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Onko tämä vanha hokema edelleen tärkein asunnon arvoa mää-
rittävä tekijä? Entä, jos asuntosi ei ole pitäjän huippualueilla? 
Mitä on tehtävissä? Vai onko mitään?

Media uutisoi asuntojen hintojen romahtamisesta – ja faktaahan 
se on. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 van-
hojen kerros- ja rivitalojen hinnat laskivat 0,6 prosenttia edellisestä 

vuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,2 prosenttia, kun 
taas muualla maassa hinnat laskivat 1,3 prosenttia. Paitsi asuntojen 
arvoon, vallitseva taloustilanne vaikuttaa merkitsevästi myös asun-
tokauppaan ja yleisesti asuntomarkkinoiden toimivuuteen.

Listasin ylös asioita, joilla voi vaikuttaa oman asunnon arvoon – tie-
tysti osin taloyhtiön tahtotilasta riippuen. Oikea-aikaiset ja oikein koh-
distetut huoltotoimenpiteet auttavat sinua paitsi oman taloutesi suun-
nittelemisessa myös asunnon arvon säilymisessä. Koko kiinteistöä aja-
tellen; kun reaktiivisten korjausten tarve vähenee, vähenevät myös kor-
jauskustannukset. Korjaustoiminnan tulee aina olla suunnitelmallista.

Taloyhtiön ja sitä kautta oman asuntosi arvoon vaikuttaa myös se, 
ketkä pitävät taloyhtiöstä huolta: isännöitsijä, huoltoyhtiö tai kenties 
jopa oma talonmies? Hyvin hoidetussa taloyhtiössä täytetään aktiivi-
sesti huoltokirjaa, eikä se vain loju ”pölyttymässä pannuhuoneessa”. 
Minkälainen maine taloyhtiöllänne on? Onko taloyhtiössä pohdittu 
erilaisia energiansäästö- ja lämmitysratkaisuja?

Hyvin hoidettu kiinteistö, jota hallinnoidaan hyvässä yhteishen-
gessä ja laadukkaasti, on hyvä sijoitus. Suositummalla alueella oleva 
kiinteistö ei välttämättä tätä ole, jos päätöksenteon hankaloituessa 
korjaustoimenpiteistä ei saada päätettyä ajoissa. Tällöin korjaustöitä 
tehdään hätätyönä ja kustannukset nousevat huomattavasti. Yrittä-
käämme siis luoda taloyhtiöön hyvä yhteishenki, avoin keskusteluil-
mapiiri ja ”me-henki”.

Heidi Uusitalo, päätoimittaja
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Jokaisen asunnon vastikkeesta kuuluu 
noin viisi prosenttia taloyhtiön yhteis-
ten tilojen sähköön. Kiinteistösähkön 

kulutukseen tulisi siksi kiinnittää kunnolla 
huomiota. Toimiva ja energiatehokas valais-
tus yhteisissä tiloissa on päivittäin asumis-
viihtyvyyteen ja – turvallisuuteen sekä kus-
tannuksiin vaikuttava tekijä.

Valaistus oikea-aikaiseksi
Vaikka rappukäytävissä, pyörävarastoissa, kel-
lareissa ja ullakoilla viivytään vain hetki, esi-
merkiksi liian hitaasti syttyvä, liian hämärä tai 
häikäisevä valaistus voi olla kiusallinen ja pit-
kiksi ajoiksi päälle jäävä valaistus myös kallis. 
Nykyaikaisella liiketunnistinvalaistuksella ta-
loyhtiö voi säästää jopa 10 prosenttia yleisten 
tilojen valaistuksen energiakustannuksista.

Ulkovalaistuksessa käytetään enää har-
voin kelloajastusta, joka vaati paljon huolto-
miesten työaikaa. Ajastus on korvattu hämä-
räkytkimillä, jolloin ajatusta ei tarvitse jatku-
vasti säätää vuodenaikojen mukaan.

Piha-alueilla yleensä valaistaan lasten 
leikkipaikat, sisäänajotiet, paikoitusalueet, 
oleskelualueet ja kulkutiet. Näistä alueista 
ainakin osa on sellaisia, että ne aurataan tal-
visin. Pihavalaisimet pitää siis suunnitella 
siten, että ne eivät ole talvisen lumiaurauk-
sen esteenä.

Valaisimien huoltamisen täytyy myös su-
jua vaivattomasti. Lamppuja ei pidä sijoit-
taa niin korkealle, että lampun vaihtamiseen 
tai valaisinkuvun puhdistamiseen tarvitaan 
nostokoria tai muuta vaikeammin hankitta-
vaa välinettä.

Valaistus voi olla myös häiriötekijä
Valaisimien välimatkan toisistaan määrää-
vät valaisinpylväiden korkeus, valaisinteho, 
valaisintyyppi ja lampputyyppi. Valaistuksen 
suunnittelussa on otettava riittävästi huo-
mioon myös se, että valaistus saattaa olla 
hyödyllisyytensä ohella häiriötekijä asumi-
sessa. Esimerkiksi pihavalojen kytkeytymi-
nen tunnistimen avulla päälle vain tarpeen 
tullen, jonkun liikkuessa pihalla, on ener-

giataloudellista, mutta valojen syttyminen ja 
sammuminen voi heijastua läheisiin asuntoi-
hin myös häiritsevällä tavalla.

Valaistuksen suunnitteluun kannattaa pa-
nostaa ja käyttää ammattisuunnittelijaa apuna. 
Valaistussuunnitelmalla ja -laskennalla varmis-
tetaan, että uusi valaistus on riittävä ja tarkoi-
tuksenmukainen. Suunnittelussa kannattaa 
huomioida energiansäästön ja valon riittävyy-
den lisäksi myös muun muassa valon väriläm-
pötila eli lampun värisävy, joka vaikuttaa pal-
jon paitsi tilan tunnelmaan, myös valon häi-
käisevyyteen. Myös valojen suuntaaminen on 
keskeinen tekijä onnistuneessa valaistuksessa.

Asukkaiden toiveet ja tarpeet kannat-
taa kartoittaa suunnitteluvaiheessa esimer-
kiksi asukaskyselyllä. Kerrostaloasukkaille 
tehdyissä kyselyissä on tullut ilmi, että aina 
valaistuksen lisääminen ei ole asukkaiden 
toiveissa, vaan esiin on usein tullut tarve 
suojautua valolta. Esimerkiksi ikkunoista si-
sään tunkeutuva pihavalo voi häiritä. Valon 
yksiselitteinen lisääminen ei siten ole aina 
paras ratkaisu.

EU-energiatehokkuusdirektiivi muuttaa 
valaisinmarkkinat
EU-energiatehokkuusdirektiivin poistaessa 
elohopeavalaisimet markkinoilta, led-lamput 
tulevat melko varmasti olemaan keskeisessä 
asemassa vanhojen valaisintyyppien korvaa-
jina. Nykyiset ledit kestävät kylmää ja antavat 
miellyttävää valoa. Ne voivat kuitenkin aiheut-
taa ongelmia, jos niillä korvataan yhteistilojen 
hehkulamppuja ja loisteputkia uudistamatta 
muuta valaisutekniikkaa. Ledien kytkeminen 
ajastimella toimivaan yhteistilojen valaistuk-
seen voi myös tuoda yllätyksiä. Kaikki valo-
jen sammumista määräajan kuluttua ohjaa-
vat porrasvaloautomaatit eivät välttämättä 
kestä ledejä.

Ledeillä on kuitenkin monta hyvää puol-
ta, ja usein samalta valmistajalta löytyy myös 
kestävämpi ratkaisu, jos automaatti ei kestä 
tarvittavaa määrää ledejä käytössä. Porrasva-
loautomaattien rajoituksia ei vain aina tulla 
ajatelleeksi, vaikka kysyttäessä automaatin 
valmistaja kertoo yleensä rehellisesti, minkä 

verran energiansäästölamppuja tai ledejä suo-
sitellaan käytettäväksi kunkin mallin kanssa.

Energiansäästölamppujen ongelmana 
syttymisviive
Ledien valintaa yhteisiin tiloihin energian-
säästölamppujen sijasta puoltaa energian-
säästölamppujen melko pitkä syttymisvii-
ve. Etenkin liiketunnistimeen kytkettyjen 
valojen tulisi toimia nopeasti. Tiloissa, jois-
sa käydään vain lyhyesti, on valaistuksen 
oltava välittömästi tilaan tullessa riittävä. 
Energiansäästölampun viive voi olla 1-60 se-
kuntia. Pahin syttymisviive on ulkovaloissa 
pakkasella. Led syttyy yleensä heti eikä ehdi 
herättää ärtymystä.

Ulkovalojen vaihdolla energiatehokkaisiin 
led-valaisimiin voidaan saavuttaa huomatta-
van suuri säästö taloyhtiön sähkölaskussa. 
Investointi maksaa itsensä takaisin alle 10 
vuodessa pienentyneenä energiankulutukse-
na. Led-valaistuksen suurin säästö ei kuiten-
kaan tule edes energiankulutuksen säästöistä 
vaan siitä, että pidempi käyttöikä vähentää 
merkittävästi vaihtotyötä.

Kun isompien saneerausurakoiden yhtey-
dessä uusitaan myös valaistus, se toteutetaan 
nykyisin yhä useammin suurelta osin led-va-
laistuksena. Led-lamput ovat myös huomat-
tavan ekologisia. Ne eivät sisällä elohopeaa 
tai lyijyä ja ne ovat kierrätettävissä kaikissa 
SER-kierrätyspisteissä normaalin elektronii-
kan tavoin.

Valaistussuunnitelmaa noudatettava 
myös huolloissa
Valaistusta uusittaessa ennakkosuunnittelu 
ja valaistuksen todellisen tarpeen mitoittami-
nen ovat kaiken a ja o. Toisaalta parhaasta-
kaan suunnitelmasta ei ole hyötyä, jos suun-
nitelma unohdetaan huollon yhteydessä. Esi-
merkiksi jos suunnitelmassa hyviksi todettu-
jen lamppujen tilalle asennetaan huollossa 
uudet, mahdollisimman tehokkaat lamput, 
voi kokonaisuus rikkoutua. Kirkkaampi valo 
ei ole automaattisesti parempi valo.

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Rakentaja.fi

Taloyhtiön valaistus 
uusien haasteiden edessä

Hyvin suunniteltu valaistus lisää taloyhtiön viihtyisyyttä ja turvaa kulkua niin sisä- 
kuin ulkotiloissakin. Valaistuksen uudistaminen on tavallisesti järkevä toteuttaa 
muun remontin, kuten putki- tai julkisivuremontin yhteydessä. Kaikki taloyhtiöt  
ovat kuitenkin tulevina vuosina pakollisen muutoksen edessä siltä osin, että  
pihapiirien valaistuksessa yleisimmin käytetyt, runsaasti energiaa kuluttavat  
elohopeavalaisimet poistuvat markkinoilta vuonna 2015. Nykyisille valaisintyypeille 
joudutaan etsimään vaihtoehtoja.
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”Kirkkaampi valo ei ole  
automaattisesti parempi valo.”
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Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä 
kaukonäköisyys kannattaa. Edulliset han-
kintakustannukset eivät yksinään kerro 
koko totuutta; huolto ja ylläpito voivat nos-
taa edullisen tuotteen kalleimmaksi. Koko-
naisvaltainen kustannusvertailu onkin vält-
tämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata 
oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, että kus-
tannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla 
myös pidemmän ajan kuluessa. Pelkkään os-
tohintaan katsominen ei olekaan se järkevin 
vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein 
niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsen-
sä takaisin muutamassa vuodessa. Vinyyli 
kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja 
auringon porotuksen. Vinyyliin eivät myös-
kään tuhoeläimet pääse käsiksi, eikä lehtivih-
reä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta, 
maali ei hilseile eikä se tikkuunnu.

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää 
pelkkä pesu ja kalliista huoltomaalauksesta 
säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin 
mukavampaan. Monessa yhtiössä on tapana 
talkoilla huoltaa yhtiön yhteistä omaisuut-
ta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein tal-
kooväen kokoaminen ei aina olekaan kovin 
helppoa, eikä vapaaehtoisia maalareita löydy. 
Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on 
teetettävä jollakin muulla taholla.

Kiinteistön kruunaa aita, 
jota ei tarvitse koskaan maalata

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, 
joilla juuri teidän yhtiönne piha viimeistel-
lään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräiset 
katseet pois piha-alueilta, aitaukset jaka-
vat autosyvennykset ja raja-aidat erottavat 
pihan naapurista. Viimeisen silauksen luo-
vat katokset postilaatikoille ja jäteastioille. 
Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden työstö 
ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten 
asennusohjeiden avulla. Tuotteet voi myös 
purkaa ja kasata uudelleen ja niillä on mate-
riaalivalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet 
valmistetaan tuotteiksi Suomessa, omassa 
nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työ-
voimalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava 
vinyylisten  piha- ja puutarharakenteiden / 
tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja koko-
naispalvelun tuottaja Suomessa ja alan kiis-
taton edelläkävijä. Yhtiön toiminta perustuu 
ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja 
tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin 
toimitusaikoihin, luotettavaan logistiikkaan, 
korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja 
tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökump-
paneihin.

Finera® tuotteiden edut
– palamaton ja myrkytön materiaali
– ei aiheuta terveys- tai ympäristö-hait-

toja
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyt-

tölämpötilat -50 °C…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa, säästät jo asen-

nuskustannuksissa
– ei tarvitse koskaan pintakäsittelyjä
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai be-

tonituotteiden tilalle
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseen-

sä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää 

auringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu tai tikkuunnu, ei hal-

keile, hilseile tai liituunnu
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiin-

teistölle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja tur-

vallinen
– erittäin hyvä hinta–laatu–elinkaari suh-

de

Finera® tuotteet:
– pien-, rivi- ja kerrostalojen piha-aidat
– terassien ja parvekkeiden kaidejärjes-

telmät
– taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-ai-

dat
– ajo- ja käyntiportit, myös automaattiset 

liukuportit
– jätekatokset, puutarhavajat, komposti-

kehät
– maaseutu- ja eläinaitaukset sekä niiden 

portit
– mittatilausterassit
– pergolat, terassikatokset
– tilanjako-/viherseinäkkeet
– valmislaiturit sekä laitureiden kaiteet

Kaunis, aina kunnossa ja siistinä oleva aita, terassi tai parveke 
nostaa kiinteistönne arvoa samalla kun postilaatikkotelineet ja 
jätekatokset viimeistelevät pihan ilmeen. Perinteiseen puuhun 
verraten vinyyli on huoleton vaihtoehto; vinyyliä ei koskaan 
tarvitse pintakäsitellä, sillä se ei haalistu tai ime likaa itseensä.

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Finera
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Kaksi kolmevuotiasta valkoista piha-aitaa rinnakkain…
Vasemmalla Fineran vinyyliaita, oikealla perinteinen valkoi-
seksi maalattu puuaita. Vinyyliaitaa ei ole edes pesty koskaan, 
harmaantunut puuaita vaatii jo huollon ja maalauksen.
Voit laskea aitojen huolto- ja elinkaarikustannukset:  
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12445/finera_aitalaskuri.htm

Vinyyliaita on todella siisti ja kohentaa kokonaisilmet-
tä.  Se sopii hyvin yhteen eri rakennusmateriaalien 
kanssa.
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Huoltokirjan sisällön vähimmäisvaati-
mukset on esitetty Suomen Raken-
tamismääräyskokoelman osassa A4 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Huolto-
kirja vaaditaan sellaisiin uudisrakennuskoh-
teisiin ja rakennuslupaa vaativiin korjausra-
kennuskohteisiin, joita käytetään pysyvään 
asumiseen tai työskentelyyn. Käytössä ole-
ville vanhemmille kiinteistöille, joille huol-
tokirjaa ei ole vaadittu rakennusvaiheessa, 
huoltokirjan laatiminen on vapaaehtoista. 
Sen laatimista ja käyttöä voi kuitenkin suo-
sitella kaikissa kiinteistöissä.

Selkeyttä vastuunjakoon
Taloyhtiössä huoltokirjan pääasiallisia käyt-
täjiä ovat isännöitsijä ja huolto-organisaatio. 
Koska kiinteistöt ja niiden huoltotarpeet ovat 
erilaisia, huoltokirja laaditaan erikseen jo-
kaiselle kiinteistölle. Laatiminen kannattaa 
antaa asiaan perehtyneelle ammattilaiselle. 
Huoltokirja voi olla paperisessa tai sähköi-
sessä muodossa.

Huoltokirjaa voidaan käyttää hyödyksi 
sekä kiinteistöhuollon kilpailuttamisessa että 
huollon toteuttamisen valvonnassa. Huolto-
kirja on kiinteistönhuollon laatukriteerien 

tärkein mittari. Se on usein ainoa asiakirja, 
jonka avulla huoltotehtävien toteutumista 
voidaan seurata. Huoltokirja toimii myös ra-
kennukseen kohdistuneiden korjaustöiden 
dokumenttina. Kun korjaustyöt merkitään 
huoltokirjaan, auttaa se projektin valvonnassa 
ja takuuvuosien jälkiseurannassa. Huoltokirja 
helpottaakin tehtyjen toimenpiteiden toden-
tamista esimerkiksi vastuukysymystilanteissa.

Säästöjä dokumentoinnin ja ennakoinnin 
avulla
Huoltokirjaan kootaan kiinteistön hoidon, 
huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, ta-
voitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille 
ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Siinä 
määritellään myös hyvän energiatalouden ja 
sisäilmaston edellyttämät hoito-, huolto- ja 
kunnossapitotehtävät. Huoltokirjan avul-
la voidaan myös seurata kiinteistön ener-
giankulutusta. Seuranta taas mahdollistaa 
nopean reagoinnin poikkeavuuksiin, kuten 
esimerkiksi vuotoihin.

Huoltokirjaa aktiivisesti käyttämällä voi-
daan vähentää reaktiivisten korjaustöiden 
tarvetta. Suunnitelmallisen kiinteistönpi-
don on helppo todeta säästävän selvää rahaa; 

VTT:n tutkimuksen mukaan oikea-aikaisella 
kunnossapidolla on mahdollista vähentää 25-
30 % rakennuksen elinkaaren aikaisia korja-
uskustannuksia.

Huoltokirja on kustannustehokas tapa 
tallentaa, päivittää ja jakaa kiinteistön yllä-
pidossa tarvittavia tietoja. Huoltokirjaa voi-
daan käyttää myös tarjouspyyntöjen yhtey-
dessä, jolloin se osana tarjouspyyntöä aut-
taa mitoittamaan tarkoituksenmukaisesti 
kiinteistönhoidon ja -huollon sekä kunnos-
sapidon, jotta ei makseta liikaa tai turhas-
ta. Samalla kiinteistönhuollon kilpailutus 
helpottuu, kun tarjouksista saadaan vertai-
lukelpoisia kaikkien tarjousten perustuessa 
samaan huoltokirjaan. Myös myynti- ja osto-
prosessissa mukana ollessaan huoltokirja on 
hyödyllinen dokumentti.

Huoltokirjasta saadaan luonnollisesti täy-
si hyöty vain, kun sitä täytetään aktiivisesti. 
Kerran huolella laaditusta mutta sittemmin 
unohtuneesta huoltokirjasta ei ole apua sen 
enempää kilpailuttamisessa kuin kiinteistö-
kaupoissakaan. Hyvin hoidettu huoltokirja 
on sitä vastoin dokumentti hyvin huolletus-
ta kiinteistöstä ja voi sellaisena jopa nostaa 
kiinteistön arvoa.

Teksti: Satu Evilampi   Kuva: Jarno Kylmänen

Taloyhtiön 
huoltokirja 

– avain suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon

Taloyhtiön huoltokirja auttaa huoltamaan ja kunnossapitämään 
kiinteistöä laitteineen ja järjestelmineen siten, että rakennusosien, 
järjestelmien ja laitteiden tavoitteellinen elinkaari voidaan saavut-
taa. Huoltokirja tarjoaakin oivallisen välineen suunnitelmalliseen 
kiinteistönpitoon.

” Huoltokirja on 
kustannustehokas 

tapa tallentaa, 
päivittää ja jakaa 
kiinteistön ylläpi-
dossa tarvittavia 

tietoja.”
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Näkymät Turun Runosmäessä sijait-
sevan taloyhtiön katolta kirkkaana 
tammikuisena päivänä eivät voisi 

enää upeammat olla. Vuonna 2013 toteute-
tun julkisivu- ja LVI-peruskorjaukset jäljil-
tä toisen As Oy Raskinpolun rakennuksen 
katolla olevat aurinkopaneelit keräävät jo 
ilmaista energiaa. Katon toinen uusi raken-
nelma, LTO- Mestarin uusi poistoilman läm-
möntalteenottojärjestelmä (LTO) puolestaan 
pitää huolen, että runosmäkeläiset harakat 
joutuvat etsimään lämpöä muualta.

As Oy Raskinpolku on vuonna 1978 val-
mistunut kahden kerrostalon yhtiö, jossa on 
90 asuntoa. Yhtiön perusteellinen, kaikin ta-
voin mallikelpoisesti hoidettu julkisivukorjaus 
sai Julkisivuremontti 2013 ykköspalkinnon. 
Tuomaristo kiitti tapaa, jolla mittavien talotek-
nisten parannusten yhdistämisellä julkisivure-
monttiin saatiin kerralla paljon aikaan asumis-
viihtyisyyden ja energiatehokkuuden kannalta.

Hankkeen pääsuunnittelija, projektinjoh-
taja/valvoja Antero Hiilesvuo Turun Seudun 
Kiinteistö- ja rakennuttajapalvelu Ky:stä on 
syystäkin ylpeä. Hän on ollut hankkeessa 
mukana jo pitkään. Rakennusten rakennus-
aikakaudelleen varsin tyypillisten pesubeto-
nijulkisivujen kanssa oli vuoto-ongelmia jo 
1990-luvulla. Silloin julkisivut kunnostettiin 
impregnoimalla. Samalla korjattiin ikkunoita 
uusimalla ulkopuitteita. Hiilesvuon historia 
yhtiön kunnostuksissa ulottuu näitäkin aiko-
ja aiemmin suoritettuihin takuukorjauksiin. 
– Korjaukset olivat kyllä varsin perusteelli-
sia, mutta kaikkia vuoto-ongelmia ei saatu 
kuitenkaan hoidettua, hän kertoo.

Taloyhtiön hallituksessa keskusteltiin jo 
tässä vaiheessa tulevasta julkisivujen perus-
teellisesta peruskorjauksesta.

Säästöjä LTO:n avulla
As Oy Raskinpolku lämpenee Turku Energian 
kaukolämmöllä, joka syötetään yhtiöön Ru-
nosmäen Lämpö Oy:n lämmönjakoverkoston 
kautta. Alkuperäinen lämmönvaihdin oli jo 
käyttöikänsä päässä niin, että se olisi pitänyt 
vaihtaa joka tapauksessa. Julkisivuremontin 
yhteydessä haluttiin kuitenkin uusia LVI-jär-
jestelmää entistä energiatehokkaammak-
si. Rakennukseen asennettiin hollolalaisen 
Pamonin Pilpit-poistoilmanvaihtolaite, joka 
toimii energia keräimenä ja IVT:n liuos/vesi 
lämpöpumppujärjestelmä. Toisen rakennuk-
sen katolle asennettiin myös 40 m2 aurinko-
keräimiä veden esilämmitykseen.

