taloyhtiödemokra-
tiassa tärkein päätöksentekoelin. Kokouk-
seen osallitustuvien osakkaiden enemmistö 
päättää, miten asiat omassa taloyhtiössä hoi-
detaan. Yhtiökokous myös vahvistaa taloyh-
tiön säännöt. Näitä sääntöjä asukkauden on 
noudatettava.

Lain mukaan jokaisella osakkaalla on oi-
keus osallistua yhtiökokoukseen. Osakas 
saa myös aina halutessaan käyttää avustajaa 
kokouksessa eli osallistua avustajan kanssa 
kokoukseen. Vaikka jurputtaminen joskus 
ärsyttää, pitää muistaa, että jokaisella on sa-
nanvapaus ja kyselyoikeus yhtiökokouksessa 
kokouksessa käsiteltävistä asioista. Jos tämä 

jurputtava osakas esittää näkemyksiään ylei-
sen edun nimissä, vaikka hänen oma intres-
sinsä on suuri, ei sitä tarvitse hyväksyä.

Jos osakas tai asukas rikkoo sääntöjä tai 
muulla tavalla aiheuttaa esimerkiksi jatkuvaa 
häiriötä, voi yhtiö antaa asukkaalle varoituk-
sen. Mikäli varoituksen antamisen jälkeen 
asukas ei muuta käyttäytymistään voi yh-
tiökokous päättää ottaa asunnon yhtiön hal-
tuun ja velvoittaa asukkaan muuttamaan pois 
huoneistosta häädön uhalla. Tämä on tietysti 
se viimeisin keino, jos mikään muu ei auta.

Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, 
että ääritilanteessa myös osakas, jonka toi-
minta jatkuvasti aiheuttaa muille vahinkoa ja 
häiriötä, saadaan häätää eli pakottaa muut-
tamaan pois huoneistostaan. Tällaisia ääriti-
lanteita ovat lain mukaan muun muassa ne, 
että osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä 
yhtiövastiketta tai osakehuoneistoa hoide-
taan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle 
osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa, 
osakehuoneistoa käytetään oleellisesti vas-
toin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttö-
tarkoitusta tai osakehuoneistossa vietetään 

häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai 
joku muu osakehuoneistossa asuva ei nou-
data, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön 
tiloissa on tarpeen.

Haltuunottouhkaa siis voidaan käyttää 
kaikissa vakavammissa tapauksissa, on kyse 
sitten luvattomasta rakentamisesta tai re-
montoinnista, vahingon aiheuttamisesta 
huoneistossa jne. Ennen haltuunottoa on kui-
tenkin aina annettava ensin varoitus.

Pianon soittamisesta on vanha ennakko-
tapaus olemassa. Sen perusteella on selvää, 
että soittaminen aamusta iltaan ei ole sal-
littua, eli sitä ei tarvitse sietää. Viimekädes-
sä tällainen pianonsoittaja saadaan häädet-
tyä huoneistosta pois. Samaa oikeusohjetta 
voidaan soveltaa lähtökohtaisesti aina, kun 
asukkaan menettelyä ei voi pitää merkityksel-
tään vähäisenä ja huomautuksista huolimatta 
hän ei muuta käyttäytymistään.

Taloyhtiön remonteista keskustelu herät-
tää myös usein tunteita puolesta ja vastaan. 
Ei ole lainkaan harvinaista, että alkuperäiset 
osakkaat haluavat edullisempaa vaihtoehtoa 
tai tahtoisivat vielä lykätä kaikkia korjauksia, 
mutta nuoremmat osakkeenomistajat halua-
vat nostaa korjausten lisäksi asumisen tasoa 
erilaisilla muutostöillä. Näistäkin asioista on 
riidelty lukuisissa yhtiökokouksissa. Miten 
asia pitäisi ratkaista?

Korjaustarpeiden määrittely on vaikeaa, 
eikä vaihtoehdot suinkaan aina ole yksise-
litteisesti edes vertailukelpoisia. Nämä ky-
symykset pitää ratkaista tapauskohtaisesti ja 
usein ulkopuolisen puolueettoman ammatti-
laisen osallistuminen tällaiseen keskusteluun 
on tarpeen. Kaikkien osakkaiden etu on, että 
yhtiössä tehdään pakolliset korjaukset, kos-
ka niiden tekeminen vaikuttaa myös asun-
to-osakkeen arvon säilymiseen.

Lopuksi joudun juristina toteamaan, että 
kaikille yhteisöasuminen asuntoyhtiössä ei 
kertakaikkiaan sovi. Kyse on usein hyvin 
subjektiivisista asioista, periaatteista ja nä-
kemyksistä. Tällöin pitäisi omaa etua ajatel-
len harkita muuttamista esimerkiksi oma-
kotitaloon.
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Rakennuksen lämmitysverkon perus-
säädöllä tarkoitetaan vesimäärän sää-
tämistä lämpöjohtoverkossa siten, että 

rakennuksen jokaiseen asuntoon ja huoneis-
toon saadaan riittävä määrä vettä. Kun tehon 
tarve on suhteutettu oikein olemassa oleviin 
pattereihin ja säädöt ovat kunnossa, ideaaliti-
lanteessa jokaisessa huoneistossa ja huonees-
sa on niiden ollessa tyhjillään, ilman ylimää-
räisiä	 lämpökuormia,	20	 tai	21°C:n	 lämpö-
tila”, projektipäällikkö Kari Loukkaanhuhta 
Vehmasputki Oy:stä kertoo.

Lämpöä pitkän rakennuksen perälle ja 
korkean huipulle
Vaikka vesimäärän säätäminen tasaiseksi 
kuulostaa perusasialta, monissa rakennuk-
sissa on edelleen perussäätö tekemättä tai 
puutteellinen. Etenkin rivitaloissa perussää-
dössä olisi parantamista mahdollisesti enem-
mänkin kuin kerrostaloissa.

”Tyypillinen murheenkryyni on pitkä ri-
vitalo, jonka toisessa päässä on lämmön-
jakohuone. Vesi kiertää parhaiten lähellä 
lämmönjakohuonetta, ja kun kierrossa ei 
ole riittävää määrää vettä kaikkiin huoneis-

Lämmitysverkon perussäätö tarjoaa haastetta: 

Samat olot asuntoon 1 ja 47

Arvioiden mukaan kolme neljäs-
osaa Suomen asuinrakennus-
kannasta on puutteellisesti pe-
russäädetty. Perussäätämättö-
missä kiinteistöissä lämpötila-
erojen arvioidaan olevan keski-
määrin yli 3 °C, mutta yli 6 °C:n 
lämpötilaerotkaan eivät ole har-
vinaisia.

toihin, kauimmas lämmönjakohuoneesta ei 
riitä paljon mitään”, Loukkaanhuhta kuvaa 
tilannetta.

Kerrostalossa puolestaan lämpötilaa on 
vaikea saada aivan kohdilleen, koska kerros-
talolla on rakennuksena niin paljon massaa, 
että se kerää itseensä lämpöä huomattavasti 
enemmän kuin pien- tai rivitalo. Tavoitteena 
on kuitenkin rajoittaa maksimilämpötila 23 
°C	asteeseen.

Energiansäästöä asumismukavuuden 
kylkiäisenä
Jos	jossain	asunnossa	tuuletetaan	-20	°C	as-
teen pakkasessa ja toisessa samaan aikaan 
palellaan – näin käy, jos ylikuumaa vettä 
kierrätetään teholtaan alimitoitetussa jär-
jestelmässä – ei asumismukavuudesta voi 
puhua kummassakaan ääripäässä. Kun ra-
kennuksessa tehdään lämmitysjärjestelmän 
perussäätö, asumismukavuuden lisäksi saa-
daan säästöjä energiankulutuksessa – min-
kä verran, se kuitenkin vaihtelee rakennuk-
sesta toiseen.

”Perussäädöstä saatava selkeä energian-
säästö ei ole itsestäänselvyys. Talon kulu-

tuksesta voi päätellä jo ennakkoon, paljonko 
kiinteistössä on säästöpotentiaalia. Jos osa 
asunnoista on liian lämpimiä, ja niistä tuu-
letetaan lämpö pihalle, säästöpotentiaali on 
5–30 %. Mitä alhaisempilämpöistä vettä put-
kistoon ajetaan, sitä pienempiä ovat putkis-
ton lämpöhävikit. Säästö riippuu siten niin 
paljon lähtötilanteesta, että perussäädön 
ensisijaisena hyötynä on pidettävä asumis-
mukavuutta ja energiansäästöä kylkiäisenä”, 
Loukkaanhuhta muistuttaa.

”Isännöitsijä, jolla on hoidettavana useita 
kiinteistöjä, voi laittaa eri kiinteistöjen ener-
giankulutuspaperit rinnakkain ja jos luvut 
heittävät kovasti, voidaan lähteä hakemaan 
syytä eroihin. Eron voivat aiheuttaa perus-
säädön lisäksi myös ikkunat, ovet yms. teki-
jät”, hän sanoo.

Mitä rakennuksen lämmitysverkon  
perussäätö maksaa?
”Perussäädön kustannukset jäävät vähäisik-
si, mikäli venttiilit on joka tapauksessa vaih-
dettava. Patteriventtiilien käyttöikä on keski-
määrin 15–20 vuotta. Sen jälkeen ne alkavat 
yleensä oireilla sen verran, että ne pitää vaih-
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taa. Valveutunut isännöitsijä teettää venttiili-
en vaihdon yhteydessä samalla perussäädön”, 
Loukkaanhuhta toteaa.

Perussäädön hinta riippuu Loukkaanhuh-
dan mukaan myös siitä, paljonko pattereita 
kiinteistössä on. Luonnollisesti hinta patte-
ria kohden nousee, jos säädetään esimerkik-
si vain 20 patteria. Keskimäärin hinta isos-
sa kiinteistössä, jossa on yli 100 patteria, 
on noin 100 e +/- 20 e per patteri sisältäen 
suunnittelun, patteriventtiilien vaihdon ja 
perussäädön.

Perussäädön ja venttiilien uusimisen hin-
taan vaikuttaa myös mahdollinen asbesti, 
linjojen lukumäärä, montako ikkunaa raken-
nuksessa on ja onko jokaista ikkunaa kohden 
patteri, pattereiden sijainti ja se, onko linja 
tehty alajakoisena vai yläjakoisena.

Mikä on suuntaissiirto ja miksi niitä 
tehdään?
Joissain vanhoissa taloissa ei ole lainkaan 
patteriventtiileitä. Niiden lisääminen onnis-
tuu kuitenkin tavallisesti ongelmitta. Patte-
riventtiilit yleistyivät vasta 1980–90-lukujen 
vaihteen jälkeen. 1990-luvun taloissa perus-
säädöt on tehty useammin jo talon rakenta-
misvaiheessa, mutta 1980-luvulla luotettiin 
vielä termostaatteihin, vaikka termostaatin 
ainoa tehtävä on ylilämmön leikkaaminen.

Perussäätö ei itsessään edellytä laitteiden 
uusimista, mutta linjoissa on oltava esisää-
dettävät patteriventtiilit sekä tarpeellinen 
määrä linjasäätöventtiileitä. Koska laitteilla-
kin on käyttöikänsä, joskus perussäätö edel-
lyttää patteriventtiilien ja pumpun uusimis-
ta, joka vaihdetaan tätä nykyä yleensä taa-
juusmuuttujapumpuksi. Nämä on kuitenkin 
jossain vaiheessa uusittava joka tapauksessa, 
ja perussäätö asettuu luontevasti siinä yhtey-
dessä tehtäväksi.

Perussäädön idea on, ettei kaukolämpöä 
lastata ylimääräisen lämmön kehittämiseen. 
Ylimääräistä lämpöä syntyy esimerkiksi, jos 
yksittäisten asuntojen lämpötilaongelmia 
yritetään korjata ns. suuntaissiirrolla. Jos 
asukkailta tulee valituksia siitä, että asun-
nossa on aina kylmä, huoltoyhtiö ei voi teh-
dä perussäätöä, mutta se voi korjata asiaa 
nostamalla koko patteriverkoston lämpöti-
laa tietyn verran.

”Suuntaissiirtoa käytetään paljon eikä 
vika ole huoltoyhtiön – sehän ei voi muuta 
tehdä. Tavallisesti, kun asia tarkistetaan, tu-
lee ilmi, että lämmitysjärjestelmässä teho ei 
riitä esimerkiksi ylimmän asunnon lämpöti-
lan ylläpitämiseen. Suuntaissiirrosta puhu-
taan joskus virheenä, mutta sen käyttö on 
joskus pakon sanelemaa, koska perussäätöä 
ei ole tehty ja sitten tehdään mitä voidaan. 
Menetelmänä se ei ole hyvä, koska toises-
sa päässä esimerkiksi alakerran asunnossa 
lämpötila nousee sitten liiankin korkeaksi ja 
siellä availlaan ikkunoita”, Loukkaanhuhta 
selittää suuntaissiirron syitä ja vaikutuksia.

Miten tilata lämmitysjärjestelmän  
perussäätö?
Kuka perussäädön sitten saa tehdä? Louk-
kaanhuhdan mukaan perussäädön teke-
miseen ei periaatteessa tarvita valtuuksia. 
Suunnittelun voi tehdä mikä tahansa suun-
nittelutoimisto tai urakoitsijat itse.

”Tarjous perussäädöstä kannattaa pyy-
tää KVR-työnä ilman suunnitelmaa ja pyy-
tää suunnittelutoimistolta paperit, joilla saa 
tasa-arvoisia tarjouksia, jos ei täysin luota 
alueen urakoitsijoihin. Jos luottaa, voi pyy-
tää tarjoukset suoraan urakoitsijoilta”, Louk-
kaanhuhta evästää.

”Aika harvoissa taloyhtiöissä hallitukses-
sa riittää osaamista lämmönjakolaitteiden 
perussäädöstä päättämiseen, joten vastuu 
siirtyy isännöitsijälle. Siinä yhteydessä, kun 
taloyhtiössä tulee paljon valituksia vanhoista 
venttiileistä, kannattaa lämmönsäätö laittaa 
samalla kuntoon”, hän lisää.

Loukkaanhuhta rohkaisee taloyhtiöitä ky-
symään, voisiko työn tehdä talvella. Urakoit-
sijoilla on työntäyteiset kesät, ja on silkkaa ra-
hallista haaskausta tehdä kaikki kesäkiireillä.

”20–40 asunnon kerrostalot pystytään 
tekemään melko kylmälläkin kelillä. Työ voi-
daan jaksottaa myös siten, että esimerkiksi 
linjasäätöventtiilit vaihdetaan kesällä ja tal-
vella patteriventtiilit. Työ saattaa olla 5–10 
% edullisempi, kun se tehdään talvella,” hän 
vinkkaa.

Aikatauluttamisen kannalta ollaan 
LVI-töissä epäkiitollisella alalla. Kohteeseen 
mennessä ei tiedä, mitä on edessä. Jos on kiire 
saada murheenkryyni kuntoon, kuten on esi-
merkiksi kohteessa, jossa ollaan ilman vettä, 

hananvaihto toisessa kohteessa joutuu odot-
tamaan. Kohteen koosta riippuu odotusaika 
työn tilaamisesta työsuoritukseen. Esimer-
kiksi rivitalo, jossa on 20 asuntoa, joutuu tällä 
hetkellä	odottamaan	(Porin	alueella)	perussää-
töä 1–2 kuukautta työn tilauksesta. Isommat 
kohteet ovat suunnitelmallisimpia. Loukkaan-
huhta suosittelee aikatauluttamista siten, että 
mikäli kohteeseen halutaan työt kesällä, kohde 
kilpailutetaan edellisenä syksynä ja päätökset 
tehdään helmikuun loppuun mennessä.

Inhimillinen tekijä
Kuten kaikessa työssä, myös lämmön perus-
säädössä, tulee mukaan myös inhimillinen 
tekijä, asiakas.

”Olen tehnyt itse perussäädön arviolta 
2000–3000 kohteeseen eikä ainakaan oma 
pokka riitä sanomaan 80-vuotiaalle asuk-
kaalle ehdottomasti, että kyllä sinä tähän 
totut. Toisaalta peruslämmönsäätöä ei voi 
tehdä miten vain yhden asukkaan toivei-
den perusteella. Laskennallista varaa löytyy 
yleensä sen verran kuin inhimillisyys vaatii, 
ehdoton ei voi olla. Kohteesta pitää olla aina 
myös näkemys, suoraan papereista ei arvoja 
voi laittaa”, kokenut urakoitsija tietää.