Kannustimena LVI-remonttiin oli halu 
säästää yhtiön lämmitysenergialaskussa, 
mutta myös parantaa sisäilman laatua. Kau-
kolämpöä yhtiöön on vuosittain ostettu noin 
700–900 MWh. Rakennusten poistoilman 
lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO) hyö-
dyntää energiaa kiinteistön lämmityksessä 
ja lämpimässä käyttövedessä ja näin pienen-
tää kokonaisenergialaskua yli 30 prosenttia.

LTO-Mestarin poistoilman lämmöntal-
teenottojärjestelmä (LTO) koostuu tavalli-
sesti katolle asennettavasta poistoilmanvaih-
tolaitteesta sekä kohteen mukaan mitoitet-
tavasta ja valittavasta IVT lämpöpumpusta. 
Rakennuksessa voi olla koneellinen tai pai-
novoimainen ilmanvaihto. Energiamuoto voi 
olla maa- tai kaukolämpö tai öljylämmitys – 
edellytyksenä on vesikiertoinen lämmönjako

Kysymys ei ole pelkästään lämmöntal-
teenotosta: – Monissa kerrostaloissataloissa 
ilmanvaihdon taso ei myöskään täytä mini-
mivaatimuksia. Huoneilman pitäisi vaihtua 
kokonaan 0,5 kertaa tunnissa. LTO-Mestarin 
LTO- järjestelmän avulla voidaan huomatta-
vasti parantaa myös sisäilman laatua ja si-
ten asumismukavuutta. Pilpit-keräintä on 
mahdollista ohjata myös paine-erolla, tämä 
toiminto mahdollistaa liesikupujen käytön, 
valistaa LTO-Mestari Oy:n toimitusjohtaja 
Veli-Matti Rautanen.

LTO-keräimet voidaan sijoittaa joko ul-
koasennuksena esimerkiksi huippuimurin 
paikalle tai sisäasennuksena esimerkiksi 
kammiopuhaltimen paikalle. As Oy Raskin-
polussa laitteet asennettiin rakennusten ka-
tolle. Nesteputkistot saatiin kätevästi kote-
loitua uuteen seinärakenteeseen huomaa-
mattomasti.

– Laskelmien perusteella taloyhtiön kau-
kolämpölasku on vuositasolla noin 21 000 
euroa aikaisempaa pienempi, sillä uuden jär-
jestelmän ansiosta kaukolämpöä pitää ostaa 
vain 524 MWh. Urakan hinta oli noin 150 
000 euroa. – Varovaistenkin laskelmien mu-
kaan takaisinmaksuaika on vain 6–7 vuotta, 
arvioi Veli-Matti Rautanen.

Toteutuneita säästöjä
Selkeitä säästöjä on myös osoittaa toisesta 
LTO-Mestarin toteuttamasta kohteesta As 
Oy Rauhankatu 9:stä. Seitsenkerroksiseen, 
38:n asunnon, 1950-luvulla rakennettuun 
pistetaloon LTO-järjestelmä asennettiin lin-
jasaneerauksen yhteydessä vuonna 2012. To-
dennettuja säästöjä kaukolämpökustannuk-

sissa on saatu noin 9 300 euroa vuodessa. 
Ennen remonttia kaukolämpöä ostettiin 330 
MWh ja järjestelmän asennuksen jälkeen 200 
MWh vuodessa. As Oy Raskinpolun järjestel-
mästä Rauhankatu 9:n järjestelmä poikkeaa 
sikäli, että nesteputket kulkevat koteloituna 
rakennuksen sisällä ja LTO-keräin sijaitsee 
kylmällä vintillä kammiohuoneessa.

Tulevaisuus
Kaukolämmön kiihtyvä hinnan nousu pitää 
huolen, että harakoille on tulossa entistäkin 
kylmemmät ajat. – Kun olemme saaneet tällä 
hetkellä toteutusvaiheessa olevat kohteet val-
miiksi, niin silloin 14 talosta on otettu pois-
toilmasta energia talteen, meidän toimesta. 
Suunnitteilla ja urakkaneuvottelu vaiheessa 
on kymmeniä taloyhtiöitä ympäri Suomea. 
Kymmen vuoden kokemus maalämpöjär-
jestelmien asennuksista antaa meille hyvän 
valmiuden toteuttaa LTO- urakoita KVR- pe-
riaatteella (kokonaisvastuurakentaminen) 
ympäri Suomea, toteaa lopuksi Veli-Matti 
Rautanen.

Hukkalämpö talteen 
kerrostalossa

Lämmön talteenotolla kerrostaloyhtiöissä voitaisiin 
säästää tuhansia euroja vuodessa. Järjestelmä on helppo 
asentaa muun remontin yhteydessä tai erikseen.

Teksti: Dakota Lavento ja Okko Makkonen   Kuva: Dakota Lavento

”Laskelmien perusteella 
taloyhtiön kaukoläm-

pölasku on vuositasolla 
noin 21 000 euroa aikai-

sempaa pienempi.”
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Espoon Soukassa kauniilla ja korkealla paikalla sijaitsee kaksi 
kaunista, 1980-luvulla rakennettua kerrostaloa. Niissä siir-
ryttiin joulukuussa 2013 maalämpöön. Vaikka kaukolämmön 

lämmönvaihdin oli talossa uusittu vasta neljä vuotta aikaisemmin, 
todettiin muutos kannattavaksi investoinniksi; kaukolämmön hinta 
oli kohonnut jo monta vuotta.

Onnistuneen projektin takana toimiva yhteistyö
Taloyhtiöön perustettiin muutosta varten maalämpötyöryhmä, jota 
veti Antti Niemi. Sujuvan hallitustyöskentelyn ansiosta maalämpö-
projekti eteni mutkattomasti suunnittelusta toteutukseen. Uuden-
maan Porakaivo Oy toteutti projektin avaimet käteen -periaatteella. 
LVI-suunnittelusta vastasi Niilo Tervo. Uudenmaan Porakaivon Eero 
Alperi kiittelee toimivaa vuorovaikutusta suunnittelun ja toteutuk-
sen kesken. Sen ansiosta saatiin rakennettua optimaalinen, toimiva 
ja taloudellinen järjestelmä.

LTO-järjestelmä tehostaa säästöjä
Lämmönkeruusta huolehtii kahdeksan yli 200-metristä porakaivoa 
sekä poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Maalämpöpum-
puiksi valittiin NIBE F1345-kiinteistölämpöpumput, jotka jakavat 
tasaista lämpöä tehokkaasti ja taloudellisesti. Lämpösaneerauksen 
yhteydessä taloon asennettiin poistoilman lämmön talteenotto-
järjestelmä, joka kerää poistoilmasta lämpöenergian talteen. NIBE 
lämpöpumput ohjaavat talteen otetun lämmön jakoa kiinteistöön 
– energia käytetään siis todella tarkkaan, eikä hukkalämpöä juuri 
synny. Taloyhtiö on muutenkin kunnostautunut energiansäästössä; 
lämmitysjärjestelmän muutoksen lisäksi sähkönkulutusta on onnis-
tuttu vähentämään 75 % yhteisissä tiloissa.

NIBE tuotetuki auttaa kaikissa vaiheissa
NIBE oli helppo valinta järjestelmätoimittajaksi, sillä NIBEn tuote-
kokonaisuus ja ennen kaikkea erinomainen tuotetuki takaavat toimi-
vuuden ja luotettavuuden vuosiksi eteenpäin. Vajaan vuoden käyttö-
kokemuksen perusteella lämmityskulut ovat pienentyneet alle puo-
leen aikaisemmasta, eikä varalla olevaa sähkökattilaa ole tarvinnut 
käynnistää kertaakaan.

Teksti: Laura Ala-Leppilampi   kuvat: Jesse Kakkola

Kaukolämmöstä maalämpöön

Kerrostalojen 
lämmityskustannuksista 

katosi yli puolet
NIBE maalämpö toi espoolaisiin kerrostaloihin kaivattuja säästöjä. 
Lämmön talteenottojärjestelmä tekee esimerkillisen energiapihille 
taloyhtiölle investoinnista vielä kannattavamman.

Kohteen tekniset tiedot:
• 2 kerrostaloa, yhteensä 36 asuntoa
• Pinta-ala 2000 m2 – lämmitettävää tilaa 

8400 m3
• 2 x NIBE F1345-60 maalämpöpumppu, 8 

kpl 210-metrisiä porakaivoja
• 4 poistoilman lämmöntalteenottoyksikköä
• 2 x VPB-1000 lämminvesivaraaja, ES-500 

sähkövaraaja, UKV-500 lämpöpuskurisäi-
liö ja EP-42 kW:n sähkökattila varajärjes-
telmänä

• LVI-Suunnittelu Niilo Tervo, Tervo Group
• Toteutus Uudenmaan Porakaivo Oy

Lämmitys on myös lähes huoltovapaa – tähän mennessä läm-
pökäyrää on pitänyt säätää kerran, joten tässä suhteessa eroa kau-
kolämpöön ei ole. Lämmitysenergia saadaan edullisesti omalta 
tontilta sen sijaan, että oltaisiin riippuvaisia kaukolämmöstä ja 
sen hintakehityksestä.
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Eero Alperi UP Maaenergia/Uudenmaan 
Porakaivo Oy:stä taloyhtiön lämmönja-
kohuoneessa.
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Kiinteistö Oy Petterinkulma on Iisalmen kaupungin vuonna 
1965 perustama ja omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä 
on tuottaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja Iisalmen kaupungin 

alueella. Yhtiöllä on asuntoja yli 1500 eri puolilla kaupunkia. Pette-
rinkulma lasitti ensimmäiset parvekkeet Lumon lasituksilla vuonna 
1996 ja viimeisten vajaan kahdenkymmenvuoden aikana lasituksia 
on kertynyt jo lähes tuhat kappaletta.

Toimitusjohtaja Kari Kämäräinen ja kiinteistöjen huolloista ja 
korjauksista vastaava Heikki Mähönen ovat molemmat parvekela-
situsten puolestapuhujia.

– Asukkaiden toiveesta aloimme lasittaa talojemme parvekkeita ja 
samalla saimme siirettyä raskaita remontteja 10–15 vuotta eteenpäin, 
kertoo Heikki Mähönen Kiinteistö Oy Petterinkulmasta. – Parvekela-
sit suojaavat parvekerakenteita sään aiheuttamilta rasitteilta, jolloin 
parvekkeet säilyvät paremmassa kunnossa pidempään, hän jatkaa.

– Kun lasitimme ensimmäisen talon, olivat asukkaat valmiita 
maksamaan vuokrassa pientä ”parvekelisää”, toteaa toimitusjohtaja 
Kämäräinen. – Siitä lähti todellinen lasitusbuumi Iisalmessa ja asuk-
kaat kertoivat puskaradion kautta toisilleen parvekelasien hyödyistä, 
Kämäräinen naurahtaa.

Lasitukset maksavat itsensä takaisin
Kiinteistö Oy Petterinkulma on ollut edelläkävijä parvekkeiden la-
sittamisessa.

– Tämän vuoden alussa poistimme parvekelisän kaikista vuokris-
ta, Kämäräinen kertoo.

– Omien laskelmiemme mukaan vanhoissa taloissa, joissa on 
huonohkot parvekeovet ja suuret kaksinkertaiset olohuoneen ikku-

nat, parvekelasitus voi tuoda jopa 8–12 % energiansäästön lämmi-
tyskustannuksissa, kertoo Kämäräinen. – Parvekelasitus luo ikään 
kuin tuulikaapin olohuoneen ja ulkoilman väliin. Asunnoissa katoaa 
vedontunne, joka lisää asumismukavuutta.

Esimerkkinä Heikki Mähönen muistelee kertaa, jolloin erääs-
sä talossa asukas vastusti voimakkaasti parvekkeiden lasittamista.

– Kun tuli takuutarkastusten aika ja kysyin asukkaalta, viedään-
kö lasit nyt pois, niin vastaus oli, että ei missään nimessä, Mähönen 
naurahtaa.

Lasitusasiantuntijaan voi luottaa
Koska yritys on Iisalmen kunnan omistama yhtiö, kilpailutetaan 
kaikki urakat hankintalain mukaan. – Lähes aina hyväksytämme 
saamamme tarjoukset yhtiön hallituksella, joka tekee lopullisen pää-
töksen, Kämäräinen kertoo.

Kämäräinen korostaakin, että Lumon on asiantuntija omalla toi-
mialallaan ja yhteistyö on pelannut aina.

– Kerran meillä oli korjauskohde, johon piti uusia kaiteet ja par-
vekelasit. Kämäräinen muistelee, että kohteen suunnittelija ei ollut 
huomioinut, että ylimmän kerroksen parvekkeissa täytyy sääntöjen 
mukaan olla tietyn korkuiset kaiteet. Toni Romppanen Lumon Suomi 
Oy:n projektimyynnistä oli tarjousta tehdessä pannut asian merkille 
ja soittanut keskustellakseen asiasta.

Myös Mähönen korostaa toimivan yhteistyön merkitystä.
– Jos suunnitteluvaiheessa ei olla hereillä, se tarkoittaa automaat-

tisesti lisäkuluja työvaiheessa. Lumonin kanssa on aina ollut luotta-
muksellinen suhde, jonka tärkeä osa ovat olleet asiantuntevat suun-
nittelupalvelut, Mähönen alleviivaa.

Iisalmessa 

parvekelasit suojelevat 
julkisivua

Teksti ja kuvat: Mira Laurila

Kiinteistöjen huolloista ja korjauksista vastaava Heikki Mähönen.
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Oivakuja 1–2 Iisalmessa on yksi lukuisista Kiinteistö Oy Peterinkulman 
taloista, jossa on parvekelasitusten lisäksi myös Lumon kaiteet. Parve-
kelasitus toimii tuulikaappina olohuoneen ja ulkoilman välissä, mistä 
johtuen asunnoissa vähenee vedon tunne, joka lisää merkittävästi 
asumismukavuutta.

Tilaa ilmainen suunnittelu- ja  
kustannusarviokäynti

Jätä yhteydenottopyyntö Lumonin lasituksesta:
www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto
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Teksti ja Kuvat: Juha Karilainen Wienerberger Oy Ab

Markkinatien peruskorjaus tiilellä, osa 2

Ilmanvaihtokanavisto 
energiakorjauksessa 
julkisivumuurauksen 
taakse Helsingin Malmilla peruskorjattavan 

HEKA-Malmi Oy:n kahdeksan kerrosta-
lon aluekokonaisuuden ensimmäisen 
talon julkisivu- ja energiakorjaus alkaa 
olla paremmalla puolella. Uraa uurta-
vaa hankkeessa on se, että ilmanvaih-
don tuloilmakanavat on sijoitettu uu-

den julkisivumuurauksen takana 
olevaan eristekerrokseen.

Helsingin kaupungin omistaman kiin-
teistöyhtiön ulkovaipparakenteiden 
ja ilmastoinnin peruskorjaus etenee 

suunnitelmien mukaisesti. Kohde lähti liik-
keelle viimevuoden syyskuussa ja valmistuu 
kokonaisuudessaan vuoden 2016 syyskuu-
hun mennessä. Hanke etenee siten, että en-
sin peruskorjataan pilottina toimiva F-ta-
lo ja sen jälkeen kolme taloa kerrallaan. 
Korjaushanke ei pidä sisällään sisäpuoli-
sia korjauksia eikä ikkunoiden uusimista. 
Nykyiset ikkunat on uusittu jo aiemmin ja 
ne ovat vielä varsin hyväkuntoiset. Tästä 
johtuen ikkunoiden uusimista ei katsot-
tu tässä vaiheessa aiheelliseksi, kertoo 
hankkeen rakennuttamisesta vastaava 
projektipäällikkö Erkki Mieskonen Hel-
singin Kaupungin Asuntotuotantotoi-
mistosta.

Helmikuun alussa oltiin F-talon pe-
ruskorjauksen osalta siinä vaiheessa, 
että ilmastointiputket oli asennettu, 
muuraukset olivat yli puolessa välissä 
ja kattotyöt alkamassa, kertoo projek-

tin vastaavana mestarina toimiva Timo Salo-
ranta YIT Rakennus Oy:stä.

Markkinatien peruskorjaus etenee. Arkkitehdin visuaalinen kuva talojen uudesta 
ulkomuodosta korjauksen jälkeen. Kuva: ERAT Arkkitehdit
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Markkinatien projektissa työnjohtajana toimiva Antti Lindroos 
esittelee ulkoseinärakenteen sisään asennettuja galvanoituja 
ilmanvaihtoputkia. Reiällisen teräsrangan väliin asennetaan 
vielä 200 mm lämmöneristettä ja sementtikuitulevy pintaan.

Markkinatien peruskorjaustyömaa on kauttaaltaan sääsuo-
jattu, mikä takaa kosteusteknisesti varman korjaustoteutuksen 
niin katon kuin ulkoseinienkin osalta. (alla)

Helmikuun alussa korjausprojektissa oltiin F-talon osalta siinä vai-
heessa, että ilmastointiputket olivat asennettu, muuraukset olivat yli 
puolessa välissä ja kattotyöt alkamassa, kertoo projektin vastaavana 
mestarina toimiva Timo Saloranta YIT Rakennus Oy:stä.

Ilmastointiputket on eristetty 
foliopintaisella EI60 palo-
luokan Paroc HVAC Fire Slab 
AluCoat -eristeellä.
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Ilmanvaihtokanavat tiiliseinän taakse 
ulkoseinäeristeeseen
Korjausprojektin hankesuunnittelussa ei ol-
lut aluksi mukana lämmön talteenottoa, kos-
ka yleensä se olisi helpommin toteutettavissa 
linjasaneerauksen yhteydessä. Julkisivukor-
jaus sisälsi kuitenkin ulkovaipan eristepak-
suuden lisäyksen ja siksi oli perusteltua tut-
kia myös laajemman energiakorjauksen te-
kemistä, missä ilmastoinnin uusiminen olisi 
tärkeässä roolissa, toteaa Mieskonen. Koska 
linjasaneeraus ei ollut kuitenkaan vielä ajan-
kohtainen, alettiin miettiä, miten tuloilmaka-
navisto saataisiin johdettua asuntoihin niin, 
että se ei aiheuttaisi isompia sisätilojen kor-
jaustoimenpiteitä. Heräsi ajatus, voitaisiinko 
uudet tuloilmakanavat sijoittaa ulkoseinära-
kenteeseen uusien ja paksumpien eristeiden 
sisään ja toisaalta hyödyntää olemassa olevia 
poistoilmakanavia myös uuden ilmanvaihto-
järjestelmän poistokanavina.

Rakennusfysikaalinen tutkimus  
ennen toteutusta
Tuloilmakanavien sijoittaminen ulkoseinä-
rakenteeseen olisi uraa uurtava toimenpide 
Suomessa ja siksi asiasta päätettiin tehdä pe-
rusteellinen rakennusfysikaalinen tarkaste-
lu ennen hankkeeseen ryhtymistä. Korjaus-
suunnitteluun erikoistunut Insinööritoi-
misto Mehto Oy teki toteutustarkastelun ja 
laskelmat mm. siitä, riittääkö suunniteltu 
eristepaksuus varmistamaan mm. sen, että 
ilmanvaihtoputkien pinnalle ei pääse syn-
tymään kondenssia. Kun rakennusfysikaa-
lisesta toimivuudesta saatiin varmuus, pää-
tettiin alkuperäisiin hankesuunnitelmiin li-
sätä myös ilmanvaihtojärjestelmän korjaus, 
jolla energiankulutus saadaan aivan uudelle 
tasolle. Ilmanvaihtoputkien sijoittaminen ul-
koseinäeristeiden sisään sopii nimenomaan 
tämänkaltaisiin matalampiin kerrostalo-
kohteisiin. Sen sijaan nauhaikkunallisissa ja 
korkeammissa kerrostaloissa menetelmä ei 
sellaisenaan välttämättä toimi, arvioi Mies-
konen. Ennen seuraavien talojen korjausten 
aloitusta tehdään vielä F- talon ilmanvaihdon 
säädöt ja tarkistusmittaukset, joilla varmis-
tetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on riit-
tävän tiivis ja että se pelaa moitteettomasti 
myös käytännössä.

Ilmanvaihtokoneita kolme taloa kohden
Ilmanvaihtokoneiden asennusta ei ole vie-
lä aloitettu, mutta niitä tulee olemaan kol-
me taloa kohden, kertoo Saloranta. Kahteen 
ylimmän kerroksen asuntoon tulee omat 
pienemmät koneensa ja alempien kerrosten 
ilmanvaihdon hoitaa suuremman kapasitee-
tin omaava kolmas kone. Lähtökohtana il-
manvaihdolle on ollut se, että jokaiseen talon 
huoneeseen tulee oma tuloilmakanava, joka 
pitää jatkossa huoneilman raikkaana ja sa-
malla vähentää tuuletuksen tarvetta. Ilman-
vaihtokoneet ovat kohtuullisen hyvällä hyö-

tysuhteella toimivia ja lämmön talteenotolla 
varustettuja ilmanvaihtokoneita. Uusilla ra-
kenteilla, lämmöneristävyyden parantami-
sella sekä korvaamalla nykyinen ilmanvaih-
tojärjestelmä uudella lämmön talteenoton 
sisältävällä tulo- ja poistoilmanvaihtojärjes-
telmällä, päästään lämmitys- ja sähköener-
giankulutuksessa noin n. 41 % säästöön ai-
empaan nähden.

Ulkoseinien korjaus
Rakenteellinen ulkoseinien peruskorjaus al-
koi huonokuntoisten betonielementtien ul-
kokuorien poistolla, joka tehtiin perinteisesti 
kurottajan nokkaan kiinnitetyn kauko-ohjat-
tavan piikkausrobotin avulla. Tämän jälkeen 
betonisokkelit levennettiin paksumpaa eris-
tettä ja muurausta varten sopivaksi. Samal-
la myös salaojitus ja routasuojaus uusittiin. 
Ennen uusien eristeiden asentamista jou-
duttiin sandwich elementtien sisäkuorten 
epätasaisuuksia jonkin verran tasoittamaan. 
Elementtikuorien ja vanhojen eristeiden 
poiston ja puhdistuksen jälkeen asennettiin 
sisäkuorielementin pintaan tasauskerrok-
seksi ensin 50 mm paksuinen pehmeä vil-
laeriste. Ilmanvaihtokanavien asennuksen 
yhteydessä pehmeä tasauseriste puristettiin 
kasaan vielä niin, että ilmanvaihtokanavien 
ja varsinaisen seinäeristekerroksen alla sen 
paksuudeksi jäi suunnitelmien mukaisesti 
noin 35 mm, kertoo työnjohtajana toimiva 
Antti Lindroos. Ilmastointikanavina käyte-
tään suorakaiteenmuotoisia 150x100 mm 
galvanoituja ilmanvaihtoputkia, jotka eris-
tetään vielä 60 mm paksuisella foliopintai-
sella EI60 paloluokan Paroc HVAC Fire Slab 
AluCoat-eristeellä. Näin varmistetaan hyvän 
lämmöneristävyyden lisäksi sekä palonsuoja-
us että estetään kondenssin muodostuminen 
kanavistoon. Tasauseristeen päälle asennet-

tavan varsinaisen lämmöneristekerroksen 
paksuus on 200 mm. Tuulensuojana toimii 
galvanoituun teräsrankaan kiinnitetty 9 mm 
paksuinen kuitusementtilevy, joka samalla 
jäykistää ja tiivistää ulkoseinärakennetta. 
Ulommaiseksi muurataan vielä tiilijulkisivu.

Ulkoseinät paikalla muuraten
Uusi julkisivu muurataan aikaisemman ele-
menttirakenteen sijasta paikalla Wiener-
bergerin punaisesta karheapintaisesta Terca 
tiilestä. Tiilijulkisivun kosteustekninen toi-
minta ja tuulettuvuus on varmistettu julki-
sivumuurauksen ja tuulensuojalevyn väliin 
jätettävällä 40 mm tuuletusraolla. Ilmaraon 
tuulettuvuuden varmistamiseksi on tiilijul-
kisivun alareunaan jätetty kahdessa eri tii-
likerroksessa lisäksi joka kolmas pystysau-
ma avoimeksi. Uudet paikalla muuratut tii-
liseinät varmistavat peruskorjatuille taloille 
pitkän uuden elinkaaren lisäksi myös hyvän 
ääneneristävyyden, mikä monilla muilla kor-
jausratkaisuilla olisi jäänyt saavuttamatta.

Asuinalueen imago ja energiatehokkuus 
paranee
Uusien lasitettujen parvekkeiden ja paikalla 
muurattavan tiiliverhouksen myötä mark-
kinatien vanhat elementtitalot muuttuvat 
ulkoiselta ilmeeltään nykyaikaisemmaksi ja 
viihtyisämmäksi. Tärkeä asia kaiken kaik-
kiaan tässä peruskorjauksessa on myös se, 
että alueesta tulee samalla kertaa sekä viih-
tyisä, että energiatehokas. Paikalla muurattu 
tiilijulkisivu on pitkäikäinen sekä lähes huol-
tovapaa julkisivuratkaisu, millä on kiinteis-
tön omistajan kannalta suuri merkitys. Kai-
kissa korjauksissa sekä elinkaari että tuleva 
korjausvelka tulisikin huomioida entistä pa-
remmin tarjolla olevia korjausratkaisuja ver-
tailtaessa, toteaa Mieskonen.

Wienerberger – ratkaisujen tarjoajana korjauskohteissa
– Wienerberger Oy Ab on toiminut monissa korjaushankkeissa julkisivuratkaisujen 
tarjoajana. Meiltä löytyy vaihtoehtoja niin julkisivu, katto- kuin maankatekorjauk-
siinkin, kertoo Wienerbergerin tekninen johtaja Juha Karilainen. – Olemme vuosien 
mittaan auttaneet niin suunnittelijoita kuin rakennuttajiakin sopivien materiaali- ja 
teknisten ratkaisujen löytämisessä sekä uudis- että korjausrakentamishankkeissa. Yh-
tenä vaihtoehtona muuratun tiilirakenteen ohella voidaan 
julkisivukorjaus tehdä myös edullisella ja hieman muu-
rausta kevyemmällä Argeton-tiililaattaverhousjärjestel-
mällä, joka sisältää laajan kirjon erivärisiä ja kokoisia 
tiililaattavaihtoehtoja. 

– Etsimme Omataloyhtiö.fi-lehden kanssa yh-
teisiä julkisivukorjausprojekteja, joita voitaisiin 
seurata alusta loppuun ja jotka toteutettaisiin joko 
Argeton-tiililaatoilla tai paikalla muuraamalla, sel-
vittää Karilainen.

Kiinnostuitko?
Jätä yhteystietosi ja tietoa kohteestasi sähköpostiin: 
mariana.ravonius@rakentaja.fi
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Muuraustyöt etenevät ja niiden osalta ollaan jo loppu-
suoralla. (oikealla ja alla oikealla)

Julkisivumuurauksen liikuntasaumat tehdään perintei-
sestä poiketen siksak mallilla. Liikuntasaumoihin asen-
netaan vielä saumanauha ja kittaus. (vasemmalla)

Julkisivumuurauksen taakse jätettiin 40 mm ilmarako ja 
tuuletuksen varmistamiseksi jätettiin muurauksen ala-
reunassa kahden tiilikerroksen joka kolmas pystysauma 
avoimeksi. (alla vasemmalla)

”Paikalla muurattu tiilijulkisivu 
on pitkäikäinen sekä lähes huol-
tovapaa julkisivuratkaisu, millä 

on kiinteistön omistajan kannalta 
suuri merkitys.”
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Lahden keskustan kupeessa sijaitsevat 
Männistönharjun kaksi vuonna 1974 
valmistunutta asuinkerrostaloa edusta-

vat ajalleen tyypillistä rakennustapaa ja kai-
pasivat jo monin paikoin korjaamista.

Julkisivuremontin hankesuunnittelu 
käynnistyi 2012 vuoden puolella ja työt pääs-
tiin aloittamaan kesällä 2014. Valmista on lu-
vassa juhannuksen tienoolla 2015. Tuulettu-
va lisäeristys asennetaan talojen julkisivuihin 
vanhan seinän päälle.

Kokonaisurakan toteutuksesta vastaavan 
Etelä-Suomen Lähiökunnostajien työpäällik-
kö Jorma Väisänen kertoo töiden sujuneen 
suunnitelmien mukaan, vaikka kuntotarkas-
tuksen ja hankeselvityksen perusteella pesu-
betonisia julkisivuja suositeltiinkin osittain 
purettavaksi.

”Purkamista ei kuitenkaan tarvinnut teh-
dä kuin yhden päädyn osalta, sillä heti pur-
kutöiden alkumetreillä huomattiin seinära-
kenteiden olevan sittenkin ehjiä”, Väisänen 
kertoo.

Pitkien julkisivujen maalipintaiset ulko-
kuoret jätettiin paikoilleen tekemällä niihin 
varmuuskiinnitys. Koska rakenteet olivat 
riittävän hyvässä kunnossa, lisäeristeeksi 
valittu 70 mm paksu PAROC Cortex voitiin 
kiinnittää teräsrankojen varassa suoraan van-
haan julkisivuun.

Tyypillinen 70-luvun talon korjaustapa
Rakennesuunnittelija Hannu Sippola Suo-
men Talokeskus Oy:sta kertoo, että kysees-
sä on 1970-luvun betonielementtijulkisivulle 
tällä hetkellä tyypillisin korjausvaihtoehto, 
jossa vanhojen elementtien päälle tehdään 
lisälämmöneristys ja tuulettuva verhousra-
kenne.

”Valitsimme eristepaksuuden, joka täyttää 
julkisivupinnan osalta syyskuun 2013 alussa 
voimaan tulleen uuden asetuksen riittävästä 
energiatehokkuudesta”, Sippola sanoo.

Hän muistuttaa samalla, että ulkokuo-
ren betonissa alkaneet vauriomekanismit 
saadaan vanhan sandwich-betonielementin 
päälle tehdyn lisälämmöneristyksen ja uuden 
julkisivuverhouksen ansiosta pysäytettyä.

Tuulettuvan verhouksen lämmöneristeen 
valinnassa huomioitiin Sippolan mukaan 
materiaalin palamattomuus ja tuulensuo-
jaeristeen osalta pinnoitteen hyvä palotur-
vallisuus.

Myös rakenteen hyväksi todettu tuulen-
suoja- ja sateenpitävyys painoivat valintaa 
tehtäessä nekin vaakakupissa.

”Eristeet saattavat joutua olemaan jonkin 
aikaa asennuksen jälkeen seinällä ennen ver-
houksen asennusta. Sadetta pitävä pinnoite 
ja saumojen teippaus estävät sen, ettei eris-
te pääse rakennusaikana kastumaan”, Sip-
pola toteaa.

Tyylikäs tiililaattaverhoilu viimeistelee 
julkisivut
Talojen arkkitehtuuri uudistuu sekin mitta-
van julkisivuremontin yhteydessä. Molem-
pien talojen julkisivu toteutetaan Stonelin 
tiililaattaverhouksella, joka asennetaan kis-
kojen varassa ulkokuoreksi tuulensuojapin-
taisen lämmöneristeen päälle.

Kasvojenkohotuksen jälkeen tyylikkäästi 
tiiliverhoillut kerrostalot erottuvat edukseen 
vanhassa tiiviisti rakennetussa asuinlähiössä.

Kohteen pääsuunnittelijana toiminut ra-
kennusarkkitehti Henna Aspegren Suomen 
Talokeskus Oy:sta kertoo, että tiililaattaver-
houksen asennustyö edellyttää tarkkuutta, 

mutta tuloksena syntyy nopeasti näyttävää 
ja kaunista seinäpintaa.

”Tiililaattaelementtien välisten saumojen 
on oltava huolellisesti tehtyjä ja huomaamat-
tomia. Myös nurkat ja liitokset tulee toteut-
taa tarkoin”, Aspegren toteaa.

Aspengrenin mielestä vielä ulkonäköäkin 
tärkeämpää on, että nyt valittu kokonais-
ratkaisu muodostaa julkisivusta paitsi ener-
giatehokkaan myös tuulettuvan, kestävän ja 
huoltovapaan rakenteen.

Tiililaattojen väriksi valittiin hillitty vaa-
lean keltainen Tundra ja ikkunoiden välisen 
osuuden tehosteväriksi tummanruska Pusta. 
Pohjakerroksen lisälämpöeristetyt ulkoseinät 
saavat pintaansa HB-Betoniteollisuuden Gra-
mos-julkisivulaatat, jotka toimivat Stonelin 
tiililaattaverhouksen tapaan tuulettuvina 
rakenteina.

Luvassa lämmintä ja viihtyisää
Isännöitsijä Leena Uronen Satulakadun 
huollosta toteaa, että remonttivaiheen ku-
luessa pidetyssä yhtiökokouksessa asukkaat 
kertoivat huomanneensa muutoksen huon-
elämpötiloissa niissä huoneistoissa, joiden 
ulkoseinä oli jo ennättänyt saada pintaansa 
lisälämmöneristeen.

”Etenkin päädyissä sijaitsevat asunnot 
muuttuivat asukkaiden mielestä heti mu-
kavan lämpimiksi ja vedottomiksi”, Uronen 
kertoo ensivaikutelmista.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Raimo Ronkainen uskoo, että asumis-
mukavuuden kohenemisen ohella parantunut 
energiatehokkuus hillitsee osaltaan asumis-
kulujen nousua.

Ronkaisen mukaan julkisivuremont-
ti edustaa noin puolta meneillään olevassa 

As Oy Männistönharju, Lahti

Asuinkerrostalon uusi 
elämä Julkisivun täysremontti on sopiva ajankohta kohentaa asuinker-

rostalon energiatehokkuutta. As Oy Männistönharjun taloissa se 
paranee olennaisesti vanhan ulkoseinän päälle kiinnitettävien 
lisäeristeiden ansiosta.

Teksti: Pirjo Kuisma   Kuvat: Paroc oy
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Ulkokuoren betonissa alkaneet vauriomeka-
nismit saadaan uuden eristeen ja verhouksen 
ansiosta pysäytettyä sekä  talolle uusi kestävä  
ja huoltovapaa rakenne. Parvekkeiden lasitus 
lisää parvekkeen käyttömahdollisuuksia. 
Lumonin lasitus suojaa myös parvekkeen ra-
kenteita säärasitukselta.

PAROC Cortex
Mikä tahansa vanha julkisivu on pu-
rettavissa ja tilalle voidaan laittaa joko 
uusi rappaus, tiili tai levypinnoite. 
Kaikkien julkisivumateriaaleihin voi-
daan yhdistää myös PAROC-lisäeris-
tystuotteet: PAROC Cortex ja PAROC 
Cortex One.
• Cortex-pinnoite läpäisee vesihöyryä 

ja on palamaton
• Cortex-levy on Cortex-tuulensuoja-

pinnoitteella päällystetty jäykkä ki-
vivillalevy tuulettuviin julkisivuihin

• tuulensuoja ja lämmöneriste samas-
sa tuotteessa

• P1- ja P2-paloluokan uudisrakennuk-
siin ja korjauskohteisiin

• asennus työmaalla
• lambda: 0,033 W/mK
• paloluokka: A2-s1, d0 paksuudet 30, 

50,55, 70 mm

PAROC Cortex One
• levykoko: 1200x1800 mm
• yksikerrosratkaisu: tuulensuoja ja 

lämmöneriste samassa tuotteessa
• P1- ja P2-paloluokan uudisrakennuk-

siin ja korjauskohteisiin
• asennus joko betonielementtiteh-

taalla tai työmaalla
• lambda: 0,033 W/mK
• paloluokka: A2-s1, d0 paksuudet 

100, 120,180, 205 mm
• levykoko: 600x1500 mm
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mittavassa urakassa. Kaikki ehdotetut uu-
distukset on otettu 73 huoneistoa käsittävän 
taloyhtiön asukkaiden parissa pääosin hyvin 
vastaan ja muutamat soraäänetkin ovat ajan 
myötä tasaantuneet.

”Päädyimme yhdistämään remonttiin mo-
nia taloteknisiä parannuksia. Asukkaiden 
toiveesta muun muassa puhelinjärjestelmä 
uudistetaan viimeisimmällä tekniikalla. Ul-
ko-ovien ja lukitusten lisäksi myös parvek-
keet kunnostetaan ja niihin asennetaan la-
sikaiteet ja uudet lasitukset”, Ronkainen 
luettelee.

Pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää pu-
heenjohtajan mukaan muitakin uudistuksia. 
Lämmön talteenottoa on tarkoitus kohentaa 
seuraavien remonttien yhteydessä.

Salaojatyö sekä piha-alueen vesi-, viemäri- 
ja lämpöputkien uusiminen yhdessä pelastus-
tien kunnostamisen kanssa on edellyttänyt 
isoja maanrakennustöitä tontilla.

”Tulevaisuudessa häämöttävä putkire-
montti haluttiin ottaa huomioon jo nyt, 
jotta vältytään päällekkäisiltä töiltä ja kus-
tannuksilta. Paljon olemme luottaneet täs-
sä suunnittelijoiden ammattitaitoon”, Uro-
nen toteaa.

Lisäeristeeksi on valittu 70 mm paksu PAROC Cortex, joka voitiin kiinnittää teräsrankojen va-
rassa suoraan vanhaan julkisivuun.  Valittu eristepaksuus täyttää julkisivupinnan osalta syys-
kuun 2013 alussa voimaan tulleen uuden asetuksen riittävästä energiatehokkuudesta.
Lämmöneristeen valinnassa huomioitiin myös materiaalin palamattomuus. 

Lisäeristyslaskuri

Laske miten lisäeristys vaikuttaa raken-
nuksen energiankulutukseen. 

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

Laskuri kattaa pientalot,  kerrostalot  
ja rivitalot.

Laskurin löydät: www.paroc.fi – Tuote-
tietoa ja kokemuksia taloyhtiöiden ener-
giaremonteista
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Koulutuspaikkana Helsingin Sanomatalo
Kahtena peräkkäisenä iltana Sanomatalossa 
järjestetään Hankekoulu, jonka tavoitteena 
on taloyhtiöiden hallitusten jäsenten, isän-
nöitsijöiden ja muiden asunto-osakeyhtiön 
toiminnassa mukana olevien hanketiedon 
ja osaamisen lisääminen. Pääteemoina ovat 
taloyhtiön suunnitelmallinen ylläpito, halli-
tuksen vastuiden ja velvoitteiden läpikäymi-
nen sekä taloyhtiön korjaushankkeiden hyvä 
suunnittelu ja toteutus. Hankekoulussa käy-
dään läpi esimerkkejä erilaisista saneeraus-
hankkeista kokeneiden rakennuttajakoulut-
tajien toimesta.

Kiinteistön elinkaari hallintaan
Koulutuksen ensimmäinen vaihe paneutuu 
kiinteistön elinkaaren hallintaan. Suunnit-

tele – rakenna – käytä ja huolla on kiinteis-
tönpidon kiertokulku. Onnistuneessa elin-
kaaren hallinnassa kiinteistöä ylläpidetään, 
huolletaan ja korjataan suunnitelmallisesti. 

Korjaushankeen kulku
Koulutuksen toinen jakso, korjaushank-
keen kulku, on yksi keskeisimmistä aiheis-
ta koulutuksessa. Korjaushankeen kulku 
-osiossa selvennetään korjaushankkeen eri 
vaiheet, niissä tehtävät päätökset ja niiden 
vaikutukset. Korjaushankkeen kynnyksellä 
on hyvä muistaa, että alkuvaiheen isot pää-
tökset määräävät kustannukset ja hankkeen 
edetessä vaikutusmahdollisuudet laajuus- ja 
laatutasoon pienenevät.

Hallituksen hankintaosaaminen
Taloyhtiössä hallituksen ensisijainen tehtävä 
on vaalia osakkaiden etua. Korjaushankkei-
den osalta tämä tehtävä korostuu siinä, että 
hallitus on nimenomaisesti se toimielin, joka 
varmistaa, että taloyhtiöllä on oikeat resurs-
sit ja että tarvittava osaaminen on saatavilla 
hankeen läpivientiä varten. Koulutuksessa 
käydään läpi hallituksen hankintaosaamista, 
tarvemääritystä ja tavoiteasetantaa. 

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet
Taloyhtiön toimintaa ohjaa asunto-osakeyh-
tiölaki ja yhtiöllä on oltava hallitus, jonka 
valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheen-
johtajan valitsee hallitus. Koulutuksen kan-
nalta oleellinen osa asunto-osakeyhtiölaista 
käsittelee hallituksen tehtäviä. Hallituksen 
yleisiin tehtäviin kuuluu mm. huolehtia yhti-
ön hallinnosta sekä kiinteistön- ja rakennus-
tenpidon ja muun toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä. Näitä asioita lakimies sel-
ventää Hankekoulussa ja vastaa osallistujien 
kysymyksiin.

Hankkeen toteutus
Taloyhtiöiden osalta on tarkoituksenmukais-
ta selventää hankkeen aikaiset roolit. Tilaa-
ja päättää – isännöitsijä johtaa taloyhtiötä 
– projektinjohtaja johtaa hanketta – valvo-

ja valvoo – urakoitsija rakentaa – osakas ja 
vuokralainen ”sopeutuu”. Hankekoulussa 
korostetaan sitä, miten yksinkertainen ko-
konaisuus todellisuudessaan on, kaikilla on 
omat roolinsa – ja syystä. 

Sadoilta hankekoulun käyneiltä  
hyvää palautetta
Aiempien hankekoulujen palaute on ollut 
loistavaa. Yli 97 % on pitänyt koulutusta 
erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä ja yli 
89 % uskoo pystyvänsä hyödyntämään opit-
tuja asioita taloyhtiön tulevissa hankkeissa.

”Sekä luennoitsijat että luennot olivat lä-
hes kaikilta osin erittäin hyviä. Saimme hyvin 
vastauksia niihin kysymyksiin, joita yhtiös-
sämme on, koskien lähiaikoina alkavaa julki-
sivuhanketta. Sanomatalo oli hyvä, keskeinen 
paikka pitää tällainen kurssi.”

”Korjausprosessit käytiin johdonmukai-
sesti läpi ja saatiin kokonaisuudesta selkeä 
kuva.”

”Uutena asunnonomistajana ja taloyhtiön 
hallituksen jäsenenä, koulutus oli kokonai-
suudessaan erittäin hyödyllinen ja silmiä 
avaava! Sisältö oli mielenkiintoinen, mutta 
ehkä kullekin esitykselle olisi voinut vara-
ta vielä hieman enemmänkin aikaa (ja ehkä 
jättää jonkin toisen osion pois). Materiaaleja 
tulee tutkittua varmasti tarkkaan.” 

”Hyödyllistä oli se, että asioista syntyi kes-
kustelua ja oli erilaisiakin mielipiteitä. Luen-
toaineisto oli hyvä ja sekin hienoa, että pe-
rustuu kokemukseen hankkeista.”

Hankekoulu opastaa 
korjaushankkeen saloihin

Taloyhtiön hallitus on isojen päätösten ja mittavan projektin äärellä, 
kun taloyhtiössä joudutaan tekemään korjaustöitä. Olipa kyseessä 
putkiremontti, julkisivuremontti tai vaikka ikkunoiden uusiminen, 
hanke vaatii sekä asiantuntemusta että hankkeen oikeaa määrittä-
mistä. Omataloyhtiö.fi järjestääkin taloyhtiöiden päättäjille Hanke-
koulun 5.–6.5.2015 kahden illan koulutustilaisuutena.

Seuraava Omataloyhtiö.fin Hankekoulu 
-tilaisuus järjestetään 5.– 6.5.2015 Sano-
matalon auditoriossa. Osallistumismaksu 
on 100 € + alv. 24 % (= 124 €). Osallistu-
mismaksu sisältää tarjoilut molempina 
päivinä sekä tilaisuudessa käytettävän 
materiaalin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.omataloyhtio.fi/hankekoulu

Miksi taloyhtiön hallitusta  
tulisi kouluttaa?
– Hallituksen jäsenyys on luottamus-

tehtävä
– Hallitus joutuu tekemään pitkälle ta-

loyhtiön tulevaisuuteen vaikuttavia 
päätöksiä

– Hallituksen päätöksistä – tai niiden 
puuttumisesta - voi seurata isojakin 
taloudellisia vastuita

– Hallitus tekee päätökset ja kantaa 
vastuun, pätevä isännöitsijä ei tee 
autuaaksi

– Kouluttautuminen ei ole kallista, pu-
hutaan joistakin sadoista euroista

– Kouluttautumiseen käytetyt varat 
tulevat yhtiölle takaisin (mm. hal-
litustyöskentelyn tehokkuutena ja 
esim. osto-osaamisen kehittymisenä)

– Erityisesti taloyhtiön korjaushank-
keet vaativat laajaa osaamista 

– Hallitus vastaa omaisuuden hoidosta 
ja sen arvon säilyttämisestä

– Uusien hallitusten jäsenten perehdy-
tys tehtäviin takaa hallitustyöskente-
lyn tehokkaan jatkumisen

– Rakennuskantamme vanheneminen 
asettaa omat haasteensa hallitukselle
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Ennen kilpailutusta
Kilpailutuksen huolellinen valmistelu on 
yksi avaintekijöistä sen onnistumisen kan-
nalta. Huolellisesti laaditun urakkaohjel-
man tär keyt tä ei voi tarpeeksi painottaa. 
Urakkaohjelmassa käsitellään hankkeen eri-
koispiirteet, mahdolliset yleisistä sopimus-
ehdoista (YSE) poikkeavat ehdot, rajataan 
vastuualueita ja määritellään laatua vastaan-
otto- ja tarkastusmenettelyiden kirjaamisen 
kautta. Esimerkiksi urakan viivästyessä ura-
koitsijasta johtuvista syistä on asunto-osa-
keyhtiö heikoilla, koska YSE:n viivästyk-
sestä määrittele-
mä sakko, 0,05 % 
tai 0,1 % kokonais-
urakkasummasta 
päivää kohden, voi 
olla urakoitsijoille 
kohtalaisen pieni 
maksu muutamas-
ta lisäpäivästä saat-
taa urakka loppuun. 
Osakkai l le  tästä 
saattaa kuitenkin 
aiheutua kohtuut-
toman suuri vaiva, 
jos he eivät sovittu-
na muuttopäivänä 
pääse muuttamaan 
takaisin asuntoon-
sa. Tätä voidaankin 
tehostaa urakkaoh-
jelmassa määrittä-
mällä esimerkiksi 

vastaan- ja käyttöönoton ylimääräisille tar-
kastuksille 1000–2500 € lisämaksu jokaista 
ylimääräistä tarkastusta kohden, tai määrit-
tämällä jokin minimi määrä päiviä, jolta sak-
komaksu automaattisesti peritään, vaikka 
viivästyminen olisi vain yhden päivän. Sak-
kojen määrityksessä tulee kuitenkin muistaa 
kohtuus myös urakoitsijaa kohtaan, mikäli 
urakka viivästyy inhimillisistä syistä. Suh-
teettoman suuret sakot urakoitsijat huomi-
oivat riskeinä ja sisällyttävät tarjoamaansa 
urakkahintaan.