”Lisäksi on havaittu sellainenkin ilmiö, 
että kun ihmiset tietävät, että verkostolle on 
tehty jotain, se säätää päässäkin liipasinherk-
kyyttä. Kun ensimmäiset kylmät ovat säädön 
jälkeen edessä, valitusten määrä kasvaa laan-
tuakseen sitten. Jos heittäisin vitsinä, sanoi-
sin, että lämmönsäädöt olisi paras tehdä sa-
laa”, Loukkaanhuhta naurahtaa.

Lopputuloksena on kuitenkin mukava 
talo, jossa ei palella eikä tuuleteta turhaan.
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Hiljainen lattia parantaa viihtyisyyttä
Hiljainen ympäristö vaikuttaa asumisen ja 
oleskelun viihtyvyyteen, kuten myös työs-
kentelyyn työpaikoilla. Huonetiloissa sekä 
käytävillä liikuttaessa syntyy aina askelää-
niä, jotka välittyvät pohjarakenteen kautta 
viereisiin tiloihin. Tämän muihin tiloihin 
kantautuvan runkoäänen voimakkuus riip-
puu oleellisesti lattian pintamateriaalista 
sekä alustasta.

Usein myös huonetilojen kovat seinä- ja 
kattopinnat korostavat lattiasta kantautu-
vaa ääntä ja saattavat aiheuuttaa häiriötä 
muuten hiljaisessa tilassa. Melua vaimenta-
valla lattialla parannetaan tilan akustiikkaa, 
jolloin tilasta tulee rauhallinen ja miellyttä-
vä käyttäjilleen.

Huomioi lattian suunnittelussa äänet
Yleisten rakentamismääräysten mukaisesti 
rakennuksen tilat tulisi suunnitella ja toteut-
taa siten, että melu, jolle lähellä olevat altis-
tuvat, pysyy riittävän alhaisena. Tällä taataan 
asukkaille mahdollisuus nukkua, levätä ja 
työskennellä hyvissä olosuhteissa.
asuinrakennuksissa noudatettavat akusti-
set vaatimukset
Suurimmat sallitut askeläänitasoluvut dB 
arvot ovat:
– Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista 

keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen, 
yleensä 53 dB.

– Uloskäytävästä asuinhuoneeseen 63 dB.

Hyödynnä lattiaremontissa uutta dB Stop 
-askeläänivaimennusjärjestelmää
Uusi Kiilto dB Stop on askeläänivaimennus-
järjestelmä, jota käytetään lattialaatoituksen 
tai alustaan liimattavan lautaparketin alla 
kuivissa sisätiloissa. Järjestelmä vaimentaa 
lattiarakenteista kulkeutuvaa häiritsevää ko-
pinaa sekä häly- ja kaikuääniä. Se on suunni-
teltu ensisijaisesti saneerauskohteisiin, jossa 
esimerkiksi vanhan muovimaton tilalle halu-
taan asentaa keraaminen laatta.

Asumismukavuutta 

askeläänivaimennuksella

Teksti: Erik Rahiala Kuvat: Kiilto



4343

VTT:n testausten mukaan järjestelmä alen-
taa askeläänitasoa keraamisella laatalla 13 
desibeliä	 (Testausseloste	VTT-S-00882-14)	
ja	lautaparketilla	14	desibeliä	(Testausseloste	
VTT-S-00883-14).

Kiilto dB Stop -järjestelmä sisältää 500 
x 500 mm kokoisia arkkeja, jotka liimataan 
alustaan Kiilto M 1000 ECO -mattoliimalla. 
Lattian kokonaisrakenne nousee vain 3 mil-
limetriä eli arkin paksuuden verran. Tuote on 
erittäin kevyt, ja sen asennus on helppoa ja 
vaivatonta. Tuote on M1 -sisäilmaluokiteltu.

Näin toteutetaan askeläänieristetyn 
lattian asennus:
•	 Poista vanha päällyste ja tasoita lattia tar-

vittaessa esim. TopPlan DF tai Easyrapid 
DF -tasoitteella.

•	 Leikkaa dB Stop -arkista n. 50 mm leveitä 
kaistaleita.

•	 Ja kiinnitä ne Kiilto M1000 ECO -liimalla 
seinien vierustoille ja muihin mahdollisiin 
rajapintoihin, esim. pilarit.

•	 Kiinnitä dB Stop -arkit M1000 ECO -lii-
malla käyttäen ns. tiilikuviolimitystä, lii-
mamäärä n. 200 g/m2.

•	 Odota n. 15–30 min ennen ladontaa. Lii-
ma ei saa kuivua tarramaiseksi. 

Laattojen koko 500 x500 mm
Paksuus 3 mm
Pakkaus 5 m2

Materiaali Polyuretaanilla sidottu kierrätetty 
 PU-kumi ja korkki
Lämmön johtavuus 0,045 W/mK
Muodonmuutoksen palautuma 90 %
Paino 900 g/m2

Väri musta/ruskea
Max.kuorma 2000 kg/m2

Askeläänen	vaimennus	betonialustalla	 13	dB	keraaminen	laatta	(10	mm)
	 14	dB	lautaparketti	(14	mm)

Kiilto dB Stop  
-askeläänivaimennusjärjestelmä
Kiilto dB Stop on korkki-kumiseoksesta val-
mistettu 3 mm:n paksuinen askelääntä vai-
mentava 500 x 500 mm:n laattoina alus-
taansa liimattava alusmateriaali. Se on tar-
koitettu asennettavaksi tukevalle alustalle, 
pinnoitteeksi soveltuu keraaminen laatta tai 
lautaparketti. Tuote voidaan asentaa asuinti-
loihin	sekä	julkisiin	tiloihin	(hotellit,	koulut,	
toimistot	jne.)	kuivissa	sisätiloissa.	Tuote	ei	
sovellu teollisuustiloihin eikä muihin kovan 
rasituksen alaisiin tiloihin.

Aluslattian tulee olla riittävän tasainen, 
tukeva ja luja sekä puhdas pölystä ym. epä-
puhtauksista. Alustan materiaali voi olla 
esim. betoni, rakennuslevy. Karkeat ja epä-
tasaiset lattiat tasoitetaan tarkoitukseen so-
veltuvalla Kiilto lattiatasoitteella. Pinnan tu-
lee olla kuiva ja betonirakenteen suhteellisen 
kosteuden tulee olla alle 85 % RH.

Äänieristetyn lattian pintamateriaaliksi 
soveltuu myös lautaparketti alustaan liimat-
tuna. Liimaus tehdään elastisella Kiilto Flex 
Parkettiliimalla.



Jätä yhteydenottopyyntö: www.omataloyhtio.fi/yhteydenottopyynto
Tilaa veloituksetta Pukkilan esitteet www.omataloyhtiö.fi/esitepalvelu

Yhteydenotto ja esitetilaukset:

44 Teksti: Anna-Kaisa Tuomi   Kuvat: Pukkila Oy



Pukkilan laajasta valikoimasta  
laatat joka kohteeseen
Pukkilan laajasta keraamisten laattojen vali-
koimasta löytyvät parhaat vaihtoehdot jokai-
sen taloyhtiön tarpeisiin. Ammattitaitoisten 
edustajien kanssa asiointi sujuu joustavasti 
ja linjasaneerauksen budjetin mukaiset ja ta-
lon henkeen sopivat laatat löytyvät helposti 
asukkaiden tarpeet huomioiden. Kotimaisten 
laattojen lisäksi Pukkilan valikoimaan kuulu-
vat viimeisimpien trendien mukaiset laatat 
Euroopasta sekä laajat projektituotesarjat 
vaativaankin makuun.

Valitse vaivattomasti  
kylpyhuoneen uusi ilme
Linjasaneeraus antaa oivan tilaisuuden uu-
sia taloyhtiön kylpyhuoneet nykyaikaisiksi. 
Valinnan vaikeus ja vaihtoehtojen loputto-
malta tuntuva määrä koituvat joskus lähes 
ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Varsin-
kin, kun remontoitavia kylpyhuoneita on 
useita, yksi ja ainoa vaihtoehto ei ehkä miel-
lytäkään kaikkia. Pukkila on laatinut erityi-
sesti korjausrakentamisen tarpeisiin kauniita 
kylpyhuonekokonaisuuksia, jotka helpotta-
vat päätöksenteossa. Korjausrakentamisen 
esitteeseen on koottu erilaisia laattakokonai-
suuksia, jotka ovat apuna valittaessa tuottei-
ta korjausrakentamiskohteeseen. Kokonai-
suuksien suunnittelun lähtökohtana ovat 
olleet erilaiset tyylit, joiden toteuttaminen 
on tämän esitteen avulla helppoa. Esitteen 
tuotevalikoima on huolellisesti suunniteltu 
suppeahkoksi, jotta laatta- ja kalustevalinnat 
sujuisivat vaivattomasti.

Jokaiselle taloyhtiölle tehdään lisäksi 
tarvittaessa yksilöllinen kohde-esite, jossa 
on esitetty taloyhtiön putkiremonttiin va-

litut laattavaihtoehdot. Esitteessä on myös 
taloyhtiön kylpyhuoneiden mallien mukaan 
tehdyt kuvat, joihin laatat on sijoitettu. Näis-
tä kuvista asukkaan on helppo nähdä miltä 
valmis kylpyhuone näyttää ja tehdä päätös 
asuntoon tulevista laatoista. Mikäli asukas 
haluaa kotiinsa valmiiksi valituista vaihtoeh-
doista poikkeavat laatat, voidaan muutokset 
tehdä kätevästi Pukkilan myymälöissä asian-
tuntevien sisustussuunnittelijoiden kanssa.

Suosi suomalaista
Pukkila viettää tänä vuonna 140-vuotisjuh-
liaan. Pukkila on Suomen ainoa keraamisia 
laattoja valmistava yritys. Vahvan brändin, 
korkean laadun ja toimitusvarmuuden an-
siosta Pukkila on kestänyt alan kovan kil-
pailun ja pystynyt säilyttämään kotimaisen 
tuotannon. Täydellä kapasiteetilla toimiva 
tehdas sijaitsee Turussa.

Kotimaiset seinälaatat sopivat erittäin 
hyvin korjausrakentamisen tarpeisiin, sillä 
niiden toimitusajat ovat lyhyitä ja toimitus-
varmuus taattu. Perinteisin kotimainen sei-
nälaattasarja on Harmony, jonka 15×15 cm 
kokoisia laattoja on valmistettu jo 50-luvul-
ta lähtien. Laattoja on saatavana 25 väriä, 
himmeänä ja kiiltävänä. Saaristo- ja Karta-
no – mallistojen laatat ovat kooltaan 20×40 
cm ja värit luonnollisen pehmeitä ja murret-
tuja. Juhlavuoden uutuuksiin kuuluva Lumo 
hurmaa aaltopintaisilla 10×30 cm kokoisilla 
laatoilla, jotka sopivat hyvin niin kylpyhuo-
neisiin kuin keittiön välitilojen laatoituksiin. 
Laatat voi latoa perinteisesti päällekkäin tai 
esimerkiksi limittäin trendikkäällä tiilila-
donnalla. Muita kotimaisia laattasarjoja ovat 
mm. Aava, Bamboo, Kaarna, Kaste, Laine, 
Ruoko ja Usva sekä viimeisimpinä tulokkai-
na Karin Widnäsin Pukkilalle suunnittelemat 
Railo, Tuhka, Raku ja Liirum Laarum.

Lattialaattavaihtoehtoja on useita. Taval-
lisimmin käytettyjen 10×10 cm kokoisten 
laattojen rinnalla suosittuja ovat myös Na-
tura-sarjan 6-kulmaiset laatat sekä saman 
sarjan Octagon-mosaiikki. Myös erilaiset 
mosaiikit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja 
lattioiden laatoituksiin.

Pukkilasta ratkaisut 

linjasaneerauksen 
tarpeisiin

Kaarna seinälaatta ja Goldenline-mosaiikki

Natura 6-kulmainen lattialaatta

Kotimainen Pukkila Valkoinen ja Aino

Versilia marmorikuvioinen seinälaatta
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Lisätilaa 
kylpyhuoneelle

Helposti kylpyhuoneessa tulee vain 
uusittua pinnat sekä kalusteet, mut-
ta kaikki toiminnot jäävät vanhoille 

paikoilleen huolimatta siitä, onko tila ollut 
toimiva vai ei. Yhtenä syynä tähän on varmas-
ti se, että työtä on huomattavasti enemmän, 
jos viemäröintiä joudutaan siirtämään. Mutta 
välillä saattaa olla myös hankala hahmottaa 
tilaa uusin silmin, kun on koko ajan liian lä-
hellä projektia. Silloin on  hyvä ottaa avuksi 
ulkopuolinen näkemys remonttiin esimer-
kiksi ystävän tai ammattilaisen muodossa.

Esimerkkinä tässä on käytetty erästä muu-
toksen läpikäynyttä kerrostaloasuntoa poh-
jakuvan muodossa. Ennen remonttia pienes-
sä,	noin	1,4	m²	kokoisessa	wc-tilassa	sijaitsi	
myös suihku. Suihkussa käydessä wc- tila oli 
aina märkä, joten mikään kaapistoratkaisu 
ei tullut kysymykseenkään eli säilytystilaa 
wc:ssä ei ollut ollenkaan. Myös itse suihkus-
sa käyminenkin oli melkoista taiteilemista.

Teksti ja piirrokset: Eeva Hauta-Heikkilä, Sisustussuunnittelu E-Desing   Kuvat: Rakentaja.fi

Kun joutuu tekemään suurempaa remonttia 
kylpyhuoneessa esimerkiksi tulevan putki-
remontin takia, kannattaa samalla miettiä 
saisiko tilasta toimivampaa.

Toteutetussa muutoksessa poistetun suih-
kun ansiosta wc-tilaan saatiin huomattavasti 
enemmän säilytystilaa allaskaapin sekä koko 
seinän mittaisen kaapistoratkaisun ansiosta. 
Keittiön puolelta purettiin kiinteä kaapisto 
ja vanhasta keittiöstä lohkaistiin tila uudelle 
kylpyhuone-/kodinhoitotilalle. Uuden kylpy-
huoneen ovi käännettiin aukeamaan kylpy-
huoneeseen, jotta pieni eteistila ei olisi niin 
ahdas. Uuden kylpyhuonetilan toiseen päähän 
tuli suihku, jonka kirkas lasinen suihkuseinä 
erottaa muusta tilasta. Suihkun päätyseinälle 
rakennettiin pesuaineille noin 10 cm syvä ja 
70 cm korkea koroke, joka laatoitettiin kaut-
taaltaan. Seinään voisi myös rakentaa seinän 
sisään upotettuja hyllyratkaisuja, jotka toi-
misivat myös pesuaineiden säilytyspaikkana.

Huoneen toiseen päätyyn suunniteltiin pie-
ni kodinhoitotila ilman allasta. Näinkin pien-
tä kodinhoitotilaa on mahdollista muokata 
omiin tarpeisiin sopivaksi. Kannattaa miettiä 

WC

kiinteä
kaapisto

keittiö

ENNEN

keittiö

JÄLKEEN

tarkasti, mitä toimintoja itse kaipaisi ja sitten 
suunnitella tila mahdollisimman hyvin ja ne-
liöt tehokkaasti käyttöönottaen. Ideoita kan-
nattaa kerätä kuvien avulla lehdistä tai vaikka 
internetistä, jolloin unelmat ja käytössä oleva 
tila on helpompi yhdistää toimivaksi koko-
naisuudeksi. Pienillä ratkaisuilla saattaa olla 
suurikin merkitys. Esimerkiksi onko käytössä 
lattiamallinen vai seinään asennettava kuiva-
usteline. Tai onko likapyykin säilytys kaapissa 
vai erillisessä korissa lattialla.