Tarjouspyyntöjen lähetys
Tarjouspyyntömateriaalin tulee olla selkeä 
ja ristiriidaton. Suunnitteluaikana kilpailu-
tukseen laitettavaa materiaalia kertyy suuri 
määrä: arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja 
taloteknisten suunnittelijoiden asiakirjoista 
saattaa jo kertyä useampi mapillinen ma-
teriaalia kunto- ja haitta-ainekartoitusten, 
turvallisuusselvitysten ja muun tarjouspyyn-
tömateriaalin lisäksi. Näiden kaikkien lähet-
täminen urakoitsijoille onnistuu usein hel-
poimmin ja varmimmin sähköisen tarjous-
pyynnön kautta. Esimerkiksi Rakennuttaja-

toimisto Valvonta-
konsultit Oy:n käyt-
tämän projektipan-
kin kautta asiakir-
jat ovat sähköisessä 
muodossa kaikkien 
niiden urakoitsijoi-
den saatavissa, joille 
tarjouspyyntö on lä-
hetetty, mutta lisäk-
si urakoitsijat voivat 
halutessaan tilata 
ns. ”perinteisen” pa-
perisarjan kopiolai-
toksen kautta. Li-
säksi projektihenki-
löstö pystyy seuraa-
maan kuinka moni 
urakoitsijoista on 
ladannut tarjous-
pyyntöaineiston, ja 
täten jo etukäteen 

Teksti: Maria Nygren   Kuvat:  Valvontakonsultit

Urakoitsijakilpailutus 
astetta paremmin

Asunto-osakeyhtiön putki- ja julkisivuremontit ovat suuria kulueriä, jotka 
usein aiheuttavat osakkaille etukäteen harmaita hiuksia ja unettomia öitä. 
Hyvin valmisteltuna riskitekijöitä voidaan kuitenkin huomattavasti alentaa. 
Mikäli osakkailla ja hallituksen jäsenillä ei ole rakennusalan kokemusta on 
usein rakennuttajakonsultti luotettava vaihtoehto avustamaan hankkeen 
valmistelun ja kilpailutuksen kiemuroissa. Tässä artikkelissa käsitelläänkin 
muutama rakennuttajakonsultin vinkki saneerausurakoitsijan kilpailutusta 
varten.

Korjausinvestointihankkeen kulku

LÄHTÖTIETOJEN
KOKOAMINEN

HANKE-
SUUNNITTELU

SUUNNITTELUN
VALMISTELU

SUUNNITTELUN
OHJAUS

RAKENTAMISEN
VALMISTELU

RAKENTAMISEN
OHJAUS

TAKUUAIKA

Tutkimukset, kartoitukset,
ajantasapiirustukset, osakaskysely

Korjausvaihtoehdot, korjaustapa,
kustannusarvio, yleisaikataulu

Suunnittelijoiden
kilpailutus ja valinta

Suunnitelmat haluttuun
laatu- ja laajuustasoon

Urakoitsijan kilpailutus
ja valinta

Rakentaminen
ja käyttöönotto

Korjauksen onnistumisen
arviointi ja puutteiden korjaus
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ennen tar jousten jättöpäivämäärää 
kartoittamaan hankkeeseen kohdis-
tuvaa kiinnostusta.

Hinta ei aina ratkaise
Mediassa käydään paljon keskustelua 
epäonnistuneiden hankintojen osal-
ta siitä, kuinka kilpailutus aiheuttaa 
sen, että halvin vaihtoehto tulee 
aina valituksi. Näin ei kuitenkaan 
tarvitse olla, vaan laatupisteytys 
kilpailutuksissa on täysin sallittua 
ja sitä tulisikin lähes poikkeukset-
ta käyttää. Esimerkiksi linjasanee-
rauksen kilpailutuksessa tärkeitä 
huomioitavia asioita ovat muun muassa:
• urakoitsijan kokemus vastaavista hank-

keista
• onko urakoitsijalla osoittaa hankkeelle ko-

kopäiväinen vastaava mestari
• miten urakoitsija varmistaa, ettei avain-

henkilöt vaihdu tarpeettoman usein
• kuinka urakoitsija hoitaa hankkeen tiedo-

tuksen
• onko urakoitsijalla nimetä vastuuhenkilö, 

joka vastaa osakkaiden huoneistokohtai-
sista muutoksista
Näistä viimeisin saattaa vaikuttaa vähäpä-

töiseltä seikalta, mutta lähes poikkeuksetta 
minimissään 60 % osakkaista tekee urakan 
mukaiseen sisältöön jonkin asteisia muu-
toksia, olivat ne sitten pyyhekoukkujen tyy-
pin, laattojen värin vai koko kylpyhuoneen 
järjestelyjen muutoksia. Näiden hallinnoin-
ti ilman erillistä, niistä vastuussa olevaa ja 

niistä huolehtivaa henkilöä voi osoittautua 
kaoottiseksi. 

Saamiensa tarjousten perusteella halli-
tuksen tulisikin valita potentiaalisimmat 
urakoitsijat, maksimissaan 3–4, selonotto-
neuvotteluihin, joissa käydään tarjoukset ja 
niiden sisällöt läpi. Selonottoneuvottelut aut-
tavat hahmottamaan mahdollisesti hintaan 
vaikuttaneita eroavaisuuksia tarjouksissa, 
samoin kuin luomaan kokonaiskuvaa ura-
koitsijasta ja tämän organisaatiosta. Hank-
keeseen asetettavan vastaavan mestarin ja 
osakasmuutoksista vastaavan henkilön tu-
lisikin olla paikalla selonottoneuvotteluissa. 
Nämä ovat ne henkilöt, joiden kanssa taloyh-
tiö tulee olemaan tiiviisti yhteyksissä urakan 
aikana ja joiden kanssa hallituksen jäsenille 

tulee löytyä yhteisymmärrys ja luottamus, 
jotta yhteystyökanavat pysyvät auki remon-
tin ajan. Urakoitsijan tulisi myös sitoutua sii-
hen, että kyseiset henkilöt eivät vaihdu ura-
kan aikana ilman erillistä sopimusta taloyh-
tiön kanssa. Vasta selonottoneuvotteluiden 
jälkeen pystyy hallitus muodostamaan kan-
tansa siitä ketä urakoitsijaa he suosittelevat 
yhtiökokoukselle ja muodostamaan myös pe-
rustelut näkökannalleen. Taloyhtiön puolelta 
neuvotteluissa tulee olla ammattilainen, joka 
pystyy arvioimaan urakoitsijan kyvykkyyden 
ja taloudellisuuden. Harkitulla ja ammatti-
taitoisella etenemisellä saavutetaan astetta 
parempi urakoitsijakilpailutus ja kokonai-
suuden lopputulos!
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Kiinteistö on vakuutettava aina vähin-
tään palon varalta. Tavallisesti vakuu-
tusturvaan sisällytetään turva myös 

luonnonilmiöiden, vuodon, murron ja ilki-
vallan sekä talotekniikan rikkovahinkojen 
varalta. Vakuutukseen voidaan liittää lisäk-
si turvaa vastuu- ja oikeusturvariskien sekä 
vuokratuottomenetysten varalta.

Hyvin tavallinen ratkaisu on, että kiinteis-
tölle otetaan asuin-, liike- ja toimistoraken-
nuksille tarkoitettu pakettivakuutus. Tällöin 
samaan sopimukseen sisältyvät omaisuusva-
kuutus, kiinteistön omistajan vastuuvakuu-
tus, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu-
vakuutus sekä oikeusturvavakuutus.

Vakuutusarvo mitoitettava oikein
Pakettivakuutuksia on pääpiirteissään kahta 
eri tyyppiä: täysarvoperusteisia ja vakuutus-
määräpohjaisia. Täysarvoperusteinen vakuu-
tus on yleisin ja vakuutuksenottajan kannalta 
helpoin ratkaisu: vakuutusmäärää ei tarvitse 
pohtia, sillä vakuutusarvon perusteena on ra-
kennusten tilavuus. Tilavuutensa perusteella 
vakuutettu rakennus on vakuutettu täydes-
tä arvostaan.

Vakuutusmääräpohjaisissa ratkaisuissa 
vakuuttamisen perusteena on vakuutuksen-
ottajan ilmoittama tai vakuutusyhtiön mää-
rittelemä vakuutusmäärä.

Kiinteistövakuutuksen laajaan turvata-
soon voidaan liittää vakuutus äkillisten ja 
ennalta arvaamattomien vahinkojen varal-
ta. Tällöin puhutaan ns. all risk -turvasta. 
All risk -turvassa vakuutuksesta korvataan 
myös sellaisia äkillisiä ja ennalta arvaamat-
tomia vahinkoja, joita ei korvattaisi ehdois-
sa mainittujen ilmiöiden perusteella. All risk 
-vakuutusten suosio on viime vuosina kasva-
nut, mihin yhtenä syynä voi olla sään ääri-il-
miöiden yleistyminen.

Olipa vakuutus muuten millainen hyvän-
sä, on ensiarvoisen tärkeää, että se on oikein 
mitoitettu. Rakennuksen tilavuuteen perus-
tuvissa kiinteistön täysarvovakuutuksissa on 
varmistettava ennen kaikkea, että tilavuus, 

rakennusvuosi, rakennuksen käyttötarkoi-
tus, rakennusluokka ja sijaintitiedot on mer-
kitty oikein vakuutussopimukseen.

Peruskorjaus alentaa kiinteistön  
vakuutuskustannuksia
Rakennuksen ikä, talossa suoritetut remontit 
ja mahdolliset suuremmat peruskorjaukset 
ovat vakuuttamisen kannalta keskeisiä tie-
toja. Vanhemman ja peruskorjaamattoman 
kiinteistön vakuuttaminen on kalliimpaa kuin 
uudemman tai peruskorjatun, ja kohonnut 
vahinkoriski heijastuu usein myös suurempi-
na omavastuina. Monet vakuutusyhtiöt eivät 
myönnä vanhemmille peruskorjaamattomille 
rakennuksille laajemman turvatason vakuu-
tuksia, vaan korvauspiiri jää suppeammaksi.

Jos rakennus on peruskorjattu, vakuutus-
tietoihin merkitään tiedot peruskorjausvuo-
desta. Esimerkiksi Pohjola myöntää perintei-
sin menetelmin peruskorjatulle rakennuksen 
putkistolle saman vakuutusturvan kuin uu-
den rakennuksen putkistolle. Osakorjauksel-
la ei ole kuitenkaan vaikutusta rakennuksen 
vakuutuksessa laskettavaan ikään eli perus-
korjausvuotta ei merkitä, jos esimerkiksi 
käyttövesiputkia ei ole uusittu ja vuotoriski 
on siten edelleen koholla.

Jos putkiremontti on tehty ns. uusilla kor-
jausmenetelmillä, ikävähennys on tavallisesti 
pienempi kuin jos korjaus olisi tehty perin-
teisin menetelmin. Vakuutusyhtiö saattaa 
esimerkiksi puolittaa remontoidun putkis-
ton iän, jos korjaus on tehty ns. uusilla kor-
jausmenetelmillä.

Ikävähennykset löytyvät kiinteistön va-
kuutusehtojen arvioimis- ja korvaussäännös-
tä. Mitä vanhemmasta putkistosta on kysy-
mys, sitä suurempi on myös vuotovahinkojen 
ikävähennys. Kiinteistön korjauksista kan-
nattaa huolehtia ajoissa, sillä suunnitelmal-
linen korjaustyö tulee aina edullisemmaksi 
kuin rakennuksen oireilun perusteella kii-
rehditty. Lisäksi vakuutusturva on laajem-
pi, kun peruskorjaukset on tehty ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Varmista urakoitsijan vastuu-
vakuutuksen voimassaolo
Kaikissa remonteissa on työt on 
tehtävä yleisiä ja hyväksyttyjä 
rakennustapoja noudattaen. Jos 
huoneistossa tehdään korjaustöi-
tä, osakkaan on asunto-osakeyh-
tiölain mukaan ilmoitettava niis-
tä hyvissä ajoin etukäteen kirjal-
lisesti taloyhtiön hallitukselle tai 
isännöitsijöille, jotta yhtiölle jää 
riittävästi aikaa ja mahdollisuus 
tarkastaa suunnitelmat.

Vaikka osakkeenomistajalla on 
oikeus tehdä huoneistossaan kun-
nossapito- ja muutostöitä, taloyh-
tiöllä on myös oikeus asettaa muu-
tostyölle tarvittaessa ehtoja. Kor-
jaustyössä pitää lisäksi huomioida 
mahdolliset viranomaisluvat. Pie-
nemmistä remonteista kuten maala-
uksista tai tapetoinneista ei tarvitse 
tehdä ilmoitusta. Sen sijaan esimerkik-
si pesuhuoneen uusiminen vesieristei-
tä myöten on työ, josta pitää ilmoittaa 
kirjallisesti taloyhtiölle.

Ennen huoneistoremontin toteut-
tamista on varmistuttava, että urakoit-
sijoilla on riittävä pätevyys korjaustyön 
suorittamiseen. Kaikki urakat on syytä 
myös sopia kirjallisesti. Urakoitsijan vas-
tuuvakuutuksesta suoritetaan korvauksia, 
jos voidaan katsoa, että vahingon korvauslain 
perusteella yritys on vastuussa ulkopuolisel-
le. Paras tapa varmistua vastuuvakuutuksen 
voimassa olosta on pyytää urakoitsijalta va-
kuutustodistus. Vakuutuksen pitää kattaa 
kaikki ne työt, joita urakoitsija suorittaa toi-
mialansa puitteissa.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutusten 
merkitys
Asunto-osakeyhtiölain uudistuksen myötä 
hallituksen rooli ja vastuu ovat kasvaneet. 
Kiinnostus vastuu- ja oikeusturvavakuutuk-
sia kohtaan onkin selvästi lisääntynyt.

Teksti: Satu Evilampi   Kuva: Jarno Kylmänen

Millaiset vakuutukset 
kiinteistölle?

Taloyhtiö tarvitsee aina kiinteistövakuutuksen, 
mutta millaisia asioita osakeyhtiömuotoisen 
kiinteistön vakuuttamisessa tulisi huomioida?
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Kiinteistönomistajan vastuuvakuutukses-
ta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja. Käy-
tännössä ne ovat lähinnä pihalla liukastumi-
sia tai katolta pudonneen lumen vaurioitta-
mia autoja. On huomioitava, että esimerkiksi 
lumenluonnin ulkoistaminen ei poista kiin-
teistönomistajalta eli taloyhtiöltä vastuuta, 
joka sillä on piha-alueiden turvallisuudesta.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu-
vakuutus on tarkoitettu vahinkoihin, joista 
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai maal-
likkoisännöitsijä ovat lain mukaan korvaus-
vastuussa virheellisen toiminnan tai tehtä-
vien laiminlyönnin takia.

Asunto-osakeyhtiön oikeusturvavakuu-
tuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat 
lakimiesavun käyttämisestä yhtiön kiinteis-
tön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, 
hoitoon tai käyttöön liittyvissä asioissa. Tyy-
pillisiä vakuutuksesta korvattavia riitoja ovat 
putki- tai julkisivuremontista johtuvat rii-
dat yhtiön ja urakoitsijan välillä sekä yhtiön 
osakkaiden yhtiötä vastaan vireille panemat 
riidat, esimerkiksi yhtiökokouksen moite-
asiat. Myös vahingonkorvausvaatimuksen 
ajaminen yhtiön varoja väärinkäyttänyttä 
isännöitsijää vastaan voi tapahtua vakuu-
tuksen turvin.

Myös talkoolaiset kannattaa vakuuttaa
Silloin kun taloyhtiössä tehdään talkootöi-
nä esimerkiksi piha- maalaus- tai lumitöitä, 
on taloyhtiöllä hyvä olla kiinteistön talkoo-
vakuutus. Kiinteistön talkoovakuutuksella 
korvataan talkootyön tai muun palkattoman 
työn aikana aiheutuneet tapaturmat asun-
to-osakeyhtiön asukkaille. Se antaa turvaa 
tapaturmien kuten tikkailta putoamisten 
varalle.

Suomessa tehdään joka päivä keskimäärin viisi tuhopolttoa ja joka päivä poltetaan tai yritetään polttaa vähintään yksi rakennus.

”Vakuutusturva on laajempi, 
kun peruskorjaukset on tehty 

ajoissa ja asianmukaisesti.”
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Aina näin ei tarvitse olla. Suomalainen 
Uponor on asumiseen ja rakentami-
seen erikoistunut järjestelmätoimit-

taja, jonka linjasaneerausratkaisu säästää 
aikaa ja rahaa sekä eliminoi turhat yllätykset.

Mikä Uponor Cefo?
Uponor Cefo on linjasaneerausjärjestelmä, 
joka koostuu kytkentävalmiista elementeis-
tä ja moduuleista, joiden avulla huoneistoon 
voidaan tuoda muun muassa käyttövesi, läm-
mitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Modulaa-
risuus tarkoittaa, että rakennuskohteen van-
hoja pystyhormeja ei tarvitse purkaa, vaan 
ne jätetään paikoilleen ja niiden viereen (tai 
muuhun sopivaan paikkaan) tehdään uu-
det pystynousut Uponor Cefo-elementeillä. 
Koska vanhoja rakenteita ei pureta, syntyy 
erittäin vähän asumista häiritseviä katkok-
sia, pölyä ja meteliä. Komposiittiputket lii-
tetään toisiinsa puristamalla, joten perin-
teisissä putkisaneerausmenetelmissä käytet-
tyä tulityötä ei tarvita. Näiden työvaiheiden 
poisjäänti näkyy suoraan saneerauskohteen 
kustannuksissa. 

Pieneen tilaan, lyhyellä työajalla
Uponorin linjasaneerausjärjestelmä on otolli-
nen juuri nyt, sillä menetelmä sopii parhaiten 
1960–80-luvuilla rakennettuihin elementti-
taloihin, joissa päällekkäisten huoneistojen 
huonejärjestelyt ovat tyypillisesti samanlaisia. 
Tuona ajankohtana rakennetut kylpyhuoneet 
ovat aikakautensa mukaisesti pieniä, mutta 
esimerkiksi seinään asennettava wc-elementti 
vie ainoastaan noin 0,2 m2 lattiapinta-alasta. 
Seinässä sijaitseva wc tuo samalla muita etui-
suuksia: niillä saa aikaan esimerkiksi persoo-
nallisia sisutusratkaisuja ja ne helpottavat kyl-
pyhuoneen puhtaanapitoa. Uponor Cefo-ele-
menttien käyttö ei kuitenkaan rajoitu vain 
kylpyhuoneisiin, sillä ne voidaan myös asentaa 
esimerkiksi seinän takana olevaan eteiseen, 
vaatehuoneeseen ja keittiöön.

Uponor Cefo-elementit valmistetaan tar-
kasti kyseessä olevan kohteen piirustusten 
mukaan. Jokainen työ on etukäteen Upono-
rin tehtaalla räätälöity ja valmistettu juuri 
tietyn saneerauskohteen tarpeita ajatellen. 
Kun elementti tuodaan työmaalle, niin sen 
asentamiseen kuluu ainoastaan noin tunti 
aikaa. Pääsääntöisesti yhden kylpyhuoneen 
vesi- ja viemärijärjestelmän uusiminen vie 
siis ainoastaan noin kolme tuntia! Perintei-
sellä menetelmällä tehty kylpyhuoneremont-
ti kestää kokonaisuudessaan noin 12 viikkoa. 
Uponor -linjasaneerausjärjestelmällä tehty 
remontti valmistuu kahdeksassa viikossa. 

”Huomattavan ajansäästön lisäksi Uponor 
Cefo-järjestelmällä toteutetun putkiremon-
tin kustannukset jäävät noin 10 prosenttia 
perinteistä pienemmäksi. Ehkä sitäkin tär-
keämpää on, hyvän suunnittelun tuoma, yl-
lätyksettömyys: sillä perisaatteessa elemen-
teistä johtuvia lisätöitä ei tule”, kertoo Upo-
norin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors.

Turvallisuutta ja helppoa huollettavuutta 
vuosikymmeniksi
Uponor Cefo -linjasaneeraus tuo etuja, jot-
ka kantavat myös kauan remontin jälkeen. 
Ratkaisu parantaa putkiston huollettavuut-
ta huomattavasti perinteisiin putkiremontti-
ratkaisuihin verrattuna: mahdolliset vuodot 
on heti havaittavissa ja elementit on helppo 
avata. Tämä tarkoittaa turvallisuutta ja vaiva-
tonta huoltoa, sillä vesijohtoputket voidaan 
huoltaa tai vaihtaa rakenteita rikkomatta. 

”Saneerauksen jälkeen rakennuksessa on 
täysin uudet putket; ei vanhoja putkia, joita 
on entisöity. Uudella putkella on uuden put-
ken elinkaari, joka kestää ja tarjoaa huole-
tonta asumista pitkälle tulevaisuuteen”, sa-
noo Wahlfors. 

Myös erilaiset sisustusmieltymykset eivät 
ole esteenä Uponor Cefolle, sillä elementit 
voidaan pinnoittaa erilaisilla vaihtoehdoilla 
jokaiseen makuun sopivaksi.

Kylpyhuoneiden lattialämmitys lisää 
energiatehokkuutta
Uponor Cefo ei ole paras ratkaisu vain kus-
tannusten ja saneeraukseen käytetyn ajan 
puolesta, vaan menetelmä parantaa koko 
rakennuksen energiatehokkuutta. Tämä on 

Uponor Cefo-linjasaneerausjärjestelmä 

säästää aikaa ja rahaa
Suomessa on noin puoli miljoonaa huoneistoa, jotka on rakennettu 1960–70-luvuilla. 
Vesi- ja viemäriputkistot kaipaavat putkiremonttia 45–50 vuoden välein, joten talo-
yhtiöissä suunnitellaan remontteja nyt kiihtyvällä tahdilla. Remonttitarinoilla on le-
gendaarinen kaiku, ja jokaisella oman kodin putkiremontin läpikäyneellä on varmasti 
oma tarinansa kerrottavana. Usein kertomukset liittyvät negatiivisessa mielessä re-
montin kustannuksiin, kestoon ja muihin yllättäviin seikkoihin, joita on tullut vastaan 
remontin edetessä. 

Teksti: Helka Herlevi   Kuvat: Uponor
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Uponor Cefo lisää  
asumismukavuutta
• Saneerauksen kesto lyhenee ja pro-

jekti voidaan suunnitella ja aikatau-
luttaa tarkasti etukäteen. 

• Asukkaille raskaiden ja kalliiden ra-
kennustöiden osuus minimoidaan.

• Reitityselementeillä putkivedot ka-
lusteille saadaan mahdollisimman ly-
hyiksi, jolloin kustannukset alenevat 
ja asennusaika nopeutuu. 

• Valmis moduuliratkaisu ja siihen liit-
tyvät palvelut helpottavat suunnitte-
lijoiden ja asentajien työtä. 

• Ratkaisu nostaa taloyhtiön ja asun-
to-osakkeiden arvoa, kun talotekni-
set ratkaisut vastaavat tämän päivän 
määräyksiä.
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Uusi FLOWALL-ratkaisu –  
vastaus lähiöiden massiiviseen  
putkiremonttitarpeeseen 
FLOWALL on uusi hankekonsepti, joka 
pohjautuu usean alan ammattilaisten yh-
teistyönä toteutettuun linjasaneerauk-
seen, jonka yhteydessä korjataan samal-
la keittiö ja kylpyhuone. Hankekonsepti 
mahdollistaa uudenlaisen projektinhal-
linnan ja uudet hankemuodot. Mukana on 
suunnittelutoimisto, rakennuttajatoimisto 
ja rakennusurakoitsija. Edellisten lisäksi 
mukana on keittiökalustetoimittaja ja ke-
raamisten laattojen toimittaja sekä tek-
niikkaseinätoimittajana Uponor. 

Kokonaisratkaisu 1970-luvun elementti-
kerrostalojen kylpyhuoneiden ja  
keittiöiden korjaamiseen
Hankekehityspäällikkö Toni Walfors Upo-
norilta kuvailee FLOWALL-hankekonsep-
tin olevan allianssipohjainen yhteishanke, 
jossa mukana toteuttamassa ovat vahvat 
rakennusalan ammattilaiset. Uponorin 
osuutena on toimittaa hankkeeseen Upo-
nor-tekniikkaseinä, joka korvaa kylpyhuo-
neen ja keittiön välisen elementtiseinän. 
Tekniikkaseinän sisään rakentuvat kaikki 
LVI-järjestelmät. Toni Walfors kertoo, että 
FLOWALL on korjausrakentamisen uusi 
innovaatio ja vaihtoehto elementtiker-
rostalojen perinteiselle putkiremontille, 
joka on suunniteltu 1970-luvun element-
tirakenteisten tyyppikerrostalojen kor-
jaukseen. Elementtikerrostaloissa keittiö 
ja kylpyhuone sijaitsevat pääsääntöisesti 
vastakkain. Keittiön ja kylpyhuoneen vä-
linen seinä voidaan kokonaan purkaa ja ti-
lalle vaihtaa Uponor-tekniikkaseinäelmen-
teistä muodostuva valmis seinä, johon on 
asennettu tarvittavat putket ja komponen-
tit etukäteen jo tehtaalla. Selvinä etuina 
perinteisiin menetelmiin verrattuna Toni 
Wahlfors näkee nopeuden, edullisuuden ja 
saavutettavat lisäneliöt.

tärkeää, sillä Suomen kansallisen ener-
giansäästötavoitteen mukaisesti energi-
ankäyttöä halutaan vähentää 9 prosenttia 
vuoteen 2016 mennessä. Uudet energia-
määräykset suosivatkin entistä ympäris-
töystävällisempiä ja edullisempia lämmi-
tysenergiamuotoja.

Uponor Cefo antaa mahdollisuuden asen-
taa huoneistokohtaiset käyttöveden vesi-
mittarit ja painesäädöt lämpimälle käyttö-
vedelle. Täten huoneiston energiankulutus-
ta voidaan pienentää. Remontin yhteydessä 
elementtiin voidaan asentaa myös syöttöjoh-
dot vesikiertoista lattialämmitystä silmällä 
pitäen. Vesikiertoinen lattialämmitys ei ole 
vain miellyttävä ratkaisu asukkaalla, vaan se 
on myös oleellisesti käyttökustannuksiltaan 
edullisempi vaihtoehto sähkölämmitteisiin 
ratkaisuihin. 

Veloitukseton suunnittelupalvelu  
kaikkiin työvaiheisiin
Käytön aikaisten kustannusten huomioon 
ottava perussuunnittelu tulisikin olla kaiken 
rakentamisen lähtökohtana, sillä suunnitte-
luvaiheessa tulevien vuosien kustannuksiin 
voi vielä vaikuttaa huomattavasti. 

”Rakennuksen 50 vuoden elinkaaren ai-
kana noin 25 prosenttia elinkaarikustan-
nuksista voi muodostua suunnittelu- ja ra-
kentamisvaiheessa, kun puolestaan valmiin 
rakennuksen käyttövaihe voi muodostaa 
kustannuksista jopa 75 prosentin osuuden”, 
summaa Wahlfors.

Uponorilta saat saneerauskohteelle täy-
dellisen suunnittelupalvelun – täysin veloi-
tuksetta. Suunnittelu etenee kolmessa vai-
heessa. 
• Uponorin asiantuntija tekee arkkitehdin 

valmistelemiin pohjiin ehdotuksen erilai-
sista kylpyhuonetyypeistä. Ehdotus sisäl-
tää tyyppikuvat, jotka lähetetään suunnit-
telijalle kommentoitavaksi. Tarvittaessa 
yhdestä kylpyhuonetyypistä valmistetaan 
useampi ehdotus.

• Lopulliseen suunnitelmaan toimitetaan 
kaikki tarvittavat piirustukset, jotka si-
sältävät yksityiskohdat vesieristyksistä ja 
läpivienneistä sekä tyyppihuonepiirustuk-
set.

• Vesijohtonousujen mitoitusehdotus. Lo-
pullisen mitoituksen (runkovesijohdot 
pohjakerroksessa ja kalustekytkennät) 
suorittaa LVI-suunnittelija.
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Ykkösvessat Oy:n tarjoama Pikkula wc-huoltopalvelu on 
kätevä ratkaisu linjasaneerauksiin ja putkiremontteihin. 
Pikkulat ovat korkeahygieenisiä vessoja, jotka on valmis-

tettu korkealaatuisesta muovista ja varustettu erittäin sileällä ja 
antibakteerisella WC-istuimella. Hajuton Pikkula on helppo si-
joittaa asuin- tai työtiloihin asukkaan tai työmiesten käyttöön.

Helppo ja mukava käyttö
Pikkulaa voidaan käyttää kuten tavallistakin wc-istuinta. Pikkula 
vain ei tarvitse sähköä, juoksevaa vettä tai viemäriä. Käymälässä 
on manuaalinen vesipumppu altaan huuhtelemiseksi sekä ilma-
tiivispoistoaukko jätteelle. Pikkulassa tulee käyttää siihen tarkoi-
tettua pehmeää wc-paperia, joka toimitetaan mukana.

Jääkö asukas 
linjasaneerauskohteeseen?

HUOLTOPALVELU
Huolto suositellaan tehtäväksi kerran 
viikossa. Ykkösvessojen huoltopalve-
lu tyhjentää jätesäiliön, pesee pinnat 
sekä täydentää kemikaalit, wc-paperin 
ja huuhteluvesisäiliön. Huollon jälkeen wc 
on heti käyttövalmis.

TEKNISET TIEDOT
• Fekaalisäiliö 19.4 litraa
• Istuin valmistettu antibakteerisesta muovista
• Jätesäiliön tasoilmaisin
• Huuhtelupainike Koko: 36,7x38x44,6 cm 
• Paino: 4,1 kiloa

Taloyhtiön päättäessä linjasaneeraushankkeen toteutuksesta, tulevat myös monet käytännön 
järjestelyt ajankohtaiseksi. Mikäli asukas päättää jäädä asuntoonsa saneerauksen ajaksi, tulee 
arjen toiminnot järjestää siten, että ne sujuvat mahdollisimman vähillä häiriöillä. Korjaustöiden 
kohteena olevat tilat, kuten pesu- ja wc-tilat rajataan suojauksella ja ne ovat osan rakennus-
ajasta poissa käytöstä. Vesi- ja viemäriverkoston ollessa käyttökiellossa, löytyy korvaava ratkai-
su saniteettitilaongelmaan Pikkula WC palvelusta.

Teksti: Erik Rahiala  Kuvat: Ykkösvuokraus

Luonto- ja ympäristöystävällisyys
Pikkulassa käytettävät kemikaalit ovat ekologisesti puhtaita ja 
ympäristöturvallisia. Ne eivät myöskään aiheuta ihmistervey-
delle haittoja. Pikkulan jätteitä voidaan kaataa kompostiin tai 
kaupunginviemäriin.

Vuokrattavat wc:t kaikenlaisiin kohteisiin
Ykkösvessat Oy:n tarjoamat wc-vuokrauspalvelut soveltu-

vat kaikenlaisiin kohteisiin. Saatavilla ovat inva-wc:t, pisuaarit, 
wc-vaunut, Pikkula-wc:t sekä kemialliset wc:t paikkoihin, joissa 
ei ole viemäröintiä. Saniteettituotteilla on nopeat toimitusajat, 
sekä niiden pystytys ja siirtely on vaivatonta. Työturvallisuus-
lain mukaiset wc:t ovat ympäristöystävällisiä, ja eivätkä vaadi 
juoksevaa vettä.
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Linjasaneerauksessa uusitaan usein myös muuta talotekniikkaa 
kuten ilmanvaihtokanavia ja sähköistystä. Saneerauksen myö-
tä kiinteistön uusitut LVIS-järjestelmät sekä remontoidut tilat 

lisäävät talon ikää ja arvoa. 
Linjasaneeraus tarkoittaa myös asuinhuoneistojen märkätilojen 

uusimista kokonaisuudessaan. Pesu- ja kylpyhuoneiden vanhat pin-
nat uusitaan putkiasennusten jälkeen. Tässä yhteydessä on tärkeää 
panostaa materiaalien sekä työn laatuun.

Kiillon kehittämällä saneerausjärjestelmällä märkätilojen kunnos-
tustyöt voidaan toteuttaa nopeasti, vaivattomasti ja luotettavasti. 
Järjestelmään kuuluvat kaikki tarvittavat, keskenään yhteensopivat 
tuotteet pohjatasoitteista, vedeneristyksiin ja kiinnityslaasteihin.

Seinät suoriksi tasoitteella
Märkätilojen saneerauksen ensimmäisessä vaiheessa poistetaan van-
hat seinäpintamateriaalit, tasoitteet ja mahdolliset rappaukset. Sei-
nän on oltava riittävän luja ja kiinteä, jotta se soveltuu uuden pin-
tarakennejärjestelmän alustaksi. Riippuen alustasta, kerrospaksuu-
desta ja aikataulusta, valitaan järjestelmästä kohteeseen soveltuva 
oikaisutasoite. Tähän soveltuu joko käsi- tai ruiskulevitteinen tasoi-
tus normaalisti kovettuvalla, kuituvahvistetulla tai pikatasoitteella.

Lattiamassalla pohja kuntoon
Lattioiden osalta tulee kiinnittää huomiota purkutarpeen suunnit-
teluun sen mukaan millainen on kerrostalon holvin rakenne kysei-
sessä kohteessa. Poistetaanko ja uusitaanko vanhat täytteet vai onko 
rakenne riittävän kantava kestääkseen uuden pintavalun kuorman 

Märkätilat kuntoon 
saneerausjärjestelmällä

Taloyhtiössä putkiremontti tulee ajankohtaiseksi, kun rakennuksen 
vesi- ja viemäriputkiston käyttöikä lähenee loppuaan. Tyypillisesti 
putkien käyttöikä vanhoissa taloissa on noin 40–60 vuotta riippuen 
materiaalista sekä silloisen asennustyön laadusta. 

sekä kuinka sijoitetaan uudet viemäri- ja vesijohdot? Kaikki nämä 
vaikuttavat toteutusvaihtoehtojen suunnitteluun.

Kiillon järjestelmään kuuluvilla lattiamassoilla ja tasoitteilla voi-
daan toteuttaa rakenne kelluvana tai tarvittaessa tehdä kiinnityksenä 
vanhaan betoniholviin. Lattiamassojen erittäin nopea kuivuminen 
mahdollistaa nopean työn rytmittämisen niin, että seuraavaa vai-
hetta kylpyhuoneessa päästään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Vedeneristys määräysten ja ohjeiden mukaisesti
Vedeneristystyön suorittamisessa lähtökohtana ovat RakMk C2 mää-
räykset, joiden mukaan märkätilan lattia ja seinät vedeneristetään. Li-
säksi tulee huomioida alan yleiset ohjeet kuten RYL 2013, RIL 107-2012 
sekä RT-tuotekortit. Lisäksi vedeneristysjärjestelmällä tulee olla voi-
massa oleva VTT-sertifiointi tai ETAG 022 mukainen CE-hyväksyntä.

Varsinaisessa vedeneristyksessä noudatetaan valmistajan työoh-
jeita ja huomioidaan riittävä ainemenekki sekä kalvopaksuus. Me-
nekissä huomioidaan vahvikekankaiden osuus ja alustojen erilaiset 
huokoisuudet.

Laatoituksella valmista pintaa
Myös pesutilojen laatoitus tehdään alan yleiset ohjeet huomioiden. 
Laatoituksessa asennettavien laattojen koko vaikuttaa käytettävään 
laastin määrään. Lisäksi laatoitustyössä tulee huomioida muut vai-
kuttavat tekijät kuten alusta ja olosuhteet. Laatoituksen jälkeen 
asennettava saumaus viimeistelee pinnat, jonka jälkeen märkätila 
on valmis otettavaksi käyttöön. Laatoituksen yleisohjeet löytyvät 
esimerkiksi RYL 2013:sta.

Kiilto Saneerausjärjestelmä märkätiloille

SEINÄTASOITTEET LATTIAMASSAT VEDENERISTYS KIINNITYSLAASTIT
Oikaisut: Kelluva pintavalu: Kiilto Kerafiber Keraamiselle laatalle:
Kiilto TM DF Pikatäyttömassa Kiilto 60 Pikalattiamassa Kiilto Keramix Kiilto Saneerauslaasti
Kiilto OT/OT Light Oikaisutasoite Alustassa kiinni oleva valu:  Kiilto Superfix DF
Kiilto OTR Ruiskutettava seinän Kiilto 70 Lattiamassa  Kiilto Kerapid
oikaisutasoite   Kiilto HighFlex S2 DF
Ohuemmat oikaisut ja ylitasoitukset:   Saumaukseen:
Kiilto TT Oikaisutasoite   Kiilto Saumalaasti
Kiilto KL Kuitulaasti   Kiilto Lattiasaumalaasti/
Kiilto SR DF Pikamärkätilatasoite   Kiilto Klinkkerisaumalaasti
Kiilto SK Märkätilatasoite   Kiilto Saniteettisilikoni / 
   KiiltoFix Masa Liima- ja tiivistysmassa

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto



31



32

Erinomaisen hyvät perusteet
Haastattelimme aiheesta Vantaa Viisarin 
Keittiömaailman projektipäällikkö Petteri 
Ilvosta joka osasi heti listata erinomaisen 
hyviä perusteita keittiön uusimiselle putki-
remontin yhteydessä.

”Omaan viihtyvyyteen kannattaa ja pitää-
kin panostaa. Yksi tärkeimmistä syistä sa-
neerata keittiö putkiremontin yhteydessä on 
uuden keittiön tuoma mielihyvä. Uusimalla 
keittiön, arkeen saadaan kaivattua luksusta 
ja asukkaan elämänlaatu paranee. Yksilölli-
sillä valinnoilla kodista tulee omia tarpeita 
palveleva kokonaisuus.

Uusilla mekanismeilla keittiöön saadaan 
toimivuutta ja ergonomisuutta. Vanhat ko-
dinkoneet kannattaa myös vaihtaa remon-
tin yhteydessä energiaa säästäviin malleihin, 
näin keittiöstä saadaan myös ekologinen ja 
vähän energiaa kuluttava. Koko asunnon 
arvo ja ulkonäkö paranee ja asukas saa re-
monttiin investoimansa rahat takaisin, jos 
myy asuntonsa edelleen.

Kun seinät revitään auki, pitää vanha keit-
tiö joka tapauksessa purkaa, ainakin osittain. 
Lisäksi vanhojen kalusteiden uudelleen asen-
nus ei aina onnistu ehjänä ja siististi. Tällöin 
on taloudellisesti järkevää asentaa aikansa 
eläneiden kaapistojen tilalle kokonaan uu-
det, tilaan sopivat ja ergonomiset kalusteet.

Kun keittiön uusiminen ajoitetaan putkire-
montin yhteyteen, saadaan kodin sydän ker-
ralla kuntoon yksillä remonttipölyillä. Ja totta 
kai usean osakkaan yhtäaikaisesti tekemä han-
kinta tulee edullisemmaksi ja helpommaksi, 
kuin yksittäisen keittiön hankkiminen. Osa-
na kokonaispalvelua Keittiömaailma järjes-
tää tarvittaessa myös rahoituksen. Kannattaa 
myös muistaa, että toisin kuin putkiremon-
teissa, asennus- ja remonttityöstä saa vero-
tukseen kotitalousvähennyksen, jopa 4800 €.”

Kuinka keittiöremontti etenee  
putkiremontin yhteydessä?
”Yritämme päästä yhtiökokouksiin mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa kerto-
maan projektista”, tiivistää Petteri Ilvoinen 
ja jatkaa: ”Järjestämme myös taloyhtiöiltoja 

Putkiremontti on erinomainen mahdollisuus parantaa omaa 
viihtyvyyttä ja elämänlaatua vaikkapa uuden unelmakeittiön 
muodossa!

Putkiremontti 
– täydellinen hetki keittiön uusimiselle

Teksti: Maarit Savolainen   Kuva: Novart Oy

Vantaa Viisarin Keittiömaailman 
projektipäällikkö Petteri Ilvonen

Uusi keittiö.

Vanha keittiö.
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myymälässämme, jolloin asukkailla on mahdollisuus kuulla keittiö-
remonttiin liittyvistä asioista, kysellä asiantuntijoilta ja tutustua 
samalla laajaan valikoimaamme. Lisäksi näytämme esimerkkejä 3D 
kuvien avulla, miltä uusi keittiö voisi remontin jälkeen näyttää.

Jos ja kun asiakas päättää uusia keittiönsä, teemme asiakkaalle 
maksutta oman, juuri asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja toi-
veisiin sopivan henkilökohtaisen suunnitelman ja tarkan kustannus-
laskelman. Eli asiakas sanelee ehdot, me toteutamme sen.

Myymälässämme putkiremonttiasiakkaita palvelemaan nimetty 
keittiösuunnittelija hoitaa keskitetysti koko projektin yhdessä talo-
yhtiövalvojan ja urakoitsijan kanssa, sovittaen keittiöprojektin putki-
remontin aikatauluihin. Näin pyrimme tekemään asiakkaalle keittiön 
uusimista innostavan projektin. Putkiremontista jää mukava muis-
to uuden keittiön muodossa ja päivittäistä iloa vuosiksi eteenpäin.”

”Emme tee unelmia vaan paljon enemmän, teemme kodin, jossa 
arki ja pyhä sujuu kuin tanssi” Petteri lopuksi tiivistää.

Heräsikö mielenkiintosi?

Netistä osoitteesta www.keittiomaailma.fi/rakenna ja remontoi 
-osiosta löytyy lisätietoja putkiremontista sekä video toteutu-
neesta asiakkaan kohteesta. Netistä on myös mahdollisuus va-
rata aika maksuttomaan suunnittelutuokioon.

Edut osakkeenomistajalle, kun keittiöre-
montti tehdään putkiremontin yhteydessä

HELPPOA

AIKATAULUETU
Säästyt putkiremontin jälkeen tehtävältä erilliseltä remontilta. Van-
ha keittiö on joka tapauksessa purettava ainakin osittain remon-
tin tieltä, joten on järkevää ja kannattavaa tehdä keittiöremontti 
putkiremontin yhteydessä.

SÄÄSTÄ AIKAA
Ammattilaisen juuri sinulle valmiiksi miettimä projektisuunnitel-
ma aikatauluineen.

SÄÄSTÄ VAIVAA
Kun koko keittiöremontti on ammattilaisen toimesta suunniteltu 
alusta loppuun, jää kalusteiden tilaus sekä tarvittaessa myös säh-
kö- ja putkitöiden tilaus ja aikataulutus ammattilaiselle.

SÄÄSTÄ RAHAA
Rahaa säästyy. Vanha keittiö pitää joka tapauksessa ainakin osittain 
purkaa, eikä vanhojen kalusteiden uudelleenasennus aina onnistu 
ehjänä ja siistinä. Asennus maksaa joka tapauksessa, joten onhan 
se järkevämpää asentaa aikansa eläneiden kaapistojen tilalle koko-
naan uudet, jotka vastaavat muutenkin tämän päivän keittiökäyt-
täytymistä sekä ergonomialtaan että ulkonäöltään.

TURVALLISTA

EI VÄÄRIN TEHTYJÄ REMONTTEJA
Keittiöremontin tarkistaa aina taloyhtiön valtuuttama virallinen 
tarkistaja, joten tiedät, että remonttisi on aina oikein tehty.

KEITTIÖN SUUNNITTELUPALVELU KÄYTÖSSÄSI
Keittiön näyttävyydestä ei tarvitse tinkiä. Suunnittelemme tar-
vittaessa juuri sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaisen yksilölli-
sen keittiön.

ASENNUS TAKUUTYÖNÄ
Juuri meidän kalusteidemme asennukseen koulutetut ja pereh-
tyneet luottoasentajamme takaavat onnistuneen ja viimeistellyn 
lopputuloksen - ja aina takuutyönä.

ASENNUKSESTA VEROVÄHENNYS JOPA 4800 €
Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin putkiremonteissa, asen-
nus- ja remonttityöstä saa verotukseen kotitalousvähennyksen, 
jopa 4800 €.



34

Durastone-laminaattilattia näyttää ai-
dolta laattalattialta, mutta sen asen-
taminen on oikeaa laattalattiaa hel-

pompaa ja edullisempaa. Durastonen laatat 
voi asentaa limittäin tai porrastuksella. Kuo-
sissa on syvät saumat, minkä takia lopputulos 
on poikkeuksellisen realistinen. Hinnaltaan 
se on huomattavasti ”oikeaa” laattalattiaa 
edullisempi ja asennus onnistuu myös tee se 
itse -ihmiseltä.

Xpert Pro -sarja tarjoaa tyyliä erinomai-
sella hinta-laatusuhteella. Mallistossa yh-
distyvät trendikkäät yksisauvaiset lankku-
kuosit ja linjakkuutta antava micro V-ura. Li-
säksi Xpert Pro:ssa on asennusta helpottava 
Press Xpress -lukkopontti. Kotikäytössä Xpert 
Pro:lla on 20 vuoden takuu ja Dura stonella 
15 vuoden takuu.

Voiko laminaatin asentaa vanhan lattian 
päälle?
Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiin-
teä – esim. betoni, erilaiset levyalustat ja 
vanha puulattia ovat sopivia alustoja. Lami-
naattilattian voi asentaa myös hyväkuntoi-
sen muovimaton päälle. Tekstiilimaton päälle 
asentamista ei suositella.

Monesti kerrostaloissa yläkerrasta kan-
tautuvat askeläänet häiritsevät normaalis-
sa arjessa. Lattian alle asennettava Upofloor 
Tuplex -aluskate laminaatin kanssa vaimen-
taa askelääniä 18-19 dB. Eli alakerran asujan 
mielestäkin Upofloorin laminaatti yhdistet-
tynä Tuplex-aluskatteeseen on mukava lattia.

Upofloorin lattiauutuuksia ovat laminaateissa Durastone 
ja Xpert Pro, asuntomatoissa Sonica ja Blacktex ja vinyyli-
lankuissa Durafloor -mallistot.

Tuoteuutuuksien värivaihtoehdot ja koot
Durastone-laminaattimallistoon kuuluu vii-
si tyylikästä ja todella aidolta näyttävää kivi-
kuo sia vaaleasta beigestä harmaaseen ja mel-
kein mustaan. Lankun koko on 1285x327mm 
ja paksuus 8 mm. Yhdessä lankussa on kaksi 
”laattaa” saumoineen. Xpert Pro -mallistoon 
kuuluu 10 eri kuosia ja siihen on valikoitu 
sekä perinteisemmän, että modernimman 
sävyisiä yksisauvakuoseja. Lankun koko on 
1257x190,5 mm ja paksuus 8 mm.

Asuntomattouutuudet Sonica ja Blacktex
Sonica-mattojen hinta-laatusuhde on hyvä. 
Tuote on saanut parhaan sisäilmaluokituk-
sen M1-merkinnän ja sopii siten erinomai-
sesti myös allergiaperheisiin. Mallisto pitää 
sisällään ison joukon puu- ja diffuusikuoseja. 
Matto on helppo pitää puhtaana ja se tuntuu 
jalan alla lämpöiseltä.