Pienen tilan pintamateriaaleissakin kan-
nattaa olla rohkea. Mikset laittaisi väriä vaik-
ka lattiaan tehosteseinän sijasta. Tällä hetkel-
lä tehosteissa suositaan suurempia pintoja eli 
rohkeutta vain käyttää tehostelaattaa koko-
naisella seinällä. Toisaalta tuo tehosteväri 
voi löytyä myös kalusteista laattojen sijaan. 
Eikä tehosteen tarvitse aina olla väriä, vaan 
erilaiset pintamuodot ja kuviot laatoissa saa-
vat aikaan kauniin tehosteen.
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Kopo-laattoja muodostuu, kun betoni-
lattian ja lattialaatan välissä tapahtuu 
muutoksia. Nämä muutokset muodos-

tavat ilmataskuja eli kopo-laattoja. Korjaa-
mattomana ne aiheuttavat laattojen halkea-
mista ja irtoamista. Kopo-laattakorjauksella 
vältetään suuret ja kalliit remontit. Korjaus 
tapahtuu nopeasti, edullisesti ja siististi.

Miten korjaustyö tapahtuu?
Korjaustyö alkaa lattian kartoittamisella ko-
puttaen. Ääni kertoo hyvin mistä kaikkialta 
laatta on irti alustastaan. Lisäksi lämmitys-
vastusten sijainti tarkastetaan lämpökame-
ralla. Laattojen saumoihin porataan 4 mm:n 
injektointitulpat. Tulppien kautta pumpataan 
laatan ja kiinnityslaastin väliin epoksihartsia, 
joka liimaa laatan alustaan kiinni. Epoksi le-
viää koko kiinnitettävälle alueelle pienen pai-
neen ja alhaisen viskositeettinsä ansiosta. In-
jektointi korjaa rikkinäisen vesieristeen.

Kun laatat ovat kiinnitetty, katkaistaan 
injektointitulpat ja porausreiät saumataan 

Kopo-laattojen 
kiinnitys 
lattiaan tai seinään 
injektoimalla

Eskon Oy on injektointikorjauk-
siin erikoistunut yritys. Aivan 
uutena menetelmänä Eskon Oy 
korjaa kopo-laattoja, eli alustas-
taan irti olevia laattoja, kehit-
tämällään menetelmällä. Me-
netelmän avulla laatat saadaan 
siististi kiinnitettyä uudelleen 
alustaansa ilman suurempaa re-
monttia. Eskon Oy:llä on pitkäai-
kainen kokemus injektoinnista, 
vaikka tämä kyseinen menetel-
mä onkin uusi.

uudelleen. Lopputuloksesta on vaikea nähdä 
mitkä kohdat ovat korjattuja ja mitkä eivät. 
Tällä menetelmällä laatat saadaan kiinnitet-
tyä rakenteita säästäen. Korjaustyön jälkeen 
tulokset voi todeta jo äänensä perusteella ei-
vätkä laatat enää irtoa.

Nopeaa, siistiä ja asukasystävällistä
Työmenetelmän etuna on sen nopeus, siis-
teys, asukasystävällisyys sekä alhainen kus-
tannus verrattuna siihen, että laatat pois-
tettaisiin, kunnostettaisiin pohjat ja tehtäi-
siin kokonaan uusi laatoitus. Kiinnitysme-
netelmää voidaan käyttää kaiken kokoisille 
laatoille sekä märissä että kuivissa tiloissa. 
Menetelmän ansiosta selviydytään kevyellä 
remontilla ja rakenteita säästäen. Merkittä-
vin hyöty tässä menetelmässä on se, että ta-
lon asukkaat voivat viettää täysin normaalia 
elämää koko remontin ajan.
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Taloyhtiössä tehtävä putkiremontti  
on täydellinen hetki 

keittiön remontointiin

Keittiöiden uusiminen sar-
jatyönä tuo synergiaetuja: 
vanhat keittiöt voidaan 

kuljettaa asianmukaiseen kier-
rätykseen samoilla kuljetuksilla 
koko taloyhtiöstä ja uudet keit-
tiöt asentaa sarjatyönä, jolloin 
syntyy kustannusetuja. Putki-
remontin takia vanhat keittiö-
kalusteet joudutaan tavallises-
ti joka tapauksessa purkamaan 
joko osittain tai kokonaan, mikä 
on oikealla ajoituksella pelkkää 
säästöä keittiöremontissa, kun 
purkutyöt tehdään jo putkire-
montin alta. Myös asukas on tyy-
tyväinen, sillä hänen tarvitsee 
tyhjentää keittiö ja sietää melua 
ja pölyä vain yhden kerran. Jat-
kossa säästöä syntyy siitä, että 
uusitussa keittiössä voidaan huo-
mioida ekologiset näkökohdat ja 
energia-asiat.

Riittävästi tilaa jätteiden 
lajittelulle
Uuteen keittiöön varataan riit-
tävästi tilaa jätteiden lajittelulle. 
Nykysuositusten mukaan keitti-
össä tulisi voida lajitella 7-8 jäte-
jaetta. Uusitussa keittiöissä bio-
jäte kannattaa sijoittaa omaan 
laatikostoonsa heti työtason ala-
puolelle keskeisen työskentely-
alueen kohdalle, jolloin leikkuu-
laudalta on helppo pyyhkäistä bi-
ojätteet niille varattuun astiaan. 
Kierrätettävät tekstiilit kannat-
taa säilyttää muualla asunnossa, 
esimerkiksi vaatehuoltohuonees-
sa tai vaatehuoneessa, josta ne 
viedään keräykseen säännöllises-
ti.	Esimerkiksi	Juntusen	(2011)	
tutkimuksen mukaan kierrätys-
innokkuuteen vaikuttaa suoraan 
jäteastioiden määrä keittiössä. 
Jopa 89 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneista kertoo lajittele-
vansa jätteensä useimmiten tai 
aina. Ainoastaan kaksi prosent-
tia ei lajittele koskaan.

Keittiöremontin aika on putkiremontin yhteydessä. Silloin keittiö on joka ta-
pauksessa poissa käytöstä ja osa keittiöstä joudutaan usein myös purkamaan.

Kestävät materiaalit
Ekologisessa keittiössä kiinni-
tetään toimivuuden lisäksi huo-
miota materiaalivalintoihin. 
Kestävän kehityksen kannal-
ta pitkäikäiset materiaalit ovat 
ekologisia. Kivi, puu ja erilaiset 
kierrätysmateriaalit ovat hyviä 
valintoja keittiön työtasoiksi. Ne 
kestävät kulutusta ja vanhenevat 
kauniisti. Astianpesupöytään so-
pii edelleen ruostumaton teräs.

 A-luokan kodinkoneet
Kodinkoneita valitessa on hyvä 
tutustua niiden energiaa ja vet-
tä säästäviin ominaisuuksiin. 
Isoissa kodinkoneissa on ener-
giamerkki, jonka on oltava esillä 
myymälöissä myytävissä malleis-
sa. Energiamerkeissä ilmoitetaan 
laitteen energiatehokkuusluokka 
asteikolla	A-G.	Kannattaa	suosia	
A-luokan koneita, jotka kulutta-
vat vähän energiaa. Kylmälait-
teissa on markkinoilla myös A+ 
ja A++ -luokan laitteita, jotka 
kuluttavat vielä vähemmän säh-
köä kuin A-luokan kylmälaitteet.

Eniten sähköä kuluttavat jat-
kuvasti päällä olevat kylmäsäi-
lytyslaitteet. Vanhat kylmäka-
lusteet saattavat olla varsinaisia 
energiasyöppöjä. Niiden korvaa-
minen uusilla, vähän energiaa ku-
luttavilla on remontin yhteydessä 
perusteltua. Myös sähköliesi ja 
astianpesukone kuluttavat paljon 
sähköä. Energiatehokkain valinta 
keittotasoksi on induktiotaso. In-
duktiokeittotaso kuluttaa sähköä 
noin 40 % vähemmän kuin valu-
rautalevy ja 30 % vähemmän kuin 
vastuksilla lämpenevä keraami-
nen keittoalue. Pienkoneet, kuten 
kahvinkeitin ja monitoimikone, 
kuluttavat vähän sähköä.

Kylmäkalusteiden sijoittelulla 
ja asennuksella on suuri merki-
tys niiden toiminnalle. Pakasti-
men ja jääkaapin energiankulu-

Keittiömaailman A la Carte -keittiö, 
jossa on huomioitu ekologiset ja ergo-
nomiset näkökohdat. 

tus saattavat yli kaksinkertais-
tua, jos niiden ympärillä ei ole 
tehokkaan toiminnan vaatimaa 
tuuletustilaa. Kylmäkalusteita ei 
myöskään saa sijoittaa hellan tai 
astianpesukoneen viereen, koska 
niiden tuottama lämpö nostaa 
kylmäkalusteiden jäähdytystar-
vetta ja energiankulutusta 10–20 
prosenttia. Lisäksi vierekkäin si-
joitettuna koneiden viereen on 
vaikea sijoittaa laskutilaa.

Veden lämmittäminen  
kuluttaa energiaa
Suomessa vedenkäyttö ei ole kes-
keinen ympäristökysymys, mutta 
maailmalaajuisesti puhdas, ma-
kea vesi on hupenemassa. Veden-
säästötekniikan kehittyminen on 
ekologisesti välttämätöntä. Ve-
den säästöllä on myös paikallista 
merkitystä, sillä se vähentää raa-
kavesi-, vedenpuhdistus- ja jäte-
vedenpuhdistustarpeita. Lisäksi 
kannattaa muistaa, että vaikka 
vettä riittää, sen lämmittäminen 
kuluttaa energiaa. Keittiöremon-
tin yhteydessä kannattaa asentaa 
astianpesukone, sillä astioiden 
käsinpesu kuluttaa kolme kertaa 
enemmän vettä, kuin konepesu, 
jos pestään täysiä koneellisia.

Valaistus
Mitä enemmän keittiöön saa-
daan luonnonvaloa sen parempi. 
Sekä liian hämärä että liian kirkas 
valo haittaavat värien ja yksityis-
kohtien näkemistä. Valitsemalla 
epäsuoran valaistuksen voi vält-
tää liian kirkasta valoa ja voimak-
kaita heijastuksia. Värit toistuvat 
parhaiten silloin, kun keinovalo 
muistuttaa eniten luonnonvaloa. 
Hyvän valaistuksen keittiön työ-
tasolle voi tehdä monella tavalla. 
Parhaaseen lopputulokseen pääs-
tään, kun käytetään LED valoja. 
Hyvässä työvalaistuksessa valo 
jakautuu tasaisesti koko työta-
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kodinkonekomeroon, jolloin uunin sijoitus-
korkeus on 500 mm ja mikroaaltouunin 1200 
mm lattiasta. Lisäksi on huolehdittava, että 
kodinkoneiden ympärille jää lasku- ja käyt-
tötilaa. Yhtenäistä työskentelytilaa kannat-
taa varata esimerkiksi leipomiselle vähintään 
1200 mm. Liesi ja vesipiste voidaan sijoittaa 
samalle seinälle tai kulmittain, lieden ja ve-
sipisteen välille tulisi jättää kuitenkin vähin-
tään 400–1 000 mm työtilaa.

Suunnittelu kannattaa antaa ammattilais-
ten tehtäväksi. TTS kouluttaa keittiösuunnit-
telun ammattilaisia. Sisustusalan ammatti-
tutkinto, erikoistumisalana keittiösuunnit-
telija, on uraauurtava koulutuskokonaisuus 
Suomessa. Koulutuksessa käydään läpi muun 

solle, eikä muodosta pistemäisiä valopisteitä 
ja varjoja. Valovoimakkuuden tulee olla työta-
son	pinnalla	vähintään	300	luksia	(lx)	ja	valon	
värilämpötila soveltuva.

Toimivuus ja ergonomia suunnittelun 
lähtökohtina
Uusittu keittiö on paitsi kaunis, myös toimi-
va. Uusilla mekanismeilla keittiöön saadaan 
toimivuutta. Ergonomia paranee tasokor-
keuksia muuttamalla. Esimerkiksi kodinko-
neet kannattaa sijoittaa ergonomisesti hyväl-
le käyttökorkeudelle. Astianpesukone kan-
nattaa sijoittaa kalusteen päälle 300–400 mm 
lattiasta. Uuni ja mikroaaltouuni saadaan 
sopivalle käyttökorkeudelle sijoittamalla ne 

www.keittiomaailma.fi/rakenna ja re-
montoi-osiosta löytyy lisätietoja putkire-
montista sekä video toteutuneesta asiak-
kaan kohteesta.

Heräsikö mielenkiintosi?

muassa sisustussuunnittelun ja toimivan 
keittiön perusperiaatteet, keittiötyylit ja 
kodinkoneiden sijoitustekijät sekä opitaan 
tuntemaan kestävät ja helppohoitoiset pin-
tamateriaalit, energiatehokkaat kodinkoneet 
ja eri kalustevalmistajien tuotteet, samoin 
kuin hanat, valaisimet, välitilakalusteet, he-
lat ja mekanismit. Koulutuksessa harjoitel-
laan ammattitutkintoon kuuluvia käytän-
nön asennustehtäviä ja opetellaan Winner 
-suunnitteluohjelman käyttöä. Koulutus si-
sältää myös mielenkiintoisia yritysvierailu-
ja, joiden tarkoituksena on tuoda uusin tieto 
opiskelijoiden käyttöön. Toteutus painottuu 
yrityksissä tapahtuvaan työssä oppimiseen.
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Keraamiset laatat 
saneerauskohteisiin

– Upofloorin projektimallisto
Edustavien keraamisten laattojen kokonaisuuksien valinta erilaisiin 
rakennuskohteisiin on nyt entistä helpompaa.

Teksti: Katariina Hakala kuvat: Upofloor Oy
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Rajattomasti erilaisia  
kokonaisuuksia
Yksi mielenkiintoisimmista sei-
nälaattauutuuksista on koko 
15x30, joka soveltuu niin kylpy-
huonetiloihin kuin keittiöiden 
välitiloihinkin. Raikkaat trendi-
värit sekä erilaiset ladontamallit 
antavat paljon mahdollisuuksia. 
Lattialaatoissa on sekä lasitettu-
ja että lasittamattomia malleja, 
kertoo Koiranen.

Mallistosta pystyy luomaan 
miltei rajattoman määrän koko-
naisuuksia, yhdistelymahdolli-
suuksia kun on. Laattojen koot 
seiniin ovat: 5x5, 15x15, 10x20, 
20x20, 10x30, 15x30, 20x30, 
25x40 ja lattioihin: 10x10, 30x30, 
45x45, 30x60 sekä näihin sovel-
tuvat porras- ja jalkalistalaatat.

Päävärinä laattoja valitessa 
käytetään usein vaaleaa, mutta 
tehosteeksi on jo usein valittu 
harmaan/mustan sävyjen lisäk-
si myös iloisempia värejä, kuten 
limenvihreää. Osa lattialaatoista 
on saatavana myös karheapintai-
sina, lisää Koiranen.

Suuret lattialaatat  
yhteistiloihin,  
porrashuoneisiin ja  
ulkotiloihin
Asuintalojen yhteistiloihin ja 
porrashuoneisiin sekä julkisiin 
rakennuksiin sopivat hyvin suu-
ret lattialaatat, joita on projekti-
mallistossa harmonisen maanlä-
heisinä sävyinä. Kaikkia laattoja 
on saatavana myös karkeapintai-
sina. Kaikki malliston laatat ovat 
pakkasenkestäviä ja soveltuvat 
siten myös ulkotiloihin.

Hyödynnä ammattilaisten apu 
veloituksetta
Upofloorin projektimalliston 
avulla luot helposti aikaa kestäviä 
ja tyylikkäitä sisustuskokonai-
suuksia. Kaikki projektimalliston 
keraamiset laatat ovat laaduk-
kaita ja alan standardit täyttäviä 
turvallisia valintoja. Projektimal-
liston laattoja on saatavilla jäl-
leenmyyjiltä kautta maan.

Upofloorin keraamisten 
laattojen projektimallis-
toon on koottu ajattoman 

kauniita yhdistelmiä seinä- ja 
lattialaatoista. Kaikki kokonai-
suudet soveltuvat niin asunto- 
kuin julkisrakentamiseen ja niin 
uudiskohteisiin kuin korjausra-
kentamiseen, ja erityisesti linja-
saneerauksiin.

Upofloorin tuotepäällikkö 
Merita Koiranen kertoo, että 
projektimalliston ajatuksena on 
helpottaa asiakaan valintaa muu-
toin valtavasta laattavalikoima 
tarjonnasta.