Blacktex on laadukas ja kestävä asuntomat-
to , jolla on M1-merkintä. Mallistoon on valit-
tu parhaat puu- ja laattakuosit. Blacktex-matto 
voidaan asentaa jopa 40 m2 tiloihin ilman alus-
taan liimausta, jolloin voidaan säästää rahaa 
asennuksessa ja ajassa. Blacktexin pohja ta-
soittaa pienet pinnan epätasaisuudet. Molem-
mat matot eristävät hyvin askelääniä. Asunto-
matot soveltuvat myös kerrostaloasumiseen.

Mitä eroa on vinyylilankkumalleissa?
Durafloor sisältää viisi trendikästä ja aikaa 
kestävää kuosia, käyttöluokassa 23-31. Värit 
ovat todella vaaleasta Snow:sta aina lähes pi-

kimustaan Durafloor Carboniin. Tuotteet on 
tarkoitettu kodin kuiviin tiloihin.

Dream Click Pro on laadukas vinyylilank-
ku, jonka erikoisuutena on Hips-pontti. Se 
mahdollistaa muista vinyylilankuista poik-
keavat ladonnat ja on erittäin kestävä. Dream 
Click Pro:n käyttöluokka on 23-33-41. Mallis-
to sisältää 13 tyylikästä lankkukuosia.

Dream Click Pro Tuplexin kanssa vaimen-
taa askelääniä jopa 22dB. Vinyylilankku so-
veltuu aivan mainiosti lattialämmityksen 
kanssa. Käyttöluokan alkaessa numerolla 3, 
voidaan puhua myös julkisiin tiloihin sovel-
tuvista tuotteista.

Vinyylilankku saneerauskohteisiin
Vinyylilankuilla saa valmista pintaa yhtä hel-
posti aikaiseksi kuin laminaatilla ja päällyste 
sopii ohuutensa vuoksi erinomaisesti käytet-
täväksi saneerauskohteissa. Yleensä alla ole-
vaa lattiaa ei tarvitse purkaa, vaan asennuk-
sen voi tehdä suoraan vanhan lattian päälle. 
Usein edes ovia ei tarvitse muokata vinyyli-
lankkulattian asennuksen yhteydessä. Vinyy-
lilankku sopii kaikkiin kodin tiloihin, lukuun 
ottamatta märkätiloja.

Tulossa uutuustuotteita
Kannattaa pitää silmällä Upofloorin lat-
tianpäällystevalikoimaa jatkossakin. Lan-
seeraamme tämän vuoden aikana lisää uu-
tuuksia.

Tutustu laajaan valikoimaamme osoittees-
sa www.upofloor.fi.

Tyyliä ja laatua 
uusilla helppohoitoisilla lattioilla

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Upofloor

Laminaatti Xpert Pro 018 Barrel Tammi

Juttuun on haastateltu Upofloorin 
tuotepäällikkö Sami Syrjälahtea.
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Laminaatti Durastone 
8066 Charcoal Slate

Laminaatti Durastone 
8699 Dry Stone Alba

Laminaatti Durastone 8282 Alpine Stone

Vinyylilankku Dream Click Pro 
008 Evergreen Oak Sand

Laminaatti Xpert Pro 013 
Tar Black Tammi
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Suojaudumme jo melko tunnollisesti tupakansavulta, pakokaasuilta ja 
auringon haitalliselta uv-säteilyltä, mutta terveyttämme voi uhata myös 
huono sisäilma. Tuulettaminen parantaa sisäilman laatua, edellyttäen, 
että ulkoa virtaava ilma on puhdasta. Matala ilmankosteus on selkeäs-
ti yhteydessä huonoon sisäilman laatuun. Kun ilmankosteus on 35–65 % 
luokkaa, ollaan terveellisellä tasolla – sekä kasvien että ihmisten näkö-
vinkkelistä. Näin talviaikaan sisäilma on helposti liian kuivaa.

Keinotekoisista rakennus- ja sisustus-
materiaaleista sekä elektronisista 
laitteista erittyy erilaisia orgaanisia 

yhdisteitä, ja ihmisistä erittyy bioeritteitä 
(lähes 150 erilaista eritettä). Pahimmillaan 
sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat herkil-
lä ihmisillä oireyhtymän nimeltä ”sairas ra-
kennus”. Sen yleisimpiä tunnuspiirteitä ovat 
silmien, nenän ja kurkun ärsytys, allergiat, 
astma, limakalvojen tukkeutuminen, väsy-
mys ja päänsärky.

NASAn tutkimustuloksia
Useat tutkimukset todistavat, että kasveilla 
on rauhoittava vaikutus. Kasveilla on myös 
uskomaton kyky puhdistaa ilmaa. Vuonna 
1980 Yhdysvalloissa NASAn avaruustutki-
muslaitos analysoi (miehitettyä kuutuki-
kohtaa suunnitellessaan) tavallisten huone-
kasvien kykyä poistaa hengitysilmasta erilai-
sia kaasuja ja niiden sisäilmaa kosteuttavaa 
vaikutusta.

Tarkempaa tutkimusta varten kehitettiin 
tiiviisti suljettu ”biokoti” (Biohome), joka 
rakennettiin synteettisistä rakennus- ja si-
sustusmateriaaleista, joiden tiedettiin erit-
tävän ihmisille haitallisia aineita. Biokodissa 
vierailevat ihmiset saivatkin sairas rakennus 
-oireyhtymälle tyypillisiä oireita. Tilaan vie-
tiin kultaköynnöksiä ja vehkoja, ja ilmanäyt-
teiden avulla voitiin osoittaa jo muutaman 
päivän kuluttua, että näistä materiaaleista 
haihtuvien orgaanisten kemiallisten aineiden 
määrä oli vähentynyt huomattavasti. Mer-
kittävää oli sekin, että biokodissa vierailleet 
eivät enää oireilleet.

Lisätutkimuksissa löydettiin  
50 suositeltavaa huonekasvia
Vuonna 1990 aloitettiin lisätutkimus, jossa 
testattiin huonekasveja aiempaa laajemmin. 
Lähtökohdaksi otettiin niiden formaldehy-
din poistokyky. Formaldehydi on sisäilman 
yleisin myrkky; sitä on mm. tupakansavus-
sa, vanerissa, lastulevyssä, liimoissa, paino-
kuviollisissa kankaissa, mattojen alustois-
sa ja lattiapäällysteissä. ”Voittajaksi” selvisi 
kaarisulkasaniainen (Nephrolepis exaltata), 

toisena on krysanteemi (Chrysanthemum x 
grandifl orum) ja kolmantena gerbera (Ger-
bera x cantabrigiensis).

Lisäksi tutkittiin ksyleenin, tolueenin ja 
ammoniakin poistokykyä. Erikseen keski-
tyttiin myös mm. viirivehkan (Spathiphyl-
lum) kykyyn poistaa erilaisia kemikaaleja: Se 
poistaa tehokkaimmin asetonia, metanolia ja 
etyleeniasetaattia, jotka ovat ihmisen hengi-
tyksessään erittämiä yleisimpiä bioeritteitä.

Tutkitut 50 huonekasvia arvioitiin
• kemiallisten kaasujen poiston
• viljelyn ja hoidon helppouden
• tuholaisten vastustuskyvyn ja
• kosteuden haihduttamisasteen perusteel-

la.
Parhaat kokonaispisteet sai viehättävä, 

nopeakasvuinen ja vesiviljelyynkin mainios-
ti sopiva kultapalmu (Chrysalidocarpus lu-
tescens).

Kasvit edistävät terveyttä
Kasvin ”keuhkot” toimivat päinvastoin kuin 
ihmisen. Ne tuottavat happea ja kuluttavat 
hiilidioksidia. Lisäksi ne haihduttavat ve-
sihöyryä ja saavat haihduttaessaan sisäilman 
liikkumaan ja painumaan kasvin juuristo-
alueelle, missä juuristomikrobit hajottavat 
ne rakenteiltaan sellaisiksi, että pieneliöt ja 
kasvit pystyvät käyttämään niitä ravinnok-
seen – eli kasvit ikään kuin syövät haitalli-
sia aineita ilmasta. Lisäksi on todettu, että 
kasvit vapauttavat kasvikemikaaleja, jotka 
pystyvät hävittämään myös homeitiöitä ja 
bakteereita: Useita kasveja sisältävässä huo-
neessa on 50–60 % vähemmän ilmassa liik-
kuvia itiöitä ja bakteereja kuin huoneessa, 
jossa kasveja ei ole.

Kasveilla voidaan siis parantaa merkit-
tävästi nykyaikaisten energiaa säästävien, 
”liian” tiiviiden talojen ilmanlaatua. Niillä 
voidaan vaikuttaa työpaikan viihtyvyyteen, 
jaksamiseen ja poissaoloihin. Kasvit luovat 
kutsuvan ilmapiirin ja rentouttavat hoita-
jaansa. Älä jätä näin hienoa ja huokeaa, elä-
mänlaatuasi parantavaa mahdollisuutta hyö-
dyntämättä!

Tietoa kemiallisista aineista
Ksyleenit saadaan maaöljystä ja niitä käy-
tetään liuottimena ja ohentimena maaleis-
sa, lakoissa, liimoissa ja väriaineissa sekä 
torjunta-aineiden valmistuksessa, kumi- ja 
nahkateollisuudessa sekä laboratorioissa. Ne 
imeytyvät elimistöön keuhkojen ja ruuansu-
latuskanavan sekä ihon kautta. Pitkäaikai-
nen, toistuva altistuminen ksyleenihöyryille 
(yli HTP-pitoisuuden) voi aiheuttaa kroonisia 
aivotoiminnan häiriöitä, joiden oireita ovat 
esimerkiksi väsyneisyys, päänsärky, muistin 
ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, unihäi-
riöt ja ärtyneisyys. Toistuvasta ihokosketuk-
sesta voi syntyä ärsytysihottumaa.

Tolueenia käytetään liuottimena ja ohen-
teena maaleissa, lakoissa, liimoissa ja väriai-
neissa, kumin ja hartsin liuottamisessa, or-
gaanisissa synteeseissä sekä lääkeaineiden ja 
räjähdysaineiden (trotyylin)valmistuksessa. 
Tolueeni on suurissa pitoisuuksissa huumaa-
vasti vaikuttava aine: Pitkäaikainen, toistuva 
altistuminen tolueenihöyryille voi aiheuttaa 
kroonisia aivotoiminnan häiriöitä, joiden oi-
reita ovat muun muassa väsyneisyys, päänsär-
ky, muistin ja keskittymiskyvyn heikkenemi-
nen, unihäiriöt ja ärtyneisyys. Toistuvasta iho-
kosketuksesta voi syntyä ärsytysihottumaa.

Ammoniakki on väritön kaasu, jolla on 
korkeissa pitoisuuksissa hyvin voimakas pis-
tävä haju. Se ärsyttää akuutisti hengitystei-
tä ja silmiä. Sisäilmassa esiintyvää ammoni-
akkia pidetään kosteusvauriosta kertovana 
indikaattoriaineena, joka saattaa olla peräi-
sin rakennusmateriaaleista. Myös kosteas-
ta betonista vapautuu ammoniakkia. Usein 
ammoniakki sisäilmassa on merkki viemä-
rikaasujen vuotamisesta sisätiloihin esim. 
kuivuneiden vesilukkojen tai lattiakaivojen 
kautta, tai rikkoontuneiden viemäriputkien 
vuoksi. Koneellisella ilmanvaihdolla aiheu-
tettu rakennuksen liika alipaineisuus edes-
auttaa viemärikaasujen vuotoa sisätiloihin. 
Ammoniakkia voi vapautua myös maaleista 
ja lakoista, puhdistus- ja pesuaineista sekä 
ihmisten ja eläinten eritteistä.

Lähteet: 
B. C. Wolverton: Raikas vihreä koti ja Työterveyslaitos

Huonekasvit 
lisäävät hyvinvointiamme

Teksti: Marita Wallin   Kuvat: Floradania
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Huonekasvit poistavat ilmasta  
haitallisia aineita
Keinotekoisista rakennus- ja sisustusmateri-
aaleista sekä elektronisista laitteista erittyy 
erilaisia orgaanisia yhdisteitä, ja ihmisistä 
erittyy bioeritteitä (lähes 150 erilaista eritet-
tä). Vuonna 1990 aloitettiin Yhdysvalloissa 
kasvitutkimus, jossa vertailtiin 50 tavallisen 
huonekasvin kykyä poistaa haitallisia kemi-
kaaleja. Tutkimuksissa löydettiin hyviä huo-
nekasveja, jotka poistavat sisäilmasta ksylee-
niä ja tolueenia:
– Kultapalmu (Chrysalidocarpus lutecens)
– Pikkutaateli (Phoenix roebelenii)
– Perhoskämmekkä (Phalaenopsis)
– Kirjovehka ’Camilla’ ja ’Exotica’ (Dieffen-

bachia)
– Puikkokämmekkä (Dendrobium)
– Soikkovehka (Homalomena rubescens)
– Sulkasaniainen (Nephrolepis obliterata)
– Suppu- (Dracaena deremensis), tuoksu- (D. 

fragrans) ja reunustraakkipuu (D. marginata)
– Flamingonkukka (Anthurium)
– Limoviikuna (Ficus benjamina)
– Viirivehka (Spathiphyllum)

Ammoniakkia puolestaan poistavat par-
haiten nämä:
– Suppu- (Dracaena deremensis), tuoksu- (D. 

fragrans) ja reunustraakkipuu (D. marginata)
– Flamingonkukka (Anthurium)
– Pensaspalmu (Rhapis excelsa)
– Soikkovehka (Homalomena rubescens)
– Liriope (Liriope spicata)
– Krysanteemi (Chrysanthemum x grandiflo-

rum)
– Täplämaija (Calathea makoyana)
– Puikkokämmekkä (Dendrobium)
– Tulppaani (Tulipa)
– Sirovuoripalmu (Chamaedorea elegans)
– Muulinkultakorva (Syngonium podophyl-

lum)
– Limoviikuna (Ficus benjamina)
– Viirivehka (Spathiphyllum)
– Ruukkuatsalea (Rhododendron Simsii-ryhmä)

Kasveista löydät lisätietoa ja hoito-ohjeita 
www.puutarha.net.

Ylärivi: flamingonkukka ja 
ruukkuatsalea.
Keskirivi: perhoskämmekkä ja 
reunustraakkipuu.
Alarivi: supputraakkipuu,  
limoviikuna ja viirivehka
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Pohdi, mitkä asiat vetoavat sinuun ja per-
heeseesi sekä millaiset ratkaisut sopi-
sivat juuri sinun kotiisi. Parhaat sisus-

tukset yhdistelevätkin erilaisia vaikutteita ja 
tyylejä, sillä kiinnostavuus syntyy kerroksis-
ta. Linjakkuutta yhdistelmiin voi luoda esi-
merkiksi yhtenäisellä värimaailmalla.

Skandinaavinen tyyli
Skandinaavinen tyyli kuvastaa mutkatonta 
ja rentoa elämäntapaa. Tämä pohjoismainen 
sisustus saa yleisilmeensä puisista pinnoista. 
Kaunis puulattia on skandinaavisen tyylin pe-
rusta. Myös irtokalusteissa suositaan öljyt-
tyjä, aitoja puupintoja. Ilmeeltään kalusteet 
ovat selkeän yksinkertaisia. Kokonaisuus on 
myös ilmava ja väljä.

Skandinaavinen tyyli on luonnonmate-
riaalien ystävä; puuvillaa, pellavaa ja aitoa 
villaa. Tekstiilien luonnonläheiset värit tuo-
vat skandinaaviseen sisustukseen lämpöä ja 
kodikkuutta. Savenharmaan, ruskean, luon-
nonvalkoisen ja pellavanvärin lisäksi koko-
naisuuteen voi yhdistää murrettua sinistä ja 
vihreää sekä poltettua oranssia.

Moderni tyyli
Selkeää, modernia kokonaisuutta tavoittele-
va löytää helposti huonekalukauppojen vali-
koimista suosikkinsa. Suoralinjaiset irtoka-
lusteet luovat rungon sisustukselle. Huone-
kalut ovat suoraviivaisia ja kuutiomaisia, sel-
keän yksinkertaisia. Tähän tyyliin on helppo 
löytää jokaisen budjetille sopivia tuotteita. 
Hyvin pelkistettynä moderni tyyli lähente-
lee jo minimalismia.

Suuret neutraalit kalusteet mahdollista-
vat leikkimisen voimakkailla tehosteväreil-
lä ja printti-kankailla. Materiaaleiksi käyvät 
myös erilaiset tekokuidut ja pinnoitetut le-
vyt. Parhaimmillaan modernin sisustuksen 
värimaailmaa voi helposti muuttaa vaikka 
vuodenaikojen mukaan.

Selkeälinjaisen sisustuksen parhaat somis-
teet ovat graafiset yksityiskohdat; grafiikan 
työt, kirkkaat graafisen muotoiset maljakot 
sekä teknisen oloiset valaisimet. Moderniin 
tyylisuuntaan on helppo löytää astiastoja, 
muotoja ja värejä on paljon.

Romanttinen tyyli
Romanttinen sisustus syntyy parhaiten uut-
ta ja vanhaa yhdistelemällä. Kokonaisuus on 
runsas; kauniita huonekaluja, paljon teks-
tiileitä ja koriste-esineitä. Useissa huoneka-
lumallistoissa on myös uusvanhoja malleja, 
jotka sopivat romantikon kotiin.

Mieleisimpiä kuvioaiheita ovat pienet ku-
kat ja rauhalliset ruudut ja raidat. Tapetit ovat 
yleissävyltään vaaleita ja rauhallisia. Muuten-
kin sisustuksen sävyiksi valitaan hentoja pas-
telleja puhtaan valkoisen seuraksi.

Romantikko arvostaa pitsiliinoja ja perin-
nekäsityönä toteutettuja sisustustekstiilejä. 
Herkät yksityiskohdat kuuluvat tämän sisus-
tustyylin aarteisiin. Helpoimmillaan kauniit 
verhot on ommeltu isoäidin aikaisista valkoi-
sista pitsilakanoista. Valaisimissa käytetään 
paljon vekattuja kangasvarjostimia ja koris-
teellisia lasikupuja. Vanhojen käyttöesinei-
den lisäksi romantikko etsii kotinsa somis-
tukseksi herkkiä akvarellejä tai kevein värein 
maalattuja öljyvärimaalauksia.

set yksityiskohdat sitoutuvat helposti yhteen 
vanhojen kalusteiden kanssa. Tyyliin sopivat 
myös näyttävät kuviolliset tai paksut kudo-
tut verhoilukankaat ja ylelliset silkkiverhot.
Arvokkaat öljyvärimaalaukset tai tummat 
grafiikantyöt sekä hopeaesineet ja vanhah-
tavat viherkasvit täydentävät ilmettä.

Country-tyyli
Ajanpatinaa ja rösöisyyttä luonnonmateri-
aalien pinnoilla. Maalaishenkinen sisustus 
on kodikas kokonaisuus, jossa on puisia ka-
lusteita sekä ruutua ja raitaa. Tekstiilit ovat 
luonnonmateriaaleista ja mattapintaisia, 
usein raidallisia tai ruudullisia, myös nahkaa 
ja taljoja suositaan. 

Puiset pinnatkin ovat parhaimmillaan öl-
jyttyinä ja hiukan ”madonsyöminä”. Sävyissä 
sen sijaan on valinnan varaa; tummaa tai vaa-
leaa puuta, parkettilattiat saavat olla moni-
värisiä ja hiukan kirjavan oloisia. Seinäpane-
loinnit ja paneelikatot sopivat hyvin tyyliin.
Country-tyyliä vahvistavat tekstiilien lenkit 
ja hapsut. Pehmeät villaiset torkkupeitteet ja 
tilkkutyöt täydentävät ilmettä. Valaisimissa 
saa olla puuta ja kangasvarjostimia, mutta 
myös herkät paperivalaisimet sopisivat koko-
naisuuteen. Mikäli asunnossa on paljon pui-
sia pintoja, kannattaa valaistussuunnitelma 
tehdä huolella, jotta asunnossa on riittävä 
yleisvalaistus. Country-tyylinen koti on hel-
posti tunnelmallinen.

Valintaa helpottamaan
Leikekirja helpottaa oman tyylin löytämistä. 
Leikkaa lehdistä sinua miellyttäviä kokonai-
suuksia ja liitä niiden joukkoon maalikartasta 
mielivärejäsi sekä kangaspalojat. Leikekirja 
toimii myös hyvänä apuvälineen ammattilais-
ten kanssa asioidessasi. Kun oma tyylilaji on 
löytynyt ja kokonaisuus on toiminnallisesti 
valmis, voit miettiä, mitä mielenkiintoista 
tilaan voisi lisätä. Ehkä jotain sellaista, joka 
kertoisi omasta persoonallisuudestasi tai per-
heesi arvoista. Hätkähdyttävä katseenvangit-
sija tai harkittu tyylien sekoittaminen voi olla 
se juju, joka saa koko sisustuksen elämään.

Viihtyisä ja 

persoonallinen koti

Rauhallisen ja harmonisen lopputuloksen avain on 
selkeä tyylivalinta. Kun suuret linjat ovat kohdallaan, 
voi pienillä asioilla lisätä asuntoon tunnetta ja fiilistä.

”Puiset pinnatkin 
ovat parhaimmillaan 

öljyttyinä ja hiukan 
”madonsyöminä”.”

Teksti ja kuvat: Rakentaja.fi

Klassinen tyyli
Klassinen sisustus rakentuu parhaiten yhden 
vanhan tyylisuunnan ympärille; renessanssi, 
barokki, rokokoo, kustavilaisuus, empire, bi-
edermeier tai jugend. Huonekalut ovat ajat-
tomia ja laadukkaita. Kaikkien sisustuksessa 
käytettyjen kalusteiden ei tarvitse olla orjal-
lisesti tuon tyylisuunnan mukaisia, riittää 
että sieltä löytyy sisustuksen idea. Kokonai-
suuteen voi sitten yhdistää noihin aarteisiin 
sopivia osia, joiden ilme on samanhenkinen.

Valaisinten ja tuolien sijoittelussa nouda-
tetaan symmetriaa. Valaisimet voivat myös 
olla koristeellisia ja näyttäviä. Sisustuksessa 
käytetään veistoksia, valitun tyylisuunnan 
mukaisia kalusteita sekä aitoja villa- ja silk-
kimattoja.  Messinkiset ja antiikkimessinki-



39



40

: Meillä on lautalattia, jota on tosi vaikea/työläs repiä pois. 
Lattiassa paljon kolhuja ja elämisen merkkejä, joten haluai-

simme laittaa laminaattia sen päälle. Ongelmana onkin, etteivät 
ovet enää aukea tämän jälkeen, koska lattian korkeus nousisi lii-
kaa. Mikä järkevin/halvin ratkaisu olisi? Ja ei, emme ala maalaa-
maan/lakkaamaan lattiaa, kerran tehty ja uutta kertaa ei tule!

: Sydäntäni riipaisee, kun aito puulattia halutaan korvata muovil-
la, mutta sehän on tosiaan makuasia. Ehdottomasti siis itse maa-

laisin lattian, sillä kolhut kuuluvat vanhan puulattian ominaisuuksiin.
Oletteko mitanneet kuinka paljon tilaa uudelle lattialle on ovien 

alla? Tai onko ovista mahdollisuus höylätä alareunasta vähän, jotta 
ovet aukeaisivat paremmin? Laminaattiahan löytyy eri vahvuuksia. 
Muovimatto voisi olla myös yhtenä vaihtoehtona. Toki se saattaa vaa-
tia pohjatyönä jonkinlaisen levytyksen, jotta pohjasta tulee tasainen. 
Myös muita materiaaleja kannattaa miettiä, jos materiaalin vahvuus 
vain on sopiva. Näistä esimerkkinä korkki, vinyylikorkki ja linoleum.