Monipuoliset vaihtoehdot 
märkätiloihin ja keittiöön
Märkätiloihin on vaihtoehtona 
neljä erilaajuista kokonaisuutta. 
Seinälaattojen monipuolinen va-
likoima sisältää yksivärisiä laat-
toja, lisäksi mukana on ajanhen-
kisiä värillisiä laattoja, joilla voi 
rytmittää ja tehostaa seinäpin-
toja. Seinälaattojen valikoimas-
sa on myös suurempia ylisau-
mattavia mosaiikkilaattoja, joilla 
saadaan esimerkiksi valkoiseen 
yhdistettynä vähäeleisen tyylik-
käitä kokonaisuuksia.

Keittiöiden kalusteväleihin on 
valittavana trendikäs fasettireu-
nainen Metro-laatta, linjakkaat 
100x300 mm laatat tai Voguen 
valmiiksi arkitetut mosaiikki-
laatat.

Projektimalliston kaikkia laat-
toja voi käyttää niin kylpyhuo-
neessa kuin keittiössäkin. Lat-
tialaattoja voi käyttää seinissä, 
mutta ei toisinpäin, tarkentaa 
Koiranen.
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Talopesulan koneistamisen hinta?

•	 Kaksi	konetta	à	8	kg	(Talpet	CW	8)
•	 Kuivausrumpu	(Talpet	KR	2000	LP)
•	 Mankeli	(Talpet	KM	80/800)

Eli pesutuvan tarpeelliset koneet mak-
savat	n.	400	€/asunto	(n.	30	asunnon	ta-
loyhtiö)	=	12	000	€.	Jos	kyseessä	on	60	
asunnon taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 
€/asunto	=	12	000	,	15	vuoden	aikana	13	
€/asunto	(195	€). www.talpet.fi

Lisätietoja pesutuvan koneista:

Kuivatus huoneistossa rasittaa
Jokainen lisäkosteuden lähde asunnossa on 
liikaa. Taloyhtiön asuntojen ilmanvaihtoa ei 
ole mitoitettu pyykkien kuivatukseen kotona. 
Asunnossa ei myöskään ole tiloja isompien 
pyykkien kuivaamiseen. Harvalta myöskään 
löytyy kuivausrumpua tai mankelia kotoa –
pesutuvasta näiden ainakin pitäisi löytyä.

Käytä 
talopesulaa

Taloyhtiössä omissa koneissa pestään päivit-
täinen pikkupyykki, mutta kun käydään pese-
mässä isompi määrä pyykkiä viikon-kuukauden 
välein (lakanat ja pyyhkeet), talopesulan käyttö 
on perusteltua.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno Kylmänen

Tehokkaat koneet energiansäästön ydin
Talopesulasta pitäisi löytyä kilomäärältään 
taloyhtiön suurin kone. Pienien kotikoneiden 
ollessa 5–6 kg kapasiteetiltaan, pesutuvasta 
löytyy 8 kg kone. Tämän kokoisessa koneessa 
pystyy yleensä peiton tai petauspatjan pääl-
lisen pesemään. Talopesulasta pitäisi löytyä 
kaksi tämän kokoista konetta, pesuaikojen 
ollessa iltapainotteisia ja pesun kestäessä pa-
risen tuntia. Kahdella koneella pyykkivuori 
saadaan kerralla puhtaaksi.

Kuivaushuoneen pyykinkuivauskoneen 
pitää olla nopea ja vähäkulutuksinen, läm-
pöpumppuperiaatteella toimiva kuivauskone.

Maton pesuun käytettävää pesukonetta 
harvemmin löytyy taloyhtiöistä. Mikäli sellai-
nen taloyhtiöön halutaan, voi maksumiehek-
si löytyä läheltä muutama muukin taloyhtiö.

Vettä kuluu vain tarvittava määrä
Nykyaikainen kone osaa itse pyykin painon 
mukaan arvioida, paljonko vettä se tarvit-
see pestäkseen koneessa olevat likaiset vaat-
teet/ lakanat/verhot/päiväpeitot/peitot/
tyynyt. Mekaanisissa koneissa vuosikym-
men sitten ei veden tasoa pystytty tarkkai-
lemaan kuten nykyään. Välillä näyttäisi siltä 
kuin koneessa ei vettä juuri olisikaan… Silti 
pesuainejäämiä ei pyykeissä ole. Toinen nä-
kyvämpi uudistus on elektroninen näyttö, 
josta näkee missä vaiheessa pesuohjelmaa 
ollaan menossa. Voidaankin sanoa, että ko-
neiden ulkonäössä ei viimeisen 15 vuoden 
aikana ole muutoksia tullut, mutta tekniik-
ka on nykypäivää.
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Taloyhtiöissä, etenkin kerrostaloissa, 
on vielä nykyisinkin yhteiset sauna-
tilat, jotka toimivat saunavuoroperi-

aatteella. Huoneistokohtaiset saunat ovat 
yleistyneet 90-luvulta alkaen ja niitä on teh-
ty vanhempiinkin asunto-osakkeisiin, mut-
ta useissa taloyhtiöissä halutaan pitää vielä 
kiinni yhteissaunoista. Yleensä nämä saunat 
ovatkin erittäin toimivia, niistä saa hyvät löy-
lyt ja niissä on tilaa isommankin perheen yh-
teiseen saunomiseen. Viihtyisyyden kannalta 
on kuitenkin tärkeää, että sauna on kunnossa 
ja siisti. Kunkin asukkaan tulisikin huolehtia 
tästä oman saunavuoron yhteydessä. Näiden 
lisäksi olisi hyvä muistaa muutama asia, jotka 
vaikuttavat saunatilojen elinkaareen.

Käytä vettä järkevästi
Joillain saunojilla on tapana kastella löyly-
huone kauttaaltaan ennen saunomista. Löy-
lyhuone, etenkin lauteet halutaan huuhtoa 
edellisen kävijän jäljiltä. Löylyhuone halutaan 
kostuttaa kunnolla, jotta löylyt ovat mukavan 
kosteat. Joku taas voi pitää saunaa liian kuu-
mana ja suihkuttaa siksi vettä sekä seinille 
että kiukaalle ja antaa kuumuuden tasaantua 
ennen löylyihin menemistä.

Lähtökohtaisesti löylyhuoneessa ei saisi 
roiskia vettä muualle kuin kiukaalle. Pienet 
roiskeet ohi kiukaan eivät haittaa, mutta löy-
lyhuoneen perusteellinen kastelu säännölli-
sesti saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa sauna 
ei kuivu kunnolla missään vaiheessa ja pa-
himmillaan vettä voi joutua rakenteisiinkin.

Veden järkevä käyttö saunottaessa on 
muutenkin suotavaa. Vaikka taloyhtiöissä 
veden kulutus jakautuu usein kaikille asuk-
kaille yhteisesti ja saunomisesta maksetaan 
erikseen, vettä tulisi säästää. Peseytyminen 
ennen ja jälkeen löylyyn menoa on toki suo-
tavaa, mutta peseytymisen jälkeen suihku 
tulisi aina sammuttaa.

Lapsille olisi hyvä opettaa jo pienestä pi-
täen hyvät vedenkäyttötavat, mutta eiväthän 
lapset olisi lapsia, jos he eivät joskus innostui-

Oma tupa oma lupa -sanonta pätee myös kerrostalojen saunojen 
osalta. Vanhempien kerrostalojen yhteisissä saunoissa on oma  
nostalgiansa, omassa saunassa puolestaan itselle kulloinkin sopiva 
aikataulu. Yhteissaunakulttuuri elää onneksi vielä ja saunoja onkin 
kunnostettu ja modernisoitu. Investoinnille halutaan kuitenkin  
pitkää käyttöikää.

Taloyhtiön saunan 

hoito ja kunnostus

si vesisotasille saunassa. Tästäkin tulisi lasten 
kanssa keskustella. Oma esimerkki monissa 
asioissa on tärkeää.

Peseytymisen päätteeksi pesutilat tulisi 
jättää siistiksi seuraavaa saunojaa varten. 
Saunaan kannattaa olla lattialasta, jolla voi 
pyyhkiä enimmät vedet lattiakaivoon, eten-
kin, jos lattialta huuhdotaan saippuaa yms. 
pois peseytymisen jälkeen. Tämä edesaut-
taa saunan kuivumista. Kun saunoja vetää 
lastalla enimmät vedet lattiakaivoon sauna-
vuoronsa lopuksi, jää ilmanvaihdolle huo-
mattavasti vähemmän kuormitusta tilojen 
kuivumisesta.

Korjaustarpeet
Jos saunavuoronsa yhteydessä havaitsee jo-
tain korjattavaa, on asiasta hyvä ilmoittaa 
yhtiön hallitukselle, isännöitsijälle tai suoraan 
kiinteistöhuollosta vastaavalle mahdollisim-
man pian. Esimerkiksi irtonaiset tai irtoamas-
sa olevat laatat saattavat olla merkki orasta-
vasta kosteusvauriosta. Lauteiden kunnossa 
havaitut viat taas saattavat olla myös turval-
lisuusriski. Korjaustarpeiden ilmaantuessa 
voidaan sitten ratkaista, onko syytä tehdä 
perusteellisempi saunan kunnostus vai korja-
taanko vain välttämättömimmät asiat. Yleinen 
kuluneisuus ja pinttynyt lika sekä muut ajan 
mukanaan tuomat jäljet saunassa voivat myös 
olla hyvä syy tehdä saunaremontti.

Perusteellinen tarvekartoitus
Kun saunaosasto päätetään remontoida, on 
hyvä miettiä remontin laajuus huolella. Mikäli 
on syytä olettaa, että rakenteissa on kosteus-
vaurioita, saunatilojen vesieristys ei ole riittä-
vä tai puuttuu kokonaan tai kiinteistön putkis-
tot ovat vanhoja ja todennäköisesti kaipaisivat 
uusimista, kannattaa varautua perusteelliseen 
remonttiin. Remontointitarpeen kartoituk-
sessa on hyvä käyttää apuna ammattilaisia.

Kun tarvekartoitus sitten on tehty, siir-
rytään tarjouspyyntövaiheeseen. Kun aio-
tusta kunnostuksesta on saatu tarvittavat 

tarjoukset, tehdään päätös hankkeen rahoit-
tamisesta ja aloittamisesta. Ammattilaisten 
toteuttamana remontti ei kestä kohtuutto-
man pitkään.

Lauteiden ja saunan pintamateriaalien 
purku, vesieristyksen asennus ja pintojen uu-
siminen vie aikaa viikon-kaksi ja nykyaikai-
silla pintaan asennettavilla komposiittiput-
killa myös putkiremontti voidaan toteuttaa 
nopeasti ja rakenteita rikkomatta.

Mahdolliset vesivahingot vievät aikaa 
ja vaikka varsinaisia vaurioita ei olisikaan 
päässyt muodostumaan, voidaan joutua kui-
vaamaan rakenteita ennen uusien pintojen 
asentamista ja se saattaa hieman viivästyttää 
remontin valmistumista. Viihtyisä ja terveel-
linen saunomisympäristö on kuitenkin meil-
le suomalaisille tärkeä asia ja jopa tärkeä osa 
elämää. Siksipä saunomisviihtyvyyteen kan-
nattaa uhrata aikaa ja rahaa.

Huoneistosauna
Taloyhtiön yhteisen saunan vaihtoehtona voi 
olla asuntokohtaisten, ns. huoneistosaunojen 
rakentaminen. Huoneistosaunan rakenta-
misen edellytyksiin kannattaa kuitenkin pe-
rehtyä huolellisesti. Esimerkiksi kiinteistön 
ilmanvaihto saattaa olla riittämätön, viemä-
röinti ja vesijohtojen uusiminen saattavat 
tulla ajankohtaisiksi samanaikaisesti. Lisäksi 
asuntoihin sijoitettavalle saunalle tulisi löy-
tää tila järkevää toteutusta ajatellen.

Oleellista on tietysti selvittää sekä yhtiön 
hallitukselta tai isännöitsijältä sekä raken-
nusvalvontavirastosta vaadittavat ilmoitus- 
ja lupamenettelyt. Vanhoihin huoneistoihin 
sijoitettavat huoneistosaunat ovat usein var-
sin pieniä, eikä niissä päästä saunomisnau-
tinnoltaan suuren talosaunan tasolle, mutta 
niiden selkeänä etuna on vapaus ja riippu-
mattomuus muista asukkaista ja saunomi-
sen ajankohdista. Sauna ja saunominen ovat 
myös arvokysymyksiä.

Teksti: Tapio Näslund  Kuvat: Rakentaja.fi
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opastusvalaistuksesta. Ledivalaisimilla voi-
daan korostaa esimerkiksi seiniä, asunnon 
kohteita tai vaikkapa porrasaskelmia turval-
lisuuden ja viihtyisyyden vuoksi. 

Valaistuksen ohjauksella suuri merkitys 
viihtyisyyteen
Himmennysominaisuutta arvostetaan, koska 
valon määrää ja samalla sähkön kulutusta voi-
daan säätää tarpeen ja tunnelman mukaan. 
Samasta valaisimesta saadaan tarvittaessa 
tehokas siivousvalo, mutta television katse-
luun riittää perusvalaistus.

Valaistuksen ohjaus myös kotiympäris-
tössä kasvaa. Esimerkiksi pihavalaistusta 
voidaan himmentää yön hiljaisiksi tunneik-
si, mutta sitä ei sammuteta kokonaan. Uusia 
valonlähteitä, joita ei vielä juurikaan valais-
tuksessa kuluttajakäytössä ole, ovat orgaani-
set	ledit	(OLED)	ja	laservalaistus.

– Minusta tuntuu siltä, että kuluttajat ha-
luavat entistä enemmän värilämpötilaltaan 
valkoista valoa. Yhä useampi kuluttaja haluaa 
valaisimeen sellaisen valonlähteen, jonka vä-
risävy on 4000 kelviniä. Värisävyltään 3000 
kelvinin tai hehkulampun tuottaman 2700 
kelvinin valo ei kiinnosta enää ostajia niin 
paljon kuin aiemmin, Näränen on huoman-

Kodin valaistuksessa on selvästi nähtä-
vissä siirtymävaihe ledivalaistukseen. 
Valaisimien ja valonlähteiden hinnat 

ovat laskeneet ja perinteisissä valaisimissa 
ledejä on järkevä käyttää halogeeni- ja ener-
giansäästölamppujen sijaan. Ledilamput ku-
luttavat	noin	(75–80	%)	vähemmän	energiaa	
kuin hehkulamput. Säästö syntyy ledilamp-
pujen pitkän eliniän myötä. Laadukas ledi-
lamppu kestää 25 000 tuntia.

Ledit syttyvät heti myös pakkasessa, joten 
ne soveltuvat hyvin ulkovalaisimiin. Lisäksi 
ne eivät sisällä myrkyllistä elohopeaa kuten 
energiansäästölamput, myyntijohtaja Janne 
Näränen Eulilta kertoo.

Ne, jotka remontoivat tai rakentavat, os-
tavat yhä useammin ledivalaisimen, jossa 
on kiinteä valonlähde. Kuluttajat haluavat 
energiaa säästäviä ratkaisuja, joita ei tarvit-
se huoltaa. Valaistus voidaan myös integroi-
da helposti osaksi rakennusta tai kalusteita, 
jolloin itse valaisimet eivät näy paljoa ja häi-
käisy voidaan minimoida.  

Ledivalaisimet mahdollistavat tarkemman 
valonjaon, jolloin valoa voidaan suunnata sin-
ne, missä sitä tarvitaan ja häiritsevän hajava-
lon osuus vähenee. Ledivalaistukselle löytyy 
uusia sovelluksia myös kotien korostus- ja 

Kodit siirtyvät 

ledivalaistukseen

Loiste on suomalainen, palveleva energia-
yhtiö. Loisteen asiakkaana saat käyttöösi 
myös Oma Energia -palvelun, joka tarjoaa 
tietoa kulutuksesta ja vinkkejä energian 
säästöön. Energiaa säästämällä säästät 
myös rahaa ja vähennät päästöjä.

Yrityspalvelu	puh.	0800	9	2100	(maksu-
ton)	arkisin	klo	8–20
yrityspalvelu@loiste.fi
www.loiste.fi

Pyydä sähkötarjous:

nut. Toki asiasta on mielipiteitä yhtä paljon 
kuin käyttäjiäkin.

Säästöä ledilampuilla
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutki-
muksen mukaan kodin sähkönkäytöstä va-
laistukseen kuluu enää 8 %. Vuonna 2006 
valaistuksen osuus oli vielä 14 %. Hehku-
lamput ovat poistuneet markkinoilta ja te-
hottomat lamput on korvattu tehokkailla 
vaihtoehdoilla.