: Olemme remontoimassa saunaa, yksi seinä (kiukaan vieres-
sä) oli ennen maalattu, maali on rapistunut, mitä suosittelisit 

tälle seinälle? Olen nähnyt kaupassa takkaa vuoritettu tummal-
la antiikkilaastilla, kuinka se onnistuu ja pysyykö se vai pitäisikö 
maalata sen tai laittaa kivilaatta?

: Kysymyksestä ei käy ilmi onko kiuas sähkö- vai puulämmittei-
nen, mutta kuulostaa kovasti puukiukaalta. Puulämmitteinen 

kiuas saattaa rajata vaihtoehtoja, sillä kiukaan kuumeneminen ja sitä 
myötä turvavälit on otettava huomioon. Myös materiaalien kestävyys 
puukiukaan takana kannattaa varmistaa ennen ostopäätöstä. Vaih-
toehtoja kiukaan taustalle on kuitenkin useita, mutta tuo kiuasmalli 
pitää ottaa huomioon vaihtoehtoja punnittaessa.

Erilaisten tasoitteiden, koristetiilien ja laattojen lisäksi esimer-
kiksi Katajaseinis tai hieman erilainen panelointi tuo muutosta en-
tiseen. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana. Kannattaa kuitenkin 
konsultoida myyjää ennen tuotteen ostoa, jotta lopputuloksesta tu-
lee kestävä. En näe miksei antiikkilaasti olisi yksi hyvä vaihtoehto. 
Lähinnä erilaisten laastien valmis pinta vaikuttaa eniten tuotteen 
valintaan, siis makuasioita.

: Olen tarjouksessani pyytänyt urakoitsijalta ovikarminen 
korjausta, kunnostusta ja maalausta. Urakoitsijan tarjoukses-

sa lukee tarjoukseen kuuluu ovikarminen maalaus ja pohjustus. 
Urakoitsijan tulkinta asiasta tässä. Karmien pohjustus on tartun-
ta pohja maalausta. Eli on kysymyksessä on normaali huoltomaa-
laus käsittely, mikä sisältää vain isompien kolojen, kuten oksien 
reikien, kolhujen tasoittamista. Oma tulkintani on, että hionta, 
paklaus ja maalaus on se mitä urakoitsijan täytyy tehdä. Mikä on 
ammattilaisten tulkinta tästä?

: ”Karmien pohjustus on tartunta pohja maalausta. Eli kysymyk-
sessä on normaali huoltomaalaus käsittely, mikä sisältää vain 

isompien kolojen, kuten oksien, reikien, kolhujen tasoittamista.”

Mikäli tuo yllä oleva on kokonaisuudessaan urakoitsijan tulkin-
ta, niin minusta puhutte aivan samasta asiasta hieman eri taval-
la. Hionta kuuluu automaattisesti asiaan, kun puhutaan puuovien 
kunnostuksesta ja uudelleen maalauksesta. Tuo kolojen ja kolhujen 
paikkaaminen hoidetaan paklaamalla eli tasoittamalla pinta ennen 
maalausta. Tartuntapohjamaali tulee maalin alle tarvittaessa, riip-
puen oven materiaalista. Oletteko tarjousta pyytäessänne maininnut 
urakoitsijalle onko kyseessä puuovi vai kenno-ovi? Tämä saattaa olla 
syynä urakoitsijan tulkintaan.

: Haluaisin valkoisen nahkasohvan. On vaikeaa valita nahka/
väri. Miten tunnistan hyvän nahan?

: Tuo valkoinen nahkasohva ei olekaan mikään helppo juttu. Val-
koinen väri on jo itsessään huollettava nahan sävy eli se kaipaa 

hoitoa ja sitä joutuu varmasti puhdistamaan tasaisin väliajoin. Ky-
symyksestäsi ei käy ilmi, onko perheessä koiraa tai lapsia, sillä sil-
loin valitsisin ehdottomasti pintakäsitellyn nahan, joka on helpom-
pi pitää puhtaana.

Nahkasohvissa on perussääntönä se, että mitä kalliimpi nahka 
sen parempi. Aina pitäisi päästä hypistelemään nahkaa käsissään, 
sillä silloin näkee kuinka paksua nahka on sekä onko se todellisuu-
dessa edes nahkaa. Jos kolmen istuttava nahkasohva maksaa uutena 
muutaman satasen, niin silloin tuskin on kyse edes nahkasohvasta. 
Kolmen istuttavan sohvan hinta pyörii siinä noin 1000€ hujakoilla.

Kallis nahka on käsittelemätöntä ja se kaipaa huoltoa ja likaan-
tuu helposti. Edullisempi nahka on värjättyä ja pintakäsiteltyä, suu-
rimmaksi osaksi pinnaltaan lakattua. Se ei likaannu niin helposti ja 
on helpompi puhdistaa, mutta ei myöskään hengitä. Mitä paksumpi 
nahka on kyseessä, sen parempi.

Sisustusaiheisia kysymyksiä otetaan vastaan 3 kpl/vko aina maanan-
taista lähtien. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti viikon kuluessa.

Kysy sisustamisesta

Sisustusaiheisiin kysymyksiin vastaa 
tv:stä tuttu sisustussuunnittelija Eeva 
Hauta-Heikkilä Sisustussuunnittelu 
E-Designista.

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
vastauspalvelu



41

Mikä on Danfoss One®?
Danfoss One® on  monipuolinen langaton 
asunnon/huoneiston ohjausjärjestelmä, 
jonka avulla säädetään helposti esimerkiksi 
asunnon lämmitystä huonekohtaisesti yh-
destä huoneistossa sijaitsevasta CC kesku-
syksiköstä. Lämpötila asettelujen jälkeen 
järjestelmä ylläpitää lämmitystä itsenäisesti 
sekä älykkäästi.

Järjestelmän huonekohtaiset lämpötilat 
voi ohjelmoida esimerkiksi alentamaan huo-
neiden lämpötilaa yöksi, ja palauttamaan sen 
takaisin mukavuustasolle haluttuna aikana. 
Esimerkiksi tällaisella lämpötilan laskulla voi-
daan säästää jokaista laskettua astetta koh-
den jopa noin 5 % lämmityskuluissa.

Huoneistokohtaisella 
ohjausjärjestelmällä 
optimoidaan asumismukavuus sekä 
hallitaan energiankulutusta helposti

Yleistynyt kerrostalojen uudistuotannossa 
mutta soveltuu myös remonttikohteisiin
Uutta kohdetta rakennettaessa järjestelmä 
tarjoaa optimaalisen hyödyn, sillä uudes-
sa kiinteistössä tarvitaan joka tapaukses-
sa useampia järjestelmään kuuluvia tuot-
teita.  Yhtenäinen Danfoss One® -järjestel-
mä  varmistaa yhteensopivuuden sekä asu-
jalle mukavuuden ja energiansäästöä aivan 
alusta lähtien. 

Danfoss One® -järjestelmä voidaan myös 
asentaa jo olemassa olevaan lämmitysjär-
jestelmään, joten järjestelmä soveltuu myös 
remonttikohteisiin. Järjestelmää on lisäk-
si mahdollista laajentaa myös myöhemmin 
lisälaitteiden avulla.

Miksi kannattaa valita Danfoss One® 
-järjestelmä?
• Helppokäyttöinen Danfoss Link™-kes-

kusyksikkö tuo enemmän käyttömuka-
vuutta.

• Ohjausjärjestelmän ansiosta eri tuo-
teperheet kommunikoivat keskenään 
elektronisesti ja langattomasti.

• Huonelämpötilojen hallitseminen ja 
lämpötilan tasaisuus on helposti to-
teutettavissa. Järjestelmän eri yksiköt 
keskustelevat keskenään ja huolehtivat 
lämpötilasta tarkasti. Äkilliset lämpöti-
lojen laskut esimerkiksi tuuletettaessa 
kytkevät lämpöpatterit pois päältä sa-
malla tehostaen tuuletusta ja paranta-
malla kokonaisenergiatehokkuutta.

• Energian säästö. Huoneille on mahdol-
lista asettaa eri lämpötilat, jonka jäl-
keen järjestelmä huolehtii lopusta. Li-
säksi elektroniset Danfoss One® -läm-

mönluovutustavat ovat 
mukautuvia, jolloin ne op-
pivat käynnistämään läm-
mityksen oikea-aikaisesti . 
Näin haluttu lämpötila on 

saavutettu ja varmistettu juuri oikeaan 
aikaan päivästä.

• Asennus on helppoa yhteisen käyttö-
liittymän ja Danfoss One® Auto-tuning 
-ohjelman ansiosta.

Onpa sitten kyseessä taloyhtiön remontti tai uudisrakennus niin 
energian säästäminen on tätä päivää. Haluaisitko että huoneisto 
toimisi energiankulutuksen sekä mukavuuden kannalta älykkäästi 
ja ennen kaikkea automaattisesti? Danfoss One® on ratkaisu näihin 
tarpeisiin.

Teksti: Jari Kivelä   Kuvat: Danfoss Oy Ab
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Laatta kestää pesua ja 
kulutusta
Laattaa valitessa tulee kiin-
nittää erityisesti huomiota 
sen käyttötarkoitukseen; pi-
tääkö sen kestää kovaakin ku-
lutusta ja puhdistusta vai onko 
sen tarkoituksena luoda vain 
näyttävä sisustuselementti. 
Laattavalikoimat tuntuvat lähes 
rajattomilta ja niiden yhdiste-
lymahdollisuudet loputtomilta. 
Pukkilan pelkistetty valkoinen-
kin on kaikessa yksinkertaisuu-
dessaan tyylikäs, mutta rouhean 
struktuurin laatta kääntää var-
masti katseet.

Laatta on ihanteellinen valinta 
tiloissa, joissa vaaditaan päivittäis-
tä puhdistusta. Tapetoidulle seinälle 
roiskuneet liat voi olla hankala sii-
vota, mutta tarkoituksen mukaan valitulta 
laatalta lika lähtee pyyhkäisemällä. Eteisen 
seinille roiskuneet kurat tai keittiön kiirees-
sä tahriintuneet seinät saa siisteiksi ilman 
työlästä tapetointia. Kerralla oikein tehty 
valinta säästää pidemmässä juoksussa pit-
kän pennin.

Myös keittiön välitilat ja seinäpinnat voi 
laatoittaa. Laatalla voidaan päällystää myös 
pöytätasoja tai työpöytiä. Varsinkin keittiössä 
materiaalien puhdistettavuus korostuu. Ruo-
anlaitosta leviävä rasva sitoo kaiken pölyn ja 
muut epäpuhtaudet tiukasti keittiön pintoi-
hin, jolloin kovaa kulutusta kestävänä laatta 
onkin oiva ratkaisu helpottamaan arjen sii-
vousta sekä siirtämään remontointitarvetta.

Laatta on tuttu näky lattioiden pintama-
teriaalina. Vaikka laattalattia on kestävä ja 
kaunis, ennen asentamista on syytä keskus-
tella yhtiön päättäjien kanssa. Lattiamateri-
aalin vaihto on toimenpide, johon vaaditaan 
lupa taloyhtiön päättäjiltä.

Näyttävyyttä sisustukseen
Laatta on käytännöllinen valinta, mutta sen 
ei silti tarvitse olla tylsä. Laattavalikoiman 

Laatta 
on monipuolinen materiaali

lähes ääretön yhdistelymahdollisuus jättää 
tilaa villeimmillekin ideoille ja ajatuksille.

Oleskelutilan ja makuuhuoneen katseen-
vangitsijaksi voidaan valita näyttävän struk-
tuuriseinän perinteisen maalin tai tapetin si-
jaan. Asunto tuntuu kodikkaammalta ja näyt-
tää arvokkaammalta. Sijoitusasunnoiksi han-
kituista asunnoista parhaan mahdollisen tuo-
ton saavuttamiseksi on tärkeää, että remont-
tia ei tarvitse tehdä aina asukkaan vaihtuessa.

Taloyhtiön yhteiset tilat
Taloyhtiön yhteisissä tiloissa materiaalien 
huolettomuus korostuu. Tiloilla on useita 
kymmeniä, jos ei jopa satoja, eri käyttäjiä, 
jolloin kollektiivinen vastuu ja huolellisuus 
eivät ehkä saavuta samaa tasoa kuin henkilö-
kohtaisessa käytössä olevien tilojen kohdalla. 
Yhteisten tilojen huolto ja siivous kuuluvat 
usein yhtiölle, jolloin niiden kustannuste-
hokkuus nousee arvoonsa. Helposti puh-
distettavat ja rasitusta kestävät pinnat ovat 
sopiva valinta esim. talopesuloihin tai har-
rastustiloihin.

Porraskäytävien ja -tasanteiden sekä si-
sääntuloaulojen pintamateriaalin tulee kes-

tää kovaa kulutusta. Ulkoa 
sisälle kantautuva lika ja 
mekaaninen rasitus aset-
tavat pinnalle korkeita vaa-
timuksia. Käyttökohtee-
seen soveltumattoman 
pintamateriaalin valinta 
voi maksaa moninker-
taisesti hankintahintan-
sa huolto- ja kunnos-
tuskustannuksissa. Jo 
yleissiivouksen kustan-
nukset voivat nousta, 
mikäli pinta on hanka-
lasti puhdistettavissa. 
Asianmukaisesti valit-
tu laatta ei ole märkä-
näkään liukas ja kes-

tää käyttöä vuodesta toiseen.

Turvallisuus korostuu ulkotiloissa
Laatta on pitkäikäinen valinta myös ulos. 
Laatalle soveltuvia käyttökohteita ovat mm. 
terassien ja vapaa-ajanviettopaikkojen lattiat 
tai kulkuväylien porrasaskelmat, jotka tulee 
jo turvallisuussyistä pitää puhtaina ja siis-
teinä. Yhtiön huolellisuus pihatilojen siiste-
ydessä vaikuttaa yleisen viihtyvyyden lisäksi 
turvallisuuteen. Yhtiö voi joutua maksumie-
heksi, jos huolimattomasti hoidetut pihatilat 
aiheuttavat tapaturman. Laatta on nopeasti 
harjattavissa irtoroskista sekä sen alle on 
myös mahdollista asentaa lämmityskaapeli, 
jolloin kulkuväylä ei pääse jäätymään ja liu-
kastumisen riski pienenee.

Pukkila Oy Ab on Suomen ainoa keraa-
misia laattoja valmistava yritys. Yrityksen 
tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perus-
tettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaa-
kelitehdas Oy.

Tänään Pukkila tunnetaan laajasta tuo-
tevalikoimastaan ja korkeasta laadustaan. 
Pukkila-tuotemerkki merkitsee vahvaa suo-
malaista osaamista keraamisten laattojen 
suunnittelussa, valmistuksessa ja käytön 
sovellutuksissa.

Puhuttaessa laatasta, mielletään se ensimmäiseksi vain kylpyhuoneiden 
pintamateriaaliksi. Laatta on kuitenkin monipuolinen ja näyttävä pinnoite 
myös kuiviin sisätiloihin. Varsinkin sijoituskohteissa materiaalivalinnoilla 
on suuri merkitys mm. ylläpidon, remontointitarpeen ja vuokran suuruutta 
määriteltäessä. Yhtiön yhteiset ja ulkotilat asettavat omat vaatimuksensa 
materiaalivalinnoille; yhtiön tilojen tulee olla turvallisia ja niiden ylläpidon 
kustannustehokasta.

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Pukkila
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1. Opettele säätämään lämmityslaitteistoasi tai kysy apua ammattilaiselta. Säädä oles-
kelutilojen lämpötila 20–22 asteeseen. Makuuhuoneissa lämpötila voi olla viileämpi, 
sillä viileässä nukkuu paremmin.

2. Kodin energiatehokkuuden kartoitus ja parantaminen tuovat säästöä ja lisäävät asu-
mismukavuutta. Pienelläkin sijoittamisella voi saada paljon aikaan.

3. Vettä ei kannata juoksuttaa turhaan. Käy nopeasti suihkussa, sekin säästää selvää ra-
haa. Lämmin vesi maksaa kolminkertaisesti kylmän veden hinnan. Korjaa vuotavat 
hanat ja letkut heti, kun huomaat niissä korjattavaa.

4. Sammuta lamput, jos olet poissa huoneesta yli 10 minuuttia. Valitse oikea lamppu oi-
keaan paikkaan. Energiansäästölamppuja ja led-valoja löytyy jo paljon erilaisia.

5. Kun sauna on lämmin, mene sinne saman tien. Kaksi tuntia viikossa tyhjillään oleva 
lämmin sauna maksaa vuodessa noin 55 euroa.

6. Puhdista ilmalämpöpumppu säännöllisesti käyttöohjeen mukaan. Jos olet kääntänyt 
ilmalämpöpumpun automaattiasennolle kesähelteellä, muista vaihtaa kytkimen asen-
toa talven tullen.

7. Kannettava tietokone käyttää sähköä vain kymmenesosan koneen kulutuksesta. Yötä 
päivää päällä oleva vanhanmallinen pöytätietokone voi viedä sähköä jopa 1 000 kWh 
vuodessa eli saman verran kuin pienessä kerrostaloasunnossa kuluu sähköä. 

8. Tutustu jo kaupassa sähkölaitteiden ja lamppujen energia- ja ympäristömerkkeihin. 
Lue huolellisesti käyttöohje ja käytä laitetta sen mukaan.

9. Energiatehokkuusvaatimukset ovat pienentäneet uusien viihdelaitteiden ja tietoko-
neiden sähkönkäyttöä. Vanhojen viihdelaitteiden valmiustilat voivat kuluttaa paljon 
energiaa. Hanki katkaisijalla varustettu jatkojohto, jolloin voit kytkeä virran pois kai-
kista laitteista yhdestä kytkimestä.

10. Seuraa sähkönkäyttöäsi Loisteen Oma Energia -palvelun avulla. Kodin energiankäy-
töstä jopa puolet kuluu lämmitykseen. Kun alennat huonelämpötilaa yhdellä asteel-
la, säästät lämmityskuluissa 5 %. Oma Energia -palvelun saavat käyttöön kaikki Lois-
teen asiakkaat.

Hyötyä Oma Energiasta
Kotitalouksien sähkönkäyttötutkimuksen 
mukaan kodit käyttävät entistä suuremman 
osan sähköstä lämmitykseen. Tämä tarkoit-
taa ilmalämpöpumppujen ja pesutilojen säh-
köisten lämmitysten yleistymistä. Uusissa 
kerrostaloissa sisääntuloilma voidaan esi-
lämmittää sähköllä ja se voi aiheuttaa suuren 
sähkölaskun juuri muuttaneille asukkaille.

Suurin hyöty Loisteen Oma Energia -pal-
velusta on sähkölämmittäjille ja ilmalämpö-
pumpun hankkineille. Palvelua voi hyödyntää 
mm. silloin, kun lämmittää puulla tai vaihtaa 
lämmitysjärjestelmää ja haluaa seurata ener-
giansäästötoimien vaikutusta kulutukseen.

Ilmalämpöpumppu säästää eniten energi-
aa suorasähkö- ja öljylämmitteisessä talossa. 
Pumpun käyttö- ja huolto-ohjeisiin kannattaa 
perehtyä kunnolla. Opettele pumpun säädöt, 
jotta pumppu lämmittää talvella ja jäähdyt-
tää kesähelteellä. Automaattitoiminnon kans-
sa kannattaa olla valppaana, jottei se poista 
puu-uunin tuottamaa lämpöä harakoille. 

Jos lämmittää leivinuunia tai varaavaa 
takkaa sähkölämmityksen tukena, saa sel-
vää säästöä sähkölaskuun. Muistin helpotta-
miseksi palveluun voi merkitä muistiin yhtä 
hyvin puunpolton päivät kuin sukulaisten 
pitemmät vierailut ja perhekoon muutokset.

Oma Energia -palvelussa voi verrata omaa 
sähkönkäyttöään aiempaan kulutukseen tai 
muihin kotitalouksiin. 

Palvelussa voi lisäksi suunnitella omaa 
sähkönkäyttöä asettamalla tavoitteita ja seu-
raamalla niiden toteutumista. Palvelussa voi 
vertailla, miten loma-ajat vaikuttavat kodin 
ja kesämökin sähkönkulutukseen.

Oma Energia -palvelu

http://www.loiste.fi
Tilaa tunnukset tai tutustu palveluun an-
tamalla tunnukseksi ja salasanaksi demo.

Neuvoja palvelun käyttöön voi kysyä 
Loisteen asiakaspalvelusta arkisin klo 8–20 
puh. 0800 9 2000 (maksuton) ja asiakas-
palvelu@loiste.fi.

Loisteen energiansäästön 

TOP10

Teksti: Reija Huttunen    Kuva: Loiste

”Oma Energia -palvelussa voi 
verrata omaa sähkönkäyttöään 

aiempaan kulutukseen.”
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Teksti: Lotta Laxén    Kuva: Fortum

Tarjoamme monia palveluja, joilla lisäät asumis-
mukavuutta ja helpotat taloyhtiösi arkea.

• Maksuton Fortum e-raportti raportoi kaukolämmön kulutuksen 
ja muita tärkeitä tietoja kuukausittain suoraan sähköpostiisi. E-ra-
portti tekee lämmönkäytön seuraamisen todella helpoksi. 

• Maksuton Fortum Lämpövahti -tekstiviestipalvelu ilmoittaa vaik-
ka jokaiselle asukkaalle, jos lämpöä ja lämmintä vettä ei tule kiin-
teistöön.

Tutustu tarkemmin

www.fortum.fi/taloyhtionlampo tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme 
0200 19000 (pvm/mpm) ma-pe klo 9-17 ja kaukolampo@fortum.com

Täyden palvelun 

kaukolämpö käytössäsi
• Fortum Optimi -lämpötarkastus tehostaa lämmönkäyttöä ja tuo 

säästöjä kiinteistössäsi. Kokonaisvaltainen palvelu varmistaa, että 
taloyhtiön lämmönjakolaitteet ovat kunnossa eikä energiaa kulu 
hukkaan.

• Uusimme taloyhtiön lämmönjakolaitteet avaimet käteen -periaat-
teella, kun ne ovat uusimistarpeessa. Mitoitamme tällöin uudet 
laitteet vastaamaan taloyhtiön nykyisiä tarpeita.

Tilaa esite:

Fortumin asiantuntija kartoittaa taloyhtiöiden lämmönjakolaitteiden kunnon ja uusii laitteiston.
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korjaannu sormia napsauttamalla, koira on 
onneksi erittäin joustava ja oppivainen eläin, 
ja täyttää koulutettuna myös kerrostaloelä-
män vaatimukset.

Kerrostaloelämänkään vaatimuksiin ei 
kuulu rikkumaton hiljaisuus. Koiran satun-
nainen ääntely kuuluu taloon samalla tavoin 
kuin naapurien lasten aiheuttamat äänet. 
Pitkäaikaisesta yhtäjaksoisesta haukkumi-
sesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa – ja aina 
suoraan ja asiallisesti juuri koiran omistajal-
le. Seiniin tai oveen koputtelu saati postilaa-
tikon räpsyttely ei takuuvarmasti auta asiaa 
– päinvastoin. Kiusaamalla ja häiritsemällä 
koiraa naapuri hankkii vain itselleen ja siinä 
samalla kaikille muille naapureilleen lisää häi-
riötä, sillä toki kiusattu koira haukkuu… yhä 
enemmän… kun taas asiallisella yhteistyöllä 
omistajan kanssa häiritsevä haukkuminen 
voidaan saada kokonaan loppumaan. Ulko-
puolisille tahoille asiasta kannattaa valittaa 
vasta sitten, jos koiran omistaja suhtautuu 
selkeän piittaamattomasti lemmikkinsä ai-
heuttamaan häiriöön.