Keskikokoinen talo, joka varustetaan 
energiatehokkailla LED-lamppumalleilla, va-
laistuksen kulutukseksi tulee arviolta noin 
300-400 kWh vuositasolla, pienrakentami-
sen energiatehokkuuden asiantuntija Sami 
Seuna Motivasta sanoo.

Teksti: Loisteen energia-asiantuntija    Kuvat: Euli

Kaunis Luxe Led -valaisin säästää energiaa ja tarjoaa 
luksusta pihapiirin valaisemiseen. Etuja ovat myös häi-
käisemätön muotoilu ja korkealaatuiset materiaalit.

 Luxe Led voidaan asentaa 
Eulin 1,5 m ja 2 m pylväisiin. 
Suositeltava asennusväli on 
7-10 metriä. Värivaihtoehdot 
ovat valkoinen, musta, grafii-
tinharmaa ja antiikkipronssi.

 Interno EUSD117PU him-
mennettävä LED-paneeli 
sopii kosteisiin ja kuiviin sisä-
tiloihin. Ottoteho 8 W. Valo-
virta 430 lm. 4000 K. Runko 
on alumiinia. Pakkaus sisäl-
tää (triac) himmennettävän 
virtalähteen. Valaisimesta 
on myös malli harmaalla 
kehyksellä EUSD117HPU ja 
3000K malli EUSD117WPU
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Miten sulanapitojärjestelmä  
estää vaurioita?
Mahdolliset liukastumisesta aiheutuvat tapa-
turmat voidaan estää huolehtimalla asianmu-
kaisesta sulanapidosta. DEVIn sulanapitojär-
jestelmä on sekä tehokas että taloudellinen 
ja järjestelmä voidaan asentaa juuri sinne, 
missä sitä tarvitaan. Tarkat säätölaitteet 
hoitavat sulatuksen automaattisesti ja ener-
giatehokkaasti.

DEVI-sulanapitojärjestelmän toiminta on 
automaattista. Järjestelmä rekisteröi auto-
maattisesti sulana pidettävän alueen tilan, 
lämmittää ja katkaisee lämmön aina tarpeen 
mukaan. Näin alue pysyy sulana koko ajan. 
Suolan levityksen, lumen pois ajon ja pihan 
jäätymisen voi siis unohtaa.

Katoilta putoava lumi ja jää muodostavat 
myös oman riskinsä Suomen talvessa. DE-
VI-sulanapitojärjestelmän avulla voidaan pi-
tää katon reunat, syöksytorvet, kattokourut 
sekä lappeet sulana. Se on tärkeä osa talvisten 
piha-alueiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Minne sulanapitojärjestelmä soveltuu?
DEVIn sulanapitojärjestelmä soveltuu kaikil-
le tavallisimmille pinnoille, kuten asfaltille, 
betonille sekä laatoille. Tyypillisimpiä sula-
napitojärjestelmän sovelluskohteita ovatkin 
parkkialueet, ajorampit, jalkakäytävät, ulko-
portaat, lastausalueet, sillat ja niin edelleen. 

Danfossin  DEVI-ulkoalueiden sulanapi-
tojärjestemän avulla on mahdollista lisätä 
teiden ja piha-alueiden turvallisuutta kai-
ken ikäisille. Sulanapitojärjestelmän ansiosta 
myös alueiden ja rakennusten kunnossapito 
helpottuu, sillä routa ei pääse vaurioittamaan 
rakenteita.

Erityisesti vanhat rakennukset ovat alt-
tiita jään ja lumen aiheuttamille vahingoille, 

Pidä ulkoalueet turvallisina
sulanapidon avulla

Talven pikku hiljaa tehdessä tuloaan, on viimeiset hetket ennaltaehkäistä 
mm. jäiset sekä liukkaat pihatiet ja portaat. Muistissa ovat varmasti viime 
vuosien pakkaset ja liukkaat kelit, samoin jäätyneet räystäskourut ja viemä-
riputket, pitkät ja terävät jääpuikot räystäillä sekä vaarallisen liukkaat por-
taat, jalkakäytävät sekä tiet. Lisäksi jäätyminen saattaa aiheuttaa vaurioita 
myös kattorakenteissa samoin kuin painava lumi. Talviolosuhteet voivat siis 
olla vaaraksi sekä ihmisille että rakennuksille. DEVIn sulanapitojärjestelmän 
avulla pihojen liukkaus on enää vain muisto.

joita syntyy rakennuksen julkisivuihin, kat-
torakenteisiin, syöksytorviin sekä kattokou-
ruihin. Usein vanhojen kiinteistöjen kattora-
kenteiden ongelmana on riittämätön eristys 
sekä puutteellinen suunnittelu – näin mah-
dollistetaan veden pääsy rakenteisiin. DE-
VI-sulanapitojärjestelmästä löytyy ratkaisu 
myös kattorakenteille. Ratkaisuun sisältyy 
lämpökaapeli, elektroninen termostaatti sekä 
asennustarvikkeet.

Kattorakenteiden DEVI-sulanapitojärjes-
telmä voidaan asentaa käytännöllisesti kat-
soen mihin tahansa kattoihin: omakotitaloi-
hin, teollisuusrakennuksiin, julkisiin raken-
nuksiin ja niin edelleen. Tuoteperheen laaja 
valikoima mahdollistaa järjestelmän soveltu-
vuuden metalli- tai sorapinnoitteiselle katol-
le, bitumi- tai tiilikatolle.

Tehokkaalla lämmönsäätelyllä säästää 
kokonaiskustannuksia
DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjain varmistaa, 
että pienin tarvittava energiankulutus antaa 
parhaan mahdollisen tuloksen. DEVIreg™ 
850 on täysin automaattinen ja toimii digi-
taalisesti älykkäiden antureiden välittämien 
tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa 
lämpötilaa sekä kosteutta ja järjestelmä kyt-
kee näiden tietojen perus-
teella lämmityksen päälle 
tai pois päältä. Näin se käyt-
tää energiaa perinteisiin 
järjestelmiin verrattuna 
huomattavasti vähemmän 
eli se sulattaa vain silloin, 
kun on tarve.

Järjestelmän käyttökus-
tannukset ovat pienet, kun 
niitä verrataan järjestelmän 
tuomiin etuihin: lumenajon 

ja suolauksen tarve poistuu, samoin korja-
uskustannukset, joita lumi, jää ja suolaus 
aiheuttavat.

Hyvin perusteltu investointi
DEVIn sulanapitojärjestelmä on investointi, 
jolla lisätään turvallisuutta sekä helpotetaan 
kiinteistön hoitoa. Samalla vältetään äkilliset 
kattojen rakennevauriot ja pidetään huolta 
ohikulkijoiden turvallisuudesta. Investointi 
maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Piha-alueilla sulanapitojärjestelmän asen-
nusteho määräytyy paikallisten olosuhteiden 
mukaan. Yleisesti Suomessa käytettävä teho 
on	200-350	W/m²	 riippuen	 sulanapidettä-
vän kohteen olosuhteista sekä vaatimuksista. 
Sulanapidon ohjaukseen Danfoss suosittelee 
DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta varus-
tettuna lämpötilan kosteuden tunnistavilla 
maa-alueantureilla.

Katon sulanapidossa kaapelin, termostaa-
tin sekä anturityypin valinta riippuu jossain 
määrin katon koosta, rakenteesta ja muodos-
ta sekä asennuskohteen vaatimuksista. Isom-
missa kattokohteissa tulisi käyttää termos-
taattina DEVIreg™ 850 sulanapito-ohjainta, 
jonka anturit mittaavat sekä vallitsevaa kos-
teutta että lämpötilaa.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuva: Danfoss
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Taloyhtiöille siistit ja helppohoitoiset 

 piharakenteet
Ongelmat perinteisten 

materiaalien kanssa ovat 
yleisiä, sillä Suomen il-

masto on armoton, eikä maa-
lattu puu- tai metallipinta kestä 
kovissa sääoloissa siistinä muu-
tamaa vuotta pidempään. Huol-
to-, uudelleenmaalaus- sekä uu-
simistyöt vievät aikaa, henkilö-
resursseja ja rahaa. Useimmilla 
nyt uuden puuaidan hankkivil-
la taloyhtiöillä on 5–10 vuoden 
päästä kolme asiaa jäljellä aidas-
ta:  purkukustannukset, kaato-
paikkamaksut sekä uuden aidan 
hankinta ja asennus… kaikkien 
vuosien varrella tarvittavien 
huolto-, maalaus- ja korjaustöi-
den kustannusten lisäksi.

Talkootöihin tuntuva vähennys
Korjaustalkoisiin on nykyään 
yhä vaikeampi saada osallistu-
jia. Kun talkootunnit ovat kor-
tilla, on keksittävä uusia keinoja 
rakennusten ja pihapiirin ylei-
silmeen säilyttämiseksi siistinä 
ja viihtyisänä. 

Vinyylistä saa siistit ja huo-
litellut piharakenteet ilman jat-
kuvaa huolta ja vaivannäköä. 
Huoltopaineet ja kustannukset 
kaikkoavat, minkä lisäksi alueen 
arvostus kasvaa. Samalla voidaan 
unohtaa rakenteiden uusimistar-
ve tulevaisuudessa – kestäviä vi-
nyylituotteita ei tarvitse uusia tai 
pintakäsitellä.

Vinyylituotteet helpottavat 
taloyhtiöiden huoltotoimia mo-
nin tavoin: vinyyliaidan voi ra-
kentaa puiden ja pensaiden vä-
littömään läheisyyteen, koska 
lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi 
vinyyliaidat kestävät UV-säteilyn 
haalistumatta ja ovat myös kos-
teuden- sekä tuhoeläinten kes-
täviä. Ne eivät kolhiudu helpos-
ti, eivät ruostu, vety, limoitu tai 
lahoa eikä niistä lähde tikkuja, 
eikä ilmasta tuleva noki ja muu 
lika pinty tuotteisiin. Puhdista-
misen perussääntö on, että tuot-
teet pestään muutaman vuoden 
välein, esim. syksyisin, paine-
pesurilla tai vedellä ja sienellä. 
Sade hoitaa puhdistamisen mui-
na aikoina.

Säästä selvää rahaa, muista 
hinta–laatu–elinkaari– 
jälleenmyyntiarvo ajattelu
Kun taloyhtiössä mietitään aita-, 
portti-, kaide-, terassi-, tai vaik-
ka roskiskatoshankintaa, kan-
nattaa verrata eri tuotteita hin-
ta-laatu-elinkaari-tuotetakuu 
periaatteella. Hankintahinta ei 
aina ole yksinomainen hankinta-
peruste, koska huomattavaa ku-
lua tai säästöä syntyy vuosikun-
nossapito-, huolto- ja remontti-
kustannuksissa, uudelleenmaa-
laamis- ja rakentamistöistä pu-
humattakaan. Vinyylituotteet 
ovat erittäin pitkäikäisiä, niillä 

on kirjallinen materiaalitakuu. 
Asennuksen helppous ja nope-
us tuo niin ikään huomattavia 
säästöjä. Vinyylituotteilla on 
myös hyvä jälleenmyyntiarvo, 
joita esim. vanhoilla puuaidoilla 
ei ole ollenkaan, joten vinyyliset 
piharakenteet ovat omiaan nos-
tamaan osakkeiden arvoa taloyh-
tiössä – monestihan valistunut 
ostaja pyytää hinnan alennusta 
huonokuntoisten piharakentei-
den vuoksi.

Aita taloyhtiön muun tyylin 
mukaan
Kerros- tai rivitalokiinteistöihin 
löytyy Fineralta useita, erilaisiin 
talotyyleihin sopivia aitamalleja. 
Privaatti-mallit luovat modernia 

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat 
luonnollisena osana aidat, portit 
sekä jäteastia- ja postilaatikkoka-
tokset. Jokainen asukas  haluaisi 
pihapiiristä myös siistin, viihtyi-
sän ja viimeistellyn. Piharakentei-
den puuosien hilseilevät ja lahoa-
vat pinnat turmelevat kuitenkin 
pihan yleisilmeen, vaikka se olisi 
muuten huolella suunniteltu.

ja kevyttä tyyliä, VIP-mallisto sä-
teilee yksityisyyttä ja charmia. 
Valmismallien vaihtoehdot an-
tavat valinnan vapauden, mutta 
aina ei tarvitse tyytyä valmiisiin 
malleihin. Kaikki Finera® tuot-
teet valmistetaan Suomessa, jo-
ten niitä voi tilata myös mittati-
laustyönä.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat help-
poja, siistejä ja nopeita asentaa. 
Asentamisessa ei tarvita mitään 
erityistyökaluja tai -osaamista. 
Tuotteet voi tilata myös valmiiksi 
asennettuina. Tuotteiden muka-
na tulevat selkeät, tarkat asen-
nus- ja huolto-ohjeet, joten itse 
asentaminenkaan ei ole ongelma.

Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi 

Lisätietoja
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Crawford Superior+ 42
Crawford Superior+ 42 -oveen sisältyy kaikki tarvittavat toiminnot 
sekä lisätoimintoja tarpeen mukaan. Autotallin oven pinta on sileä, 
kuten	vanhassa	Satin	ovessa,	väreinä	10	vakioväriä	(tehdasvalmis	pin-
ta)	ja		10	lisäväriä	(pintamaalaus	tehtaalla).	Ovi	on	automaattinen	ja	
ovikoneistona on Magic. Oven saa kuvio-, design-, koristeikkunalla 
tai ikkunalamellilla. Lämpö pysyy autotallissa, sillä autotallin ovessa 
on 42 mm paneelit taaten hyvän eristyksen. Ovi on turvallinen: jou-
set, rullat ja johteet on koteloitu. Autotallin automaattinen tuuletus 
tapahtuu ilmaraoilla varustetun alatiivisteen kautta. Asennettaessa 
ovella on matala ylätilantarve jättäen vapaan ajotilan mahdollisim-
man suureksi. Autotallin oven saa myös integroidulla käyntiovella ja 
mikä tärkeintä, mm-mitoituksella niin leveyden kuin korkeudenkin 
suhteen. Lisävarusteena on mahdollista saada design-kuviot oven 
ulkopintaan.

Crawford Superior 42
Crawford Superior 42 -ovessa, joka vastaa lähinnä vanhaa g60 ovea, 
on muutamia lisävarusteita sekä laajennettu kirjo useita lisätoimin-
toja lisävarusteena. Autotallin oven pinta on Brilliant/Woodgrain, vä-
reinä	6	vakioväriä	(tehdasvalmis	pinta)	ja	12	lisäväriä	(pintamaalaus	
tehtaalla).	Ovi	on	automaattinen	ja	ovikoneistona	on	Magic.	Oven	
saa kuvioikkunalla tai ikkunalamellilla. Lämpö pysyy autotallissa, 
sillä autotallin ovessa on 42 mm paneelit taaten hyvän eristyksen. 
Ovi on turvallinen: jouset, rullat ja johteet on koteloitu. Autotallin 

Uusiutunut 
Crawford-lamellinosto-ovimallisto

automaattinen tuuletus tapahtuu ilmaraoilla varustetun alatiivisteen 
kautta. Asennettaessa ovella on matala ylätilantarve jättäen vapaan 
ajotilan mahdollisimman suureksi. Autotallin oven saa myös inte-
groidulla käyntiovella ja mm-mitoituksella niin leveyden kuin kor-
keudenkin suhteen.

Crawford Smart 42
Crawford Smart 42 on kokonaan uusi perusmalli, joka sopii erinomai-
sesti juuri projektikohteisiin. Ovi on automaattinen ja ovikoneisto-
na on Magic. Autotallin oven pinta on Brilliant/Woodgrain, väreinä 
6	vakioväriä	 (tehdasvalmis	pinta).	Lämpö	pysyy	autotallissa,	 sillä	
autotallin ovessa on 42 mm paneelit taaten hyvän eristyksen. Käsi-
käyttöisessä ovessa on vain vähän oviaukkoa pienentävä mekanismi. 
Asennettaessa ovella on matala ylätilantarve jättäen vapaan ajotilan 
mahdollisimman suureksi. Smart 42 oven saa 61 eri vakiomitassa. 

Kaiken sisältävät ovikoneistot
Jokaiseen Crawford -ovikoneistoon sisältyy kaikki, mitä tarvitaan 
parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja käytännöllisyyden ta-
kaamiseksi – turvatoiminnot, hätävapauttimet, yhteensopivuus Ho-
melink tai väyläjärjestelmien kanssa, kaukosäädin, seinäpidike jne. 
Moniin ovikokoihin riittää Magic 600 -koneiston teho. Suurempiin 
oviin ja silloin, kun halutaan lisävoimaa, suosittellaan Magic 1000 
-ovikoneistoa.
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Lisäeristyslaskuri

Huoltopalvelu

Tiilirakenteen huolto

Linjasaneeraus

Ikkunaremontti ja sisäilma

Jätä yhteydenottopyyntöjä helposti:

Laske miten lisäeristys vaikuttaa rakennuksen energiankulu-
tukseen. 

Täydennä tiedot laskuriin ja katso miten paljon energiaa 
rakennuksessa voi säästää. Tutustu samalla eri lisäeristysrat-
kaisuihin.

Laskuri kattaa pientalot,  kerrostalot  ja rivitalot.

Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä, jonka 
avulla on vaivatonta tehdä taloyhtiön putkiremontti.  Uponor 
Cefo -elementit ovat kytkentävalmiita elementtejä ja moduulei-
ta taloyhtiöiden korjausrakentamiseen. Elementtien avulla voi-
daan huoneistoihin tuoda kaikki LVIS- järjestelmät, myös seinä 
WC -elementit ja sähkökeskuksilla varustetut sähkönreititysele-
mentit. Viemäröintimoduulit ovat valmiiksi ääni- ja paloeriste-
tyt. Lisäksi vesielementtejä on saatavana 
kulma-asennuksiin. Elementit voidaan 
pinnoittaa sisustukseen sopivaksi.

Syksy on oikea aika huoltaa parvekelasit.  Perushuollon lisäksi 
samalla voidaan lasitusten ulkonäköä ja käytettävyyttä uudistaa.

Voit nyt toteuttaa ikkunaremontin yhteydessä sisäilmaratkai-
sun, joka tekee kodistasi raikkaan ja energiatehokkaan. Mark-
kinoille tuodut energiatehokkuutta parantavat ratkaisut ovat 
painottuneet uudisrakentamiseen. Olemassa olevan asuntokan-
nan energiatehokkuuden ja sisäilman ongelmat ovat olleet rat-
kaisematta, vaikka ne on laajasti tiedostettu. Skaala Alfa cLean 
tuo tähän ratkaisun. 

Huolimatta tiilijulkisivun pitkäikäisyy-
destä, tulee jossain vaiheessa tilanne, 
jossa tiilijulkisivukin kaipaa huoltoa. 
Tavallisimmin tiilirakenteen huolloksi 
riittää	 säännöllisin	väliajoin	 (suositus	
kaksi	vuotta)	 tehtävä	 liittyvien	 raken-
teiden, kuten räystäiden, ikkunapelli-
tysten, sadevesijärjestelmien ja sauma-
kittausten tarkistus ja tarpeen vaatiessa 
huoltokorjaus.

Omataloyhtiö.fin yhteydenottopalvelun kautta voi jättää yhtey-
denottopyyntöjä rakennusalan yrityksille heidän tuotteistaan ja 
palveluistaan. Samalla lomakkeella voit jättää pyynnön usealle 
yritykselle yhdellä kertaa.

Yhteydenottopyynnön jättäminen ei velvoita sinua mihin-
kään. 

QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin ai-

heisiin.

QR-koodit ovat neliömäisiä viivakoodeja, jotka yhdistävät fyysisen maailman ja virtu-
aalimaailman. Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, äly-
puhelin, tabletti tai tietokone,  ohjautuu koodissa olevaan verkko-osoitteeseen. Kukin 
laite tai käyttöjärjestelmä vaatii oman lukijaohjelmansa. Ilmainen ohjelmisto löytyy  
mm. Android Marketista, Ovi palvelusta sekä AppStoresta.

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt
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Kaikki yksityisalojen 18–67-vuotiaat 
työntekijät kuuluu eläkevakuuttaa, jos 
palkka on yli 56,55 euroa kuukaudessa 

(vuonna	2014).	Myös	ulkomaalaiset	työnte-
kijät pitää vakuuttaa pääsääntöisesti samoin 
kuin suomalaiset. Työeläkemaksu takaa palk-
kaamallesi työntekijälle eläketurvan.

Sekä vakituisten että tilapäisten työnte-
kijöiden TyEL-vakuutukset hoidat helposti 
Eterassa.

Jos taloyhtiö tai kotitalous tilaa työn 
yrittäjältä, urakoitsijalta tai rakennusliik-
keeltä, yritys huolehtii kaikista työnantaja-
maksuista.

Kun taloyhtiö palkkaa työntekijän  
tilapäisesti
Silloin tällöin työntekijöitä palkkaava taloyh-
tiö on tilapäinen työnantaja, jos kaksi ehtoa 
täyttyy: sillä ei ole säännöllisesti työntekijöitä 
eikä se maksa puolen vuoden aikana palkkoja 
yhteensä yli 8 100 euroa.

Tällöin riittää, että taloyhtiö tekee Ty-
EL-palkkailmoituksen ja maksaa TyEL-mak-
sun. Palkanmaksun yhteydessä sen pitää 
myös pidättää työntekijän palkasta tämän 
osuus TyEL-vakuutusmaksusta. TyEL-palk-
kailmoitukset ja -maksut tulee hoitaa vii-

Taloyhtiön työntekijöille 

TyEL-vakuutukset helposti 
Eterasta

meistään palkanmaksua seuraavan kuukau-
den 20. päivänä.

TyEL-asiat taloyhtiö saa kuntoon helposti 
Eteran verkkosivuilla täyttämällä tilapäisen 
työnantajan palkkailmoituksen ja maksa-
malla TyEL-maksun. Eteran verkkosivujen 
osoite on etera.fi.

Milloin taloyhtiö tarvitsee  
TyEL-vakuutussopimuksen?
Monilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan ta-
lonmiehiä tai siivoojia. Jos taloyhtiö työllis-
tää säännöllisesti työntekijöitä, on taloyhtiö 
sopimustyönantaja ja tarvitsee TyEL-vakuu-
tussopimuksen. Sopimustyönantaja se on 
myös silloin, jos sen työntekijöille maksamat 
palkat ovat puolen vuoden aikana yli 8 100 
euroa	(vuoden	2014	tasossa).

Työnantaja ei voi olla yhtä aikaa sopimus- 
ja tilapäinen työnantaja, vaan sopimustyön-
antaja ilmoittaa TyEL-vakuutuksessaan myös 
tilapäiset keikkatyöläiset, kuten lumenpu-
dottajat ja remppamiehet.

Sopimusasiakkaana taloyhtiö kartuttaa 
itselleen rahastoa ja asiakashyvitystä, jotka 
alentavat vakuutusmaksuja. Vakuutussopi-
muksen voi tehdä, vaikka sopimustyönan-
tajan ehdot eivät täyttyisikään. Näin taloyh-

Kun taloyhtiö tai kotitalous palkkaa remonttimiehen, siivoojan tai 
vaikkapa opiskelijoita lumitöihin, tulee siitä työnantaja. Silloin sen 
pitää huolehtia myös työntekijän lakisääteisestä eläketurvasta.

tiö voi hyödyntää sopimusasiakkuuden edut.
Vakuutustarpeen voi helposti kartoit-

taa Eteran verkkosivuilla osoitteessa etera.
fi. Samassa osoitteessa voi tehdä TyEL-ha-
kemuksen.

Muista myös muut työnantajan  
velvollisuudet
Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnanta-
jan lakisääteisiä maksuja ovat verohallinnolle 
maksettava	 sosiaaliturvamaksu	 (sairausva-
kuutusmaksu),	 työttömyysvakuutusrahas-
tolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu 
sekä tapaturmavakuutusyhtiölle maksettava 
tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Ne määräytyvät työntekijän veron enna-
konpidätyksen alaisen palkan mukaan. Lisä-
tietoa työnantajan maksuista löydät osoit-
teesta etera.fi/prosentit.

Teksti: Sari Myllykoski  Kuvat: Rakentaja.fi

Kaikissa työeläkevakuuttamiseen liitty-
vissä asioissa auttaa myös asiakaspalve-
lumme	puh.	010 553	3030	 (arkisin	klo	
8–16)	tai	asiakaspalvelu@etera.fi.

Eteran asiakaspalvelu neuvoo 
arkisin

Kaikki palkkatyö vakuutetaan, myös lyhytai-
kainen. TyEL-maksua ei kuitenkaan tarvitse 
maksaa	kuukaudessa	alle	56,55	euron	(vuo-
den	2014	tasossa)	jäävästä	ansiosta.
•	 Tilapäinen	työnantaja	24,2	prosenttia
•	 ei	säännöllisesti	työntekijöitä	tai
•	 palkkasumma	alle	8	100	euroa/6	kk
•	 Sopimustyönantaja	24,2	prosenttia
•	 työllistää	säännöllisesti	työntekijöitä	tai
•	 palkkasumma	yli	8 100	euroa/6	kk

Hyödyllisiä osoitteita
•	 Hoida	TyEL-vakuutusasiat	 vaivatta	ver-

kossa – etera.fi
•	 Arvioi	palkkakustannukset	Eteran	palkka-

laskurilla – etera.fi/laskurit
•	 Tarkista	ajantasaiset	työeläke-	ja	sosiaali-

vakuutusprosentit – etera.fi/prosentit
•	 Selvitä	vakuutustarpeesi	–	etera.fi/vakuu-

tuskartoitus

työntekijän osuus tyEl-maksusta (sisältyy 
kokonaismaksuun)
Työnantaja pidättää työntekijän osuuden 
bruttopalkasta ja maksaa sekä työnantajan 
että työntekijän maksun Eteraan.
•	 18–53-vuotiaat	5,55	%
•	 53	vuotta	täyttäneet	7,05	%

Sosiaali- terveysministeriö vahvistaa vuo-
den 2015 TyEL- ja YEL-maksuprosentit lop-
puvuodesta. Uudet luvut löydät niiden vah-
vistuttua osoitteesta etera.fi/prosentit.

TyEL-maksu vuonna 2014
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IDOlla on syytä juhlaan!
Kotimaisella saniteettiposliinin valmistajalla IDOlla on syytä juhlaan, sillä yrityksen 
ensimmäisen posliinitehtaan tuotannon aloittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 
140 vuotta. Saniteettiposliinin valmistuksesta ollaan tultu pitkälle ja nykyisin tuote-
valikoimaan kuuluvat wc-istuinten ja pesualtaiden ohella suihkut, kylpyammeet ja –
huonekalusteet. Lisäksi tarjolla on lukuisia varusteita ja valaisimia kylpyhuoneeseen.

”Vuosi 2014 on ollut paitsi IDOn, myös 
kotimaisen teollisen tuotannon juhlaa, 
jossa yhdistyy käsityön arvostus, moder-

ni automatiikka ja puhtaat raaka-aineet”, to-
teaa myyntijohtaja Esko Mäntyniemi IDOlta.

Arabiasta alkaen
IDOn eli alkuperäiseltä nimeltään Arabian 
ensimmäinen posliinitehdas aloitti toimin-
tansa vuonna 1874. Arabian tuotantotilojen 
käydessä ahtaiksi siirtyi IDOn tuotanto Tam-
misaareen Suomenlahden rannalle. ”Tehdas 
on tänä päivänä yksi Euroopan moderneim-
mista ja samalla alansa ainoa Suomessa. Siel-
lä valmistetaan vuosittain esimerkiksi noin 
300 000 wc-istuinta.”, kertoo Mäntyniemi.

Saniteettiposliinin valmistus on moniulot-
teinen prosessi, jossa tarvitaan kokeilua, seu-

rantaa ja korjaamista. Pitkät juuret ja arvos-
sa pidetyt perinteet edelleen ovat yrityksen 
vahvuus vaikka keramiikan valmistusmene-
telmät ovat mullistuneet vuosien varrella.

IDO käytti valmistuksessa pitkään kip-
simuotteja, mutta siirtyi 2000-luvun alus-
sa vaiheittain korkeapainevalutekniikan 
käyttöön. Tekniikan ansiosta yhdellä muo-
tilla pystyy tekemään kymmeniä tuhansia 
tuotteita, kun kipsimuotilla niitä tehtiin 
noin sata.

Menestyksen avaimet ovat IDOlla samat 
kuin ne olivat toiminnan alkaessa: se tarjoaa 
asiakkailleen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja 
arkea helpottavia oivalluksia. Ei siis ole ihme, 
että suomalaisissa kodeissa on wc-istuimia 
vuosikymmenten takaa. ”Tuotteemme kes-
tävät käyttöä. Meille tulee vieläkin kyselyi-
tä IDO-59 wc:n varaosista. Kyseisen wc:n 
valmistus päättyi noin 40 vuotta sitten, jo-
ten tämä kertoo paljon”, jatkaa Mäntyniemi.

Tuotteita, jotka jättävät jäljen
IDO Showerama-suihkut tulivat Suomeen jo 
yli 40 vuotta sitten. ”Showeraman kehitys-
työssä ovat olleet mukana niin me kuin asiak-
kaamme. Tätä kautta on luotu innovaatioita, 
jotka toimivat arjessa”, kuvailee Mäntyniemi.

Peruslähtökohta kaikessa tekemisessä 
on suunnittelu. ”Haluamme luoda asiakkail-
lemme tiloja, joissa viihdytään. Samalla toki 
huomioimme erilaiset tarpeet ja elämäntilan-
teet. Tehtävämme on helpottaa asiakkaiden 
arkea”, tiivistää Mäntyniemi.

IDO Showerama -suihkuperheessä on 
nykyään yli tuhat erilaista kokonaisuutta. 
Valikoimasta  löytyy suihkukaappeja, -ovia, 
-nurkkia ja -seiniä erilaisten vaatimusten mu-
kaan. ”Kun kaikki mahdolliset ominaisuudet 
laitetaan yhteen, niin valittavissa on yli 1000 
erilaista yhdistelmää, jotka sopivat erikoko-
isiin ja -näköisiin tiloihin. Esimerkiksi muo-
doltaan epäsymmetrinen suihkunurkka tai 
-kaappi sopii hyvin pienempäänkin kylpyhuo-
neeseen”, kuvailee Miila Huttunen IDOlta.

Laajan valikoiman ohella tuotteiden kor-
kea laatu, tekniset ja arkea helpottavat oival-
lukset takaavat huolettoman suihkuhetken. 
Edelläkävijän oivalluksia ovat esimerkiksi 
suihkukaappien täysin silikoniton rakenne, 
joka helpottaa asennusta ja puhdistusta. 
Suihkukaapin alla on lisäksi siivousta helpot-
tavat pyörät altaan alla.

Käytännöllisyyttä ja tyyliä
IDOlla on pitkät perinteet myös kylpyhuo-
nekalusteiden valmistamisessa ja kaikki 
kaapistot valmistetaan kotimaassa. Vali-
koima on tänä päivänä laaja ja muodostuu 
useista, erityylisistä kalustesarjoista. Mal-
listosta löytyvät sopivat värit, materiaalit ja 
muodot – olipa kysymys sitten pienen vie-
ras-wc:n kalustamisesta tai suuremman kyl-
pyhuoneen muuttamisesta kotikylpyläksi. 
IDOn kaikki kylpyhuonekalusteet on suun-
niteltu kestämään kosteutta ja palvelemaan 
vuosikausia.
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Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi 
Idman	Vilén	Grant	Thornton	Oy:stä	
muistuttaa isännöitsijän ja taloyhtiön 

hallituksen vastuun painavuudesta: Yksityi-
nen henkilö on tavallisesti tehnyt suurimman 
henkilökohtaisen sijoituksensa ostaessaan 
asunto-osakkeen.

Kyse on, ei enemmästä eikä vähemmäs-
tä, kuin vastuusta henkilön tärkeimmästä 
omaisuudesta ja sen arvosta, mutta tätä ei 
aina tulla ajatelleeksi. Osakkeenomistajan 
on kohtuullista vaatia, että tilinpäätöksessä 
on kaikki kohdallaan. Sen tulee sisältää ta-
sekirja, jossa on tuloslaskelma, tase, liitetie-
dot, tase-erittelyt ja toimintakertomus. Tämä 
tasekirja on ehdottomasti liitettävä mukaan 
kokonaisuutena.

Asiakirjojen tulee aina muodostaa yksi 
yhtenäinen, selkeä kokonaisuus. Esimerkik-
si tasekirjassa kuluvan vuoden ja edellisen 
vuoden kaikkien erien on oltava selkeästi 
vertailtavissa. Jos jokin erä syystä tai toises-
ta poikkeaa edellisestä vuodesta, tasekirjas-
sa on mainittava syy, miksi luvut eivät ole 
vertailtavissa.

Osakkeenomistajilla oikeus tutustua 
asiakirjoihin ennen kokousta
Tilinpäätöksen allekirjoittavat isännöitsijä ja 
allekirjoitushetkellä toimivaltainen hallitus. 
Jos hallitus on vaihtunut ennen tilinpäätök-
sen käsittelyä, tilinpäätöksen siis allekirjoit-
taa uusi hallitus. Vanha hallitus kuitenkin 
vastaa oman toimikautensa asioista allekir-
joittajista riippumatta. Tase-erittelyt allekir-
joittavat niiden laatijat.

Tilintarkastajan vinkit:
Miten lukea tilinpäätösasiakirjoja  
ennen yhtiökokousta?

Taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tuloslaskelman ja taseen 
vahvistamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle sekä 
talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä. Ennen kokousta osakkeenomistajilla 
pitää olla tilaisuus perehtyä tilinpäätösasiakirjoihin. Mihin seikkoihin asiakirjois-
sa valveutunut osakkeenomistaja kiinnittää erityistä huomiota?

Yhtiökokouksen käsiteltäviksi tulevat ti-
linpäätös tasekirjoineen ja tilintarkastus-
kertomus.

Pyydönniemi muistuttaa, että kokous ei 
voi päättää tilinpäätöksen vahvistamises-
ta, vaikka kaikki osakkaat olisivat läsnä, jos 
osakkeenomistajilla ei ole ollut lainmukais-
ta mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin en-
nen kokousta.

”Asiakirjat tai niiden jäljennökset on an-
nettava osakkeenomistajille kokouskutsun 
myötä tutustumista varten tai ne on vaihto-
ehtoisesti pidettävä nähtävillä vähintään vii-
kon ajan ennen kokousta, ellei niitä toimiteta 
henkilökohtaisesti”, hän toteaa.

Tositteita osakkeenomistajalla ei kuiten-
kaan ole oikeutta vaatia nähtäväksi.

Hoito- ja pääomavastikkeet pidettävä 
huolellisesti erillään
Tilinpäätöksen sisällössä yksi osakkeenomis-
tajan kannalta keskeinen kysymys liittyy hoi-
to- ja pääomavastikkeisiin.

”Hoito- ja pääomavastikkeet on tilinpää-
töksessä käsiteltävä aina erikseen. Tämä on 
erittäin tärkeää, sillä hoitovastike on tarkoi-
tettu kiinteistön hoitomenojen kattamiseen 
ja pääomavastikkeen on puolestaan katettava 
pääomakulut. Jos hoitovastike pidetään liian 
pienenä ja hoitokuluihin käytetään pääoma-
vastikkeen rahoja, ei lainakuluihin jää rahaa. 
Tämä voisi johtaa esimerkiksi siihen, että kun 
asunto vaihtaa omistajaa, lainanlyhennykset 
ja korot ovat edelleen maksamatta. Osak-
keenomistajan on oman etunsa vuoksi kat-
sottava, että hoitokulut ja pääomakulut pi-
detään täysin erillään”, Pyydönniemi sanoo.

Korjaushankkeiden rahoitus tilinpäätös-
asiakirjoissa
Taloyhtiön korjaushankkeisiin, niin nykyisiin 
kuin tuleviinkin, liittyy kysymyksiä, jotka on 
otettava huomioon tilinpäätöstä tarkastelta-
essa. Korjaushankkeet jaetaan vuosikorjauk-
siin, jollaisia ovat esim. seinän maalaus sekä 
perusparannuksiin, jossa korjaus kohdistuu 
rakenteisiin. Perusparannus nostaa kiinteis-
tön arvoa. Vuosikorjaukseen liittyvät me-
not voidaan jakaa suurehkoihin ja muihin 
kor jaus menoihin. Suurehkot korjausmenot 
voidaan aktivoida taseeseen.

”Aktivointi taseeseen tarkoittaa, että 
meno kirjataan taseeseen omaisuudeksi ja 
vähennetään sieltä vuotuisin poistoin. Sijoit-
tajaosakkaan kannalta taloyhtiössä oleellista 
on, että jos menoja rahastoidaan ts. aktivoi-
daan, osakas ei voi maksuvuonna vähentää 
verotuksessaan maksamiaan suorituksia saa-
mastaan vuokratuotosta, vaan hän saa vero-
hyödyn käyttömahdollisuuden vasta myy-
dessään ao. huoneisto-osakkeet. Korjausra-
hastoidut varat on käytettävä maksimissaan 
5 vuoden aikana ja niillä on merkitystä myös 
sijoittajaosakkaan verotuksen kannalta. Ra-
hastointi vaatii yhtiökokouksen päätöksen”, 
Pyydönniemi selventää.

Kilan	(kirjanpitolautakunnan)	yleisohjeen	
mukaan rakennusrahastoon tapahtuvan ra-
hastoinnin kohteena voivat yhtiökokouksen 
päätöksen perusteella olla mm. osakkailta en-
nakkoon kerätyt varat perusparannuksia var-
ten, kuten korjausvastikkeet, säästövastik-
keet, hankeosuussuoritukset tai osakkaiden 
lainanosuussuoritukset.
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Asuintalovaraus ja osakkeenomistajan 
verotus
Toinen mahdollisuus varautua tuleviin me-
noihin on asuintalovaraus, jossa käyttökoh-
detta ei ole pakko aktivoida.

Varaukset pitävät aina sisällään piilevää 
verovelkaa. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi 
peritty liian suurta vastiketta, ei tietenkään 
haluta, että siitä jouduttaisiin maksamaan 
veroa. Veronmaksua voidaan siirtää tulevaan 
tekemällä varaus tulevien menojen varalta.

”Monessa talossa tehdään korjauksia hi-
taammin mitä voisi olettaa. Osakkeenomis-
tajan kannattaa kiinnittää huomiota varaus-
ten määrään ja katsoa tarkkaan, tehdäänkö 
niitä yhtiössä vai ei,” Pyydönniemi ohjeistaa.

”Jos varauksia ei tehdä ja jos yhtiövastike 
on kaikkien menojen kattamiseen liian pie-
ni, ei taloyhtiössä kyetä tekemään korjauksia, 
vaikka sähköt menisivät poikki korjaamatto-
mien vikojen vuoksi. Toisaalta, kun 10 vuotta 
tulee umpeen, luetaan varaus yhteisön tulok-
si sinä vuonna jona varaus viimeistään olisi 
pitänyt käyttää. Käyttämätön varaus pitää 
siihen mennessä purkaa. Jos varaus on kovin 
iso, voidaan pohtia, ovatko vastikkeet olleet 
oikean suuruisia”, hän pohtii.

Asuintalovaraus ei vaadi erillistä yhtiöko-
kouspäätöstä eikä sillä ole vaikutusta osak-

ihmisen on mahdotonta olla joka alan asian-
tuntija. Paras asiantuntemus on yleensä auk-
torisoiduilla isännöitsijöillä”, hän toteaa.

Jatkossa lisähaasteita taloyhtiöiden kir-
janpitoon ja tilinpäätöksiin tuo myös raken-
tamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden 
muuttuminen 1.7.2014 lähtien. Kuukausi-il-
moittaminen alkoi heti, eikä muutoksissa ole 
siirtymäaikaa. Ilmoittamisen kannalta muu-
tos on huomattavasti suurempi kuin esimer-
kiksi käännetyn arvonlisäveron tuominen 
rakennusalalle. Tietoja on ilmoitettava huo-
mattava määrä kuukausittain ja kustannus-
tekijä varsinkin pienemmissä urakoissa on 
kohtalainen.

Ilmoittaminen koskee kaikkia yrityksiä, 
asunto-osakeyhtiöitä, kuntia ja valtiota eli 
käytännössä kaikkia rakentamista tai raken-
nuttamista harjoittavia tahoja. Ilmoittami-
nen vaatii myös ennakointia, jopa ennusta-
mista, sillä ilmoituksessa kysytään esimer-
kiksi urakan kokonaissummaa, vaikka sitä 
olisi varsinaisesti urakkakohtaisesti sovittu 
työn tapahtuessa esim. tuntityönä.

Pyydönniemen mukaan muutokseen ei ole 
riittävästi varauduttu. Lievennystä tilantee-
seen tuo kuitenkin se, että verottaja ei ran-
kaise siitä, jos tiedoissa on aluksi virheitä. 
Pääasia on saada järjestelmä alkuun.

kaan verotukseen. Asuintalovarausta vastaan 
voi olla tai voi olla olematta olemassa ole-
vaa rahaa. Jos varausta vastaan on olemassa 
raha, asuintalovarauksen muodostaminen 
on merkinnyt tuottojen toteutumista kuluja 
suurempana, jolloin asunto-osakeyhtiölle on 
jäänyt ylimäärästä rahoitusomaisuutta käy-
tettäväksi seuraavina tilikausina.

Jos taas asuintalovarausta vastaan ei ole 
olemassa rahaa, varauksen muodostaminen 
ei ole merkinnyt rahoitusomaisuuden ker-
tymistä vaan varaus on tehty poistoerojen 
ja rahastoinnin lisäksi tai sijasta peittämään 
esimerkiksi lainanlyhennyksiä varten perityn 
vastikeosuuden tulovaikutusta.

Lisähaasteita tiedonantovelvollisuudesta
Pyydönniemi huomauttaa, että isännöitsi-
jällä on taloyhtiössä suuri valta, joka ulot-
tuu siihen, että isännöitsijä voi halutessaan 
vaikuttaa tiettyjen tahojen tarjousten läpi-
menemiseen. Isännöitsijä ehdottaa, hallitus 
käsittelee, tilintarkastaja tarkastaa ja yhtiö-
kokous hyväksyy. Isännöitsijän ammattitaito 
ja intressit ratkaisevat paljon.

”Isännöitsijän toimenkuva on nykypäivä-
nä erittäin laaja ja hän on paljon vartijana. 
Isoissa isännöitsijätoimistoissa eri isännöit-
sijöillä onkin eri vastuualueet, koska yhden 
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Keittiömaailma ja Uponor ovat toteutta-
neet Keittiömaailma Lahden myymälään 
mallikylpyhuoneen ja -keittiön 70-luvun 
tyyppitalon asunnosta. Myymälässä on 
esillä tilat konkreettisesti putkiremontin 
jälkeen. Mallikeittiöiden ja -kylpyhuonei-
den pohjaratkaisut ovat yksi yhteen, eli 
kuluttajat pääsevät konkreettisesti kat-
somaan, miten muutos on tapahtunut 
tiloihin ja miten uudet kalusteet sopivat 
olemassa olevaan oikeaan tilaan.  Putki-
remonttinäyttely on pysyvä Lahden myy-
mälässä. Vastaavanlaisia putkiremontti-
kohteiden pysyviä näyttelyitä on tulossa 
myös muualle Suomeen.

käy tutustumassa:
Lahti Laune
Launeenkatu 12, 15100 Lahti

Novart Oy/Keittiömaailma ja Uponor Oy toteuttivat mallikeittiön ja -kylpyhuoneen 
putkiremonttikohteesta Lahden myymälään

Upofloorin uudet laminaattimallistot Xprert Pro ja Durastone

Laminaattilattia on helppo ja edullinen 
tapa saada kotiin uutta ilmettä. Se kestää 
kovempaakin kulutusta ja säilyy vähäl-
lä vaivalla siistinä. Upofloorin syksyn uu-
tuuslaminaatti on Xpert Pro,  joka tarjoaa 
sisustukseen harmoniaa ja tyyliä. Mallis-
tossa yhdistyvät trendikkäät yksisauvaiset 
lankkukuosit ja linjakkuutta antava micro 
V-ura. Lisäksi Xpert Pro:ssa on asennusta 
helpottava PressXpress -lukkopontti. Mal-
liston kymmenen erisävyistä puukuosia an-

tavat runsaasti mahdollisuuksia erilaisten 
tunnelmien luomiseen.

Syksyn toinen uutuus on Durastone-la-
minaatti, joka näyttää aidolta laattalat-
tialta, mutta jonka asentaminen on monin 
verroin oikeaa laattalattiaa helpompaa ja 
halvempaa. Durastonen laatat voi helposti 
asentaa limittäin tai porrastuksella. Kuosis-
sa on syvät saumat, minkä takia lopputulos 
on poikkeuksellisen realistinen. Mallistos-
sa on viisi kivilaattakuosivaihtoehtoa; val-

Upofloor-laminaatti Durastone 8066 Charcoal Slate

Upofloor-laminaatti Xpert Pro 018 Barrel Tammi

koinen, beige, musta sekä vaalean- ja tum-
manharmaat.

Molempien uutuusmallistojen laminaat-
tien paksuus on 8 mm ja käyttöluokka 32. 
Ne sopivat erinomaisesti kaikkiin kodin 
kuiviin tiloihin sekä kevyen kulutuksen 
julkisiin tiloihin.

 
lisätietoja
www.upofloor.fi
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tiedote Danske Bank 15.10.2014

Tätä parempaa hetkeä taloyhtiöremontille tuskin tulee

Korot alhaalla ja työvoimaa tarjolla
Asuinrakennuksia korjattiin viime vuonna 
suuremmalla summalla kuin uusia rakennet-
tiin – ensimmäistä kertaa sitten lamavuoden 
1994. Eniten korjaustarvetta on asuinker-
rostaloissa, sillä erimerkiksi 1960–70 luvun 
lähiöt ovat tulossa peruskorjausikään. Jos 
putki- tai vaikka julkisivuremontti on talo-
yhtiössä ajankohtainen, kannattaa siihen 
ryhtyä heti, sillä korot ovat ennätyksellisen 
alhaisella tasolla ja korjaushankkeisiin on 
saatavilla sekä työvoimaa että rahoitusta.

Suomen asuntokannasta valtaosa on ra-
kennettu 1960–1980 -lukujen välisenä aika-
na. Nämä 40–50 vuoden ikäiset kiinteistöt 
ovat tulossa putki-, julkisivu- ja kattoremont-
ti-ikään ja taloyhtiökokouksissa eri puolella 
Suomea käsitelläänkin nyt korjaushankkei-
ta. Lähestyvään remonttiin kannattaa ryh-
tyä heti, sillä tämän parempaa aikaa korja-
ushankkeelle tuskin tulee.

– Panostamme taloyhtiöiden lainoituk-
seen ja rahoitamme korjaushankkeet, kun-
han taloyhtiöstä on pidetty huolta ja vakuu-
det ovat kunnossa. Kun aloittaa korjaushank-
keen suunnittelun nyt, ehtii vielä hyödyntä-
mään ennätysalhaisen korkotason. Taloyh-
tiölainat ovat pitkiä, joten osa lainasta kan-
nattaa sitoa kiinteisiin korkoihin, jotka nekin 
ovat nyt alhaisempia kuin koskaan. Näin saa-
daan ennakoitua asumiskustannuksia, kun 
korkotason vaihtelu ei näy niin voimakkaas-
ti rahoitusvastikkeessa. Myös työvoimaa on 
tarjolla, sillä uudisrakentamisen puolella on 
hiljaisempaa, kommentoi edullista tilannet-
ta taloyhtiö-asiakkaista vastaava johtaja Irma 
Gillberg-Hjelt	Danske	Bankista.

Wienerbergerin viimeisin uutuus on Ruskon-
kirjava Makasiini -tiili, joka täydentää punais-
ta väriskaalaa hieman tummempana ja kirja-
vampana. Se istuu julkisivuratkaisuissa hyvin 
suomalaiseen ympäristöön pintamuodoltaan 
elävänä ja väriltään maanläheisenä. Uutuus-
tiili on myös erinomainen valinta vanhem-
pien kohteiden peruskorjaukseen luonnolli-
sen, antiikkisen ilmeensä ansiosta.

Makasiini-tiili soveltuu sekä pien- että 
kerrostalojen julkisivumateriaaliksi. Sitä val-
mistetaan	kokoluokissa	MRT60	(285x85x60	
mm)	 ja	RT	 (285x135x60	mm)	sekä	 tietyin	
rajoituksin myös 45 mm paksuisena tiili-
laattana.

lisätietoja 
www.wienerberger.fi

Terca-tiilimallistoon Ruskonkirjava uutuustiili

Ajallaan tehty remontti on lykättyä 
halvempi
Korjaushankkeessa voi säästää merkittäviä 
summia tekemällä taloyhtiölle korjaussuun-
nitelman ja noudattamalla sitä. Remontin 
hinta nimittäin nousee sitä suuremmaksi 
mitä pidemmälle korjauksia lykätään ja kor-
jaamattomien rakenteiden – kuten katon tai 
putkien - pettäminen voi aiheuttaa sievoisia 
lisäkustannuksia taloyhtiölle. Kiinteistön yl-
läpidon laiminlyönti myös alentaa kiinteistön 
arvoa ja vaikeuttaa sitä kautta rahoituksen 
saamista tuleville korjauksille.

– Remontit kannattaa tehdä ajallaan. Jos 
rakennus pääsee huonoon kuntoon, remon-
tointikustannukset nousevat helposti yli 
asunnon arvon, ja rahoituksen saaminen re-
monttiin on vaikeaa tai ainakin kallista. Ra-
hoitamme korjaushankkeet pääsääntöisesti 
60 prosenttiin asti kohteen käyvästä arvosta, 
sanoo	Gillberg-Hjelt.

Hyvä aika myös taloyhtiön uudistuksille
Jos vanhan korjaamiseen ei taloyhtiössä ole 
tarvetta, kannattaa pohtia mahdollisuutta 
toteuttaa yhtiön arvoa nostavia uudistuksia.

– Uudistukset, kuten vaikka hissin raken-
taminen, nostavat sekä viihtyisyyttä että 
asuntojen arvoa, joten niistä hyötyvät sekä 
talossa asuvat että asuntoja edelleen vuokraa-
vat	osakkaat,	sanoo	Gillberg-Hjelt.

Kilpailuttaa kannattaa  
paitsi pankki myös remontti
Korjaushankkeiden rahoituksen kilpailutus 
voi tuoda vuositasolla merkittäviä säästöjä, 

mutta myös korjausrakentajan valintaan kan-
nattaa uhrata aikaa.

– Useimmat taloyhtiöt pyytävät kyllä tänä 
päivänä rahoitustarjouksen useasta pankista, 
mutta sen lisäksi tässä taloustilanteessa kan-
nattaa panostaa myös remontoijan valintaan. 
Esimerkiksi jos miljoonan euron putkiremon-
tista saa neuvoteltua korjausrakentajalta vii-
den prosentin alennuksen, säästö nousee 50 
000	euroon,	sanoo	Gillberg-Hjelt.

 Näin säästät taloyhtiön remontissa
 1. Älä lykkää remonttia – liika lykkääminen 

nostaa remontin kustannuksia ja yllättä-
viä menoja.

 2. Varaa aikaa remontin suunnitteluun.
 3. Kilpailuta remontti huolella, valitse hyvä-

maineisia korjausrakentajia.
 4. Tee tarkka budjetti.
 5. Selvitä käytettävissä olevat rahoitusvaih-

toehdot, hyödynnä avustukset.
 6. Kilpailuta pankkilaina ja varmista rahoitus 

ennen remonttiin ryhtymistä. 
 
lisätietoja
Irma	Gillberg-Hjelt
taloyhtiöasiakkaista vastaava johtaja
Danske Bank
puh. 010 546 5832
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Voiko taloyhtiö vaatia rakennesuunnittelijaa
K: Remontoimme	vanhan	 (rakennusvuosi	
1909)	kaksion	WC-tilaa.	Tila	on	olemassa	ja	
ollut aikaisemminkin käytössä WC-tilana, eli 
rakennuslupaa ei remontille tarvita. Uusim-
me kaiken putkia myöten ja tarkoitus olisi 
laittaa lattian alle leca-soraa, Finnfoam, be-
tonivalu/kallistus, päälle vesieristys, tasoite 
ja laatta. Tietääksemme tämä on oikea tapa 
tehdä rakenne, mutta taloyhtiölle tämä ei kel-
paa ja he vaativat meitä palkkaamaan raken-
nesuunnittelijan. Voiko taloyhtiö edellyttää 
erillisen asiantuntijan palkkausta? Heinä-
kuussa suunnittelijoita on vaikeaa saada ja 
erillisen suunnittelijan palkkaaminen rasit-
taa myös kukkaroa jonkin verran.

V: Taloyhtiö on vastuussa vesieristyksistä ja 
putkista. Jotta taloyhtiö voi tehdä myönteisen 
päätöksen korjausasiassa, sen on oltava varma 
miten korjaustyö tehdään ja kuka korjaustyön 
tekee.  Nämä tiedot täytyy olla isännöitsijälle 
jätetyssä korjausilmoituksessa. On paikkakun-
tia, joissa ko. työt vaativat toimenpideluvan.

Vedeneristys
K: Taloyhtiössämme on tehty 2005 perintei-
nen putkiremontti asianmukaisine kylpyhuo-
nevedeneristyksineen. Kylpyhuoneessamme 
on tehty myöhemmin vuonna 2011 remontti, 
jossa lattiaan ja seiniin on asennettu uudet 
laatat vanhojen laattojen päälle. Tässä yh-

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

teydessä on uusien laattojen alle asennettu 
myös vedeneristys. Nyt kylpyhuoneessamme 
on siis kaksi vedeneristystä. Onko rakenne 
asianmukainen, vai onko olemassa vaara kah-
den tiiviin vedeneristyskerroksen väliin kos-
teuden kondensoitumisesta ja mahdollisesta 
tulevasta vesivauriosta. Mitä ovat rakennus-
määräykset ja hyvä rakennustapa tällaisessa 
tapauksessa? Remontti on tehty ja valvottu 
vuonna 2011 taloyhtiön toimesta.

V: Kaksi vesieristystä päällekkäin ei ole hyvän 
rakennustavan mukaista.  Jos kaikki materi-
aalit vesieristeiden välissä ovat kosteuden kes-
täviä, niin asiasta ei välttämättä ole haittaa.  
Kuitenkin seuraavan kylpyhuoneremontin ai-
kana asia on oikaistava.  Tämä on saatettava 
isännöitsijän tietoon niin, että siitä löytyy kir-
jallinen selvitys ja kuka on vastuussa tapahtu-
neesta.  Jos ilmenee esimerkiksi laattojen irtoa-
mista	(kopoja),	niin	on	rakenne	korjattava	heti.

Voiko muovin päälle laatoittaa?
K: Suihkuhuoneen seinissä on osa betonisei-
nää ja kipsoniitti seinää, joissa on muovipin-
taa, mitä käytettiin 80 luvulla, voiko tämän 
muovin päälle laatoittaa suoraan vai pitääkö 
se poistaa? Samoin lattia: betoni alla ja muo-
vimatto päällä, voiko muovimaton päälle suo-
raan laatoittaa?  Kerrostalosta on kysymys.

V: Vanhat pintarakenteet seinistä ja lattias-
ta tulee poistaa, myös laatat betoniseinän 

päältä.  Pohjat puhdistetaan hiomalla.  Sen 
jälkeen asennetaan vesieristys ja laatoituk-
set sekä tehdään putkityöt sekä muut asen-
nukset ja pintatyöt. Koska kysymyksessä on 
kerrostalo ja ilmeisesti osakeyhtiö, isännöit-
sijä on se henkilö, joka pistää asian liikkeelle 
aloittaen suunnittelusta.

Lattiamateriaalin vaihto
K: Olisi tarkoitus vaihtaa olohuoneeseen 
parketin tilalle laminaatti. Haluaisin saada 
lattia pinnan samalle tasolle, mutta parketti 
on paksumpi kuin laminaatti, niin ajattelin, 
että voisinko laminaatin alle laittaa jotain 
kipsilevyä korottamaan lattiaa, jottei tarvitse 
mitään massoja levitellä? Korotus on kuiten-
kin aika pieni. Esim. 6 mm kipsilevy, alla olisi 
betoni lattia, tarvitseeko väliin laittaa jotain 
parketin alle tarkoitettua askeläänieristettä?

V: Kysymyksestäsi ei käy ilmi, onko kysees-
sä kerrostalo vai pientalo. Jos on kerrostalon 
olohuone, niin sinne voit laittaa 6 mm kipsi-
levyn ja askeläänen eristämismateriaalin. Jos 
kyseessä on pientalo, niin on syytä tarkistaa 
betonilattian kosteustilanne ennen kipsile-
vyjen asentamista, sillä kipsilevyn kartonki 
on altis homehtumaan tuollaisessa paikassa, 
jos siellä on ylimääräistä kosteutta, varsinkin 
matalaperustaisissa rakennuksissa. Tässäkin 
asennuksessa kipsilevyn päälle tulee ohut so-
lumuovikerros tai aaltopahvikerros.

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle niin kommentteja kuin kysymyksiä 
taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. Käsittelem-
me näitä kysymyksiä taas seuraavassa lehdessämme.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry on laatinut Kiinteistöliike-
toiminnan sanaston, jotta kaikille alan 

toimijoille ja osapuolille saataisiin yhteinen 
ajantasainen sanastokokonaisuus. Sanaston 
tavoitteena on helpottaa kansalaisten itse-
näistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden 
ja kansalaisten välistä viestintää.

Tällä palstalla esittelemme näistä Kiin-
teistöliiketoiminnan sanaston termeistä tär-
keimpiä ja ajankohtaisimpia.

Kunnossapitosuunnitelmaehdotus
mieluummin kuin: tekninen pt-suunnitelmaeh-
dotus; tekninen pts-ehdotus
Tekniset näkökohdat huomioon ottava tie-
tyn aikavälin suunnitelmaehdotus kunnos-
sapitoa varten. Kunnossapitosuunnitelma 
laaditaan kuntoarvioinnin perusteella ja sitä 
käytetään usein korjaussuunnitelman laadin-
nan lähtötietona. Lyhenne pts tarkoittaa pit-
käntähtäimen suunnitelmaa.

Korjaussuunnitelma
mieluummin kuin: pt-suunnitelma
Kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suun-
nitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudel-
listen näkökulmien lisäksi huomioon kiin-
teistön käyttäjien ja omistajien tarpeet. Kor-
jaussuunnitelma muodostaa yleensä perus-
tan kunnossapitoon liittyvälle budjetoinnille, 
mikä merkitsee organisaation sitoutumista 
ohjelman toteuttamiseen. Korjaussuunni-
telmassa tulisi eritellä tarvittavat korjaus- 

ym. toimenpiteet ajoituksineen. Suunnitte-
lun erityisnäkökulmana voi olla esimerkiksi 
kiinteistön kunnon, arvon tai ominaisuuk-
sien säilyminen. Korjaussuunnitelma tulisi 
tarkistaa määrävälein.

Vuosikorjaussuunnitelma
Korjaussuunnitelmaa tarkentava, vuosittain 
etenevä toimenpidesuunnitelma. Vuosikor-
jaussuunnitelmaa toteutetaan tavallisesti 
vuosikorjauksina tai erillisinä peruskorja-
ushankkeina.

Vuosikorjaus
Vuosikorjaussuunnitelmaan perustuva en-
nakoitavissa oleva korjaus. Kiinteistön vuo-
sikorjaussuunnitelmaan kuuluu yleensä vuo-
sittainen korjaustarpeiden kartoitus, jota 
varten voidaan koota palautetta ja ehdotuk-
sia myös kohteen käyttäjiltä. Vuosikorjausten 
yhteydessä voidaan tehdä myös ennakoimat-
tomia korjauksia.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
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omataloyhtiö.fi tarjoaa Hankekoulu-oppaan nyt veloitukset-
ta, kun liityt jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi/jasen

www.omataloyhtio.fi

Jäsenyys on veloituksetonta 
eikä se velvoita sinua  
mihinkään
Palvelumme jäsenet saavat käyt-
töönsä monipuolisen palvelu-
tarjontamme sekä viikoittaisen 
verkkolehden, jossa käsitellään 
kulloisenkin teeman mukaisia 
ajankohtaisuuksia ja ratkaisuesi-
merkkejä. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” 
Viikon Kysymys”, jossa käsitte-
lemme jäseniltämme saapuneita 
lakikysymyksiä vastauksineen. 
Lisäksi tarjoamme kattavasti 
täyttölomakkeita taloyhtiöiden 
hallinnoimiseen. Lomakepalve-
lustamme löytyvät mm. isän-
nöitsijäntodistus, pelastussuun-
nitelma, vastuunjakotaulukko 
sekä muutostyöilmoitus. Nämä 
kaikki ovat käytössänne täysin 
veloituksetta.

Uusille jäsenille nyt huikea 
jäsentarjous – veloitukseton 
Hankekoulu-opas!
Taloyhtiön hallitus on aina iso-
jen päätösten ja mittavan pro-
jektin äärellä, kun taloyhtiössä 
joudutaan tekemään korjaustöi-
tä. Olipa kyseessä putkiremont-
ti, julkisivuremontti tai ikku-
noiden uusiminen, hanke vaatii 
sekä asiantuntemusta että oikeaa 
määrittämistä. Toisaalta, taloyh-
tiön hallituksella on jo juridisia 
velvoitteita niin huoltosuunnitel-
mien kuin hankkeidenkin osalta. 
Haasteita vastaavaa osaamista 
löytyy valitettavan harvoin talo-
yhtiön sisältä. Omataloyhtiö.fi ja 
Rakennuttajatoimisto Valvonta-
konsultit Oy ovat yhdessä koos-
taneet artikkelisarjan siitä kuin-
ka korjaushanke etenee.

Liity Omataloyhtiö.fihin 

– saat enemmän!

Tähtäimessä onnistunut 
hanke!
Hankekouluoppaan tarkoituksena 
on selventää taloyhtiön peruskor-
jaushankkeiden keskeisiä vaiheita 
taloyhtiön päättäjille ja yhtiöiden 
osakkaille. Tavoitteena on koros-
taa suunnitelmallisen hallinnoin-
nin merkitystä mm. korjaushank-
keiden aikatauluttamisessa ja kus-
tannustehokkaassa läpiviennissä.

Hankekoulussa havainnollis-
tamme korjaushankkeen eri vai-
heet aina kuntoarviosta ja korja-
ustarpeen havaitsemisesta siihen 
asti, kun kiinteistö on saneerattu 
takuuvaiheeseen sekä siitä eteen-
päin myös yksittäisten rakenneo-
sien ylläpitoon. Oppaassa ei pu-
reuduta jokaisessa kohdassa pik-
kutarkkaan informaatioon, vaan 
pikemminkin havainnollistetaan 
prosessin ja päätöksenteon kul-
kua rakennushankkeissa.

Hankekoulun pääasiallisena 
kirjoittajana on Rakennuttajatoi-
misto Valvontakonsultit Oy:stä 
hankejohtamisen asiantuntija, 
projektinjohtaja Juuso Hämä-
läinen. Yritys on lähes neljännes-
vuosisataisen historiansa aika-
na rakennuttajakonsultoinut ja 
valvonut Etelä-Suomen alueella 
satoja erilaisia, niin uusia kuin 
vanhojakin julkisen rakentami-
sen sekä liike- ja asuntoraken-
tamisen kohteita. Runsaslukuis-
ten kohteiden ja pitkäkestoisten 
asiakkuuksien myötä on ollut 
mahdollista olla mukana kehit-
tämässä alan menettelyjä ja pro-
sesseja. Kehittämistyötä on teh-
ty niin yksittäisten asiakkaiden 
kanssa kuin alan luottamusteh-
tävissäkin.

Omataloyhtiö.fi on Suomen käytetyin taloyh-
tiöiden korjaushankeratkaisuja tarjoava palvelu. 
Omataloyhtiö.fi tarjoaa ratkaisujen lisäksi ajan-
kohtaista, monipuolista ja asiantuntevaa tietoa 
sekä apuvälineitä taloyhtiön hallinnoimiseen.

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Hankkeen arvioitu aloitus ____ /____

Tilaaminen on veloituksetonta. Toimitukset vain Suomeen.

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.



Asiat hallintaan – www.omataloyhtio.fi

O
so

ite
lä

hd
e:

 w
w

w
.o

m
at

al
oy

ht
io

.fi
n 

m
ar

kk
in

oi
nt

ire
ki

st
er

i