Kissat ovat naapurien näkökulmasta mel-
ko huomaamattomia eläimiä, ellei niiden an-
neta kulkea vapaana pihoissa ja porraskäytä-
vissä. Kissan päästäminen omille retkilleen 
vapaana ulos ei ole edes eläinten kannalta 
millään lailla perusteltua: auton alle jäämi-
nen käy äkkiä, ja toisaalta pikkulinnut jou-
tuvat pian kissan saaliiksi. Ellei kissaa ehdi 
ulkoiluttaa valjaissa, se voi elää aivan tyyty-
väisenä sisäkissana. Jos taas on sitä mieltä, 
että kissan kuuluu saada kulkea vapaana ul-
kona, on parasta olla ottamatta kissaa lain-
kaan kerrostaloon tai kaupunkiin. 

Vesielämän riskit
Akvaariosta ei koidu ääni- eikä hajuhaittoja, 
mutta kovin suuren altaan ollessa kyseessä, 
asukkaan on joissain tapauksissa neuvotel-
tava isännöitsijän kanssa siitä, riittääkö ra-
kenteiden kantavuus suuren akvaarion pitä-
miseen. Usein kerrostaloissa kantavuus on 

kuitenkin parempi kuin pientaloissa. Vakuu-
tukset on tästä huolimatta pidettävä kunnos-
sa, mikäli asunnossa on useita satoja tai tu-
hansia litroja vettä sisältävä akvaario.

Tavallinen kotivakuutus ei tunnu korvaa-
van juuri mitään akvaariosta aiheutuneita 
vahinkoja. Akvaarioharrastajan on siksi hyvä 
hankkia ns. laajennettu kotivakuutus, joka 
korvaa äkilliset vahingot, kuten esimerkiksi 
akvaarion äkillisen rikkoutumisen. 

Hiljaa hivuttaen tulevaa vahinkoa laajen-
nettukaan vakuutus ei välttämättä korvaa. 
Korvauksia rajoittava tekijä saattaa olla esi-
merkiksi akvaarion ikä. Jos silikonit pettävät 
vanhasta altaasta, ei vakuutus välttämättä 
tule vastaan. Akvaarion kanssa kannattaa 
siksi olla tarkkana, ja jo ostotilanteessa var-
mistaa asiantuntevalta taholta mm. se, että 
lasin paksuus on riittävä suhteessa altaan 
tilavuuteen. Toinen seikka, johon kannattaa 
kiinnittää huomiota, on altaan jalusta ja sen 
asentaminen tasaisesti alustalle. Iso akvaa-
rio on aina asennettava vatupassin kanssa.

Oikein asennettu, riittävän tukeva ja hy-
vin huollettu akvaario on taloyhtiönkin kan-
nalta turvallinen. Runsaslitraisen ”kalaso-
pan” omistajan on kuitenkin hyvä muistaa 
kantavansa laajaa vastuuta, joka koskee pa-
himmassa tapauksessa laajan vesivahingon 
mahdollisuutta kiinteistössä. 

Naapurin lemmikistä  
voi olla myös paljon iloa
Siinä missä lemmikeistä voi olla naapureille 
joissain tapauksissa häiriötä, niistä voi olla 
yhtä hyvin runsaasti iloa. Naapurin hyvin 
kasvatetun koiran iloinen tervehdys pihalla 
tai ovella ilahduttaa aina etenkin vanhuksia ja 
lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta pitää omaa 
lemmikkiä. Eläimet tuovat taloon elämää ja 
lämpöä siinä missä lapsetkin. Lisäksi suvait-
sevaisessa talossa, jossa asukkaat ottavat 
huomioon toisensa ja antavat niin toisilleen 
kuin toistensa lemmikeillekin tilaa elää, on 
kaikkien hyvä asua.

Parhaiten rinnakkaiselo luonnistuu, 
jos lemmikinomistaja huomioi omalta 
puoleltaan naapurit siten, että eläimen 

aiheuttamat äänet yms. häiritsevät mahdol-
lisimman vähän talon lemmikittömiä asuk-
kaita. Naapureiden huomioiminen ei silti voi 
tarkoittaa jatkuvaa varpaillaan oloa. Asun-
non omistajalta ei, toisin kuin vuokralaiselta, 
voi kuitenkaan kieltää lemmikinpitoa asun-
nossa tai rajoittaa lemmikkieläinten määrää. 
Vuokra-asunnossa lemmikkien pitoa saate-
taan rajoittaa vuokrasopimukseen kirjatulla 
lausekkeella.

Huomaamattomat pikkulemmikit
Pieni jyrsijä, kuten hamsteri tai gerbiili, hädin 
tuskin ilmoittaa olemassaolostaan siinä mää-
rin, että naapuri edes tietäisi naapurinsa lem-
mikistä. Korkeintaan taloyhtiön roskiksesta 
voi löytyä eläimen häkin kuivikkeita. Roskien 
lajittelemisessa kannattaakin muistaa, että 
lemmikkieläinten roskat, esim. hamsterin 
kuivike, kissanhiekka, koiran karvat, puru-
luut, akvaarion suodatinvanu tai lemmikin 
kynnet lajitellaan taloyhtiön biojäteastiaan.

Siinä missä pikkulemmikki pysyy naapuril-
ta parhaassa tapauksessa kokonaan tietymät-
tömissä, aivan toinen tilanne on edessä, kun 
naapuriin muuttaa koiranpentu. Tällöin mo-
lemminpuolinen häiritseminen ja häiriintymi-
nen on ikävä kyllä mahdollista. Yhtä mahdol-
lista on, että kaikki sujuu hienosti, kun kum-
pikin osapuoli ottaa toisen huomioon.

Koiran jatkuvasta haukkumisesta  
kerrotaan ensin omistajalle
Laumaeläimenä koira saattaa ahdistua yk-
sinolosta ja purkaa ahdistusta haukkumal-
la. Ennen hermostumista asiasta, kannattaa 
muistaa, että koiran omistaja ei välttämättä 
tiedä koiran haukkumisesta poissaolonsa ai-
kana. Asiasta kannattaakin kertoa ystävälli-
sesti ja suoraan koiran omistajalle, jotta tämä 
voi ryhtyä kouluttamaan koiraa pois ei-toi-
votusta käyttäytymismallista. Vaikka asia ei 

Lemmikit 
   taloyhtiössä

Yhä useammassa perheessä on lemmikkieläin tai -eläimiä. Taloyhtiöissä tämä 
merkitsee lemmikillisten ja lemmikittömien asukkaiden rinnakkaiseloa, mikä 
edellyttää joskus molemminpuolista huomaavaisuutta. Lemmikkieläinten 
pidosta, säännöistä ja rajoista keskustellaan usein myös vuokranantajan ja 
vuokralaisen välillä vuokrasopimusta laadittaessa.

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Johanna Pohjavirta, Virve Rintasalo, Marita Wallin
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”Eläimet tuovat taloon 
elämää ja lämpöä siinä 

missä lapsetkin.”
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Kuten huomaat, pystyäkseni antamaan 
sinulle ohjeita siitä, kuinka sinun tulee jat-
kossa menetellä, minun pitää tietää asias-
ta enemmän. Suosittelen, että otat yhteyttä 
mahdollisimman pian, jotta voimme selvittää 
asiaa puolestasi. Jos teillä on kotivakuutus, 
korvaa oikeusturvavakuutus asian selvittä-
misestä mahdollisesti aiheutuvista kustan-
nuksista yleensä 85 %.

: Vesimaksujen määräytyminen?
Omistamme kerrostalosta huoneiston, 

jossa olemme kirjoilla, mutta vietämme 
siellä vain noin kaksi kuukautta vuodessa. 
Kaksi kuukautta olemme ulkomailla ja lo-
pun vuodesta asumme kesäasunnossamme, 
jonne teemme aina virallisen osoitteenmuu-
toksen. Kysymys kuuluukin, että olemmeko 
velvolliset maksamaan vesimaksun 25 €/hlö/
kk? Olemme pyytäneet asiaan huojennusta 
yhtiökokouksessa, mutta yleinen mielipide 
tuntuu olevan, että tämä on oma valintam-
me, mikä onkin totta.

Ihmetyttää vain, että vaikka asumme tuon 
7–8 kk ihan virallisesti kakkosasunnossam-
me, jonne myös joudumme maksamaan ve-
den (kunnallinen liittymä), niin miksi myös 
kaupunkiasuntoon samanaikaisesti. Mittari 
luonnollisesti olisi pelastus, mutta ei kuulem-
ma kannata asentaa kustannussyistä; talo on 
rakennettu vuonna 2006.

: Vesimaksuista keskustelu on taas kesän 
tullen ajankohtaista. Se johtuu kaiketi 

siitä, että iso osa meistä viettää suurimman 
osan kesästä ehkä muualla kuin vakituisessa 
asunnossaan ja sen vuoksi vesimaksujakaan ei 
haluttaisi turhaan maksaa. Joillakin muualla 
asuminen kestää viikon ja toisilla useamman 
kuukauden. Tästä asiasta voidaan olla perus-
tellusti montaa mieltä, eikä asunto-osakeyh-
tiölakikaan anna asiaan suoraan vastausta.

Oikeuskäytännön mukaan väliaikainen 
ja pitkäkin muutaman kuukauden muualla 

asuminen ei vapauta taloyhtiön osakasta ve-
simaksun maksuvelvollisuudesta taloyhtiötä 
kohtaan. Tämä johtuu siitä, että vesimaksu 
on ns. vastikeluontoista maksua, eikä siis 
pelkkä käyttökorvaus. Velvollisuus maksaa 
yhtiövastiketta perustuu yhtiön osakkuuteen 
ja siihen liittyvään oikeuteen hallita osake-
huoneistoanne. Vesimaksun maksuvelvolli-
suus ei liity pelkästään siihen, kulutetaanko 
asunnossa vettä vai ei.

Yleinen periaate on myös, että vesimak-
su on kaikille asukkaille sama riippumatta 
siitä, kuluttaako vettä 100 litraa vai kuution 
päivässä tai onko asukas 80-vuotias vai vas-
tasyntynyt. Luonnollisesti mikään ei estä 
taloyhtiössä sopimasta tästä asiasta toisin-
kin, mutta se vaatii yhtenäistä näkemystä 
ja päätöstä.

: Lasten leikkipaikka?
Yhtiökokouskutsussa oli budjetoitu 2016 

leikkivälineiden uusiminen. Voinko yhtiöko-
kouksessa sanoa etten anna vastuuvapautta 
hallitukselle, koska haluavat leikkivälineet? 
Asumme kolmen paritalon käsittävässä asun-
nossa. Yhdessä on lapsiperhe.

Ei kai muiden tarvitse maksaa 1000 € hei-
dän lastensa leikkivälineisiin? Tähän saakka 
on ollut aiemmin kaksi lapsiperhettä, mutta 
ovat omalle pihalle laittaneet hiekkalaati-
kon ja keinun. Meille ei ole yhdenvertaista, 
jos joudumme maksamaan yhden asunnon 
leikkivälineet.

: Oletan, että koska yhtiökokouskutsus-
sa on maininta siitä, että talousarvioon 

sisältyy leikkivälineiden uusiminen, on tämä 
vasta hallituksen esitys talousarvioiksi vuo-
delle 2016, jota siis vasta käsitellään yhtiöko-
kouksessa. Yhtiökokous päättää viimekädes-
sä äänestämällä talousarvion hyväksymises-
tä. Tässä keskustelussa jokainen osakas voi 
ilmaista oman mielipiteensä talousarviosta. 
Hallitus siis ei hyväksy talousarviota, vaan 

: Asunnossa paljastui vanha vesivahin-
ko – miten toimia?

Kysymys on asunto-osakeyhtiöstä. Ostin 
asunnon ja myöhemmin tuli ilmi kosteus-
ongelma, joka oli ollut jo ennen kaupantekoa 
tiedossa ja josta minulle ei ollut myyjä eikä 
välittäjä kertonut. Tästä ei myöskään ollut 
isännöitsijätodistuksessa mitään mainintaa. 
Myöhemmin asiaa isännöitsijältä tiedustelta-
essa, sain ensi kertaa 2,5 vuotta kaupanteon 
jälkeen kuntokartoitusraportin, jossa vesiva-
hinko oli kuvin sekä sanoin kerrottu.

Huoneistossa on ollut omituista hajua ai-
nakin viimeisen vuoden ajan. Nyt on tehty 
sisäilmanmittaus ja löytyi lieviä merkkejä 
mik robiongelmasta. Tutkimukset jatkuvat 
materiaalinäytteiden osalta seuraavaksi.

Kuulun itsekin hallitukseen, mutta nyt 
kaikki asiaan liittyvät keskustelut (puheen-
johtaja sekä muu hallitus) pidetään ilman 
minua, onko se oikein? Minullako ei ole oi-
keutta tietää asiasta, asiasta viestitellään 
sähköpostilla ja minut on jätetty keskuste-
lun ulkopuolelle?

: Myyjän ja välittäjän olisi pitänyt ker-
toa tällaisista seikoista ostajalle, jos ovat 

niistä tienneet. Myyjän virhevastuu asun-
to-osakkeen kaupassa on kaksi vuotta. Vir-
heeseen voi vedota kahden vuoden jälkeen 
ainoastaan, jos ostaja pystyy osoittamaan, 
että myyjä on menetellyt törkeän huolimat-
tomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomas-
ti. Kertomuksesi perusteella näin voi olla.

Miksi vasta nyt 2,5 vuotta kaupanteon 
jälkeen sait käsiisi raportin, pyysitkö sitä jo 
aiemmin? Eikö kosteusvaurioita ole korjattu, 
vaikka asia on ollut yhtiön ja hallituksen tie-
dossa? Hallituksen jäsenenä sinulla on luon-
nollisesti oikeus osallistua kaikkeen keskus-
teluun, joka koskee tätä asiaa. Miksi sinut 
on jätetty asian ulkopuolelle? Kun hallitus 
tekee päätöksiä koskien huoneistoasi, pitää 
sinun jäävätä itsesi päätöksenteosta. Olethan 
reklamoinut myyjää tästä asiasta jo aiemmin?

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään  
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta  
antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakiteknisiin kysymyksiin.  
Joka viikko otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten  
vastauksista huolehtii JuriNet-toimistojen asumiseen, rakentamiseen ja  
ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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: Kertomasi mukaisen aidan rakentami-
nen taloyhtiön alueelle on vastoin asun-

to-osakeyhtiölain periaatteita ja normeja. 
Aidan rakentaminen vaatisi lähtökohtaisesti 
antamiesi tietojen perusteella yhtiökokouk-
sen päätöksen. Jos sellaista päätöstä ei ole, 
se on aina ns. ”laiton”, jolloin se tulisi purkaa. 
Jos osakkeenomistaja ei pura aitaa, voi yhtiö 
sen osakkaan kustannuksella poistaa.

Hallituksen tulee ryhtyä asiassa asun-
to-osakeyhtiölain edellyttämiin toimiin vii-
meistään siinä vaiheessa, kun osakkaat sitä 
hallitukselta vaativat. Voit tiedustella halli-
tukselta kirjallisesti, mihin toimiin hallitus 
aikoo asian vuoksi ryhtyä.

: Hajuhaitta naapurissa
Taloyhtiössämme on eräässä asunnossa 

hajuhaitta. Haju on ollut pitkäaikainen on-
gelma ja siitä on asunnon haltijalle ilmoitet-
tu ja hän on luvannut poistaa hajun aiheut-
tajan. Myös terveystarkastajalle on ilmoitet-
tu. Kuitenkaan haju ei ole poistunut, haju ei 
myöskään ole normaaliin elämään kuuluva 
haju. Rapun muut asiakkaat ovat asiasta va-
littaneet useita kertoja ja olen itsekin hajun 
todennut rapussa käymällä.

Olisiko nyt aihetta antaa asukkaalle viral-
linen varoitus asiasta ja mikäli ei asia varoi-
tuksen jälkeen korjaannu, onko aihetta jat-
kotoimenpiteisiin? Vai millä lailla tilanteessa 
olisi hyvä edetä?

: Varoituksen antaminen on varmasti 
hyvä toimenpide. Asunto-osakeyhtiöl-

lä on myös oikeus ottaa osakkeenomista-
jan hallinnassa oleva huoneisto haltuunsa 
laissa määritellyin edellytyksin enintään 
kolmen vuoden ajaksi. Huoneisto voidaan 
asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön 
hallintaan, mikäli huoneistoa hoidetaan niin 
huonosti, että yhtiölle tai sen toiselle osak-
keenomistajalle aiheutuu siitä haittaa, huo-
neistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoi-
tukseen kuin mihin se on aiottu tai muuten 
yhtiöjärjestyksen vastaisesti, huoneistossa 
vietetään häiritsevää elämää tai osakkeen-
omistaja tai muu huoneistossa asuva ei nou-
data, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön 
tiloissa on tarpeen. Mikäli rikkomuksella on 
vain vähäinen merkitys, yhtiöllä ei ole oi-
keutta ottaa huoneistoa hallintaansa. Jos-
kus tällaiset toimenpiteet ja niillä osakasta 
uhkaaminen auttavat korjaamaan tilannetta.

yhtiökokous vahvistaa sen yhtiöjärjestyksen-
ne mukaisella tavalla.

Yhtiökokous myös äänestää tarvittaessa 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle. Se seikka, että taloyhtiössä päätetään 
kunnostaa yhteisellä piha-alueella oleva talo-
yhtiön leikkipaikka, ei ole yhdenvertaisuus-
periaatteen vastaista, vaikka vain yhdessä 
asunnossa taloyhtiössä asuisi lapsiperhe. 
Leikkipaikan kalusteet ovat taloyhtiön omai-
suutta, eikä osakkaiden omaisuutta. Kaikilla 
osakkailla on yhtäläinen oikeus käyttää talo-
yhtiön leikkipaikkaa.

: Isännöitsijä ei noudata vastuunjako-
taulukkoa?

Mitä tehdä, kun isännöintitoimisto ja sen 
isännöitsijät eivät tunne ja ole noudattaneet 
vastuunjakotaulukkoa ym.? Rivitaloyhtiöm-
me isännöitsijätoimiston isännöitsijät eivät 
tunne vastuunjakotaulukkoa, vaan ovat mak-
saneet mm. asukkaille kuuluvia kuluja talo-
yhtiön tililtä, sekä takuuaikana rakennutta-
jalle kuuluvia kuluja, esim. vesijohtojen jää-
tymiskuluja ym. yhteensä yli 25 000 euron 
edestä, rakennuksien valmistumisesta 2008 
lähtien. Mitä voimme tehdä asian kuntoon 
saamiseksi?

: Asia tulee selvittää. Keinoja siihen on 
useita. Ehdotan, että hallitus viipymättä 

pyytää isännöitsijältä selvityksen kertomas-
tasi epäilystä ja asiasta. Hallitus voi itsekin 
perehtyä yhtiön asiakirjoihin ja tutkia asiaa. 
Isännöitsijän antaman selvityksen jälkeen 
voitte päättää jatkosta. Jos isännöitsijä ei 
anna selvitystä sovitussa ajassa ja teillä on 
epäily väärinkäytöksistä, ottakaa yhteyttä 
toimistoihimme.

Viimekädessä isännöitsijä on vahingon-
korvausvastuussa taloyhtiölle, jos hän (tai 
isännöitsijätoimisto) on toiminut lain vas-
taisesti tai huolimattomasti ja aiheuttanut 
taloyhtiölle taloudellista vahinkoa.

: Rakentaminen taloyhtiön alueelle?
As Oy käsittää 4 kerrostaloa ja 4 rivitalo-

asuntoa. Rivitalojen piha-alueet on huomioi-
tu taloyhtiön järjestyssäännöissä. Kerrostalo-
jen alimmat asunnot ovat myös maan tasal-
la, mutta hallitsevat vain yläpuolella olevan 
parvekkeen suuruista terassia, ainakin näin 
on ennen asiaa tulkittu. Myöskään isännöit-
sijäntodistus ei määrittele alimmille asun-
noille omaa piha-aluetta.

Nyt yksi osakas on kuitenkin laittanut 
kiinteän n. 140 cm korkean aidan koko asun-
tonsa leveydelle. Aita on ruskea ja erottuu 
selvästi siniharmaasta seinästä. Hallitus on 
tietoinen asiasta. Voiko osakas/hallitus asun-
to-osakeyhtiölain mukaan näin menetellä? 
Jos aita on laiton, miten asiassa edetään?

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakun-
nallinen, nuorekas ja osaava lakitoimisto, 
joka tarjoaa One stop -periaatteella kor-
keatasoisia lakipalveluja niin yksityisille 
ihmisille kuin yrityksille. Toimiston ju-
ristit ovat erikoistuneet asumis-, raken-
tamis- ja ympäristöoikeuteen. JuriNet 
noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita 
myös Asianajajaliitto edellyttää asianajo-
toimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei 
saisi olla asiakkaalle este saada korkeata-
soisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liike-
juridiikasta tai yksityishenkilöiden asiois-
ta. Jokainen ansaitsee JuriNetin periaat-
teiden mukaan sellaisen juristin omassa 
asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu 
itselle kohtuuttomia kustannuksia, mutta 
jonka osaaminen on vakuuttavaa.

”Vastaukset on annettu vain kysymyk-
sistä ilmenevien seikkojen perusteella 
tuntematta asiaan liittyviä yksityis-
kohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole 
voitu huomioida kaikkia asian ratkai-
suun vaikuttavia seikkoja. Mikäli käy-
tät vastauksia jossain muussa asiayh-
teydessä, ei vastausten laatija ole niis-
tä vastuussa.”

Kysymyksiin vastasi:
Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet Tampere

Lakikysymykset

Lisää kysymyksiä ja niihin annettuja vas-
tauksia löydät osoitteesta www.omatalo-
yhtio.fi. Liittymällä jäseneksemme voit 
esittää kysymyksesi www.omataloyhtio.
fi/vastauspalvelu.
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Taloyhtiön päätöksentekijät ovat maallikoita
Osakkeenomistajana asukas käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouk-
sessa, jollei päätösvaltaa ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä uskottu 
hallitukselle. Asunto-osakkeenomistaja on pääsääntöisesti tavallinen 
kansalainen, jonka kokemukset osakeyhtiömuotoisesta toiminnasta 
ovat vähäiset. Taloyhtiön hallitukseen valitaan jäsenet yhtiökokouk-
sessa yleensä osakkeenomistajien keskuudesta. Keskeiset asunto-osa-
keyhtiön päätöksentekijät, osakkeen omistajat ja hallituksen jäsenet, 
ovat siis maallikoita – matti meikäläisiä.

Kun esimerkiksi omakotitalossa asuu yksi perhe ja siellä päätetään 
itse asioista, niin taloyhtiöissä asiat ovat toisin. Asumismuotona ta-
loyhtiössä asuminen on yhteisöllistä asumista ainakin mitä tulee yh-
teisiin tiloihin ja yhteisesti päätettäviin asioihin. Seinän takana on 
naapuri. Ihminen, jonka kanssa olisi hyvä tulla toimeen. Asukkaiden 
yleensä suurin varallisuus on asunto-osake, jonka arvoon vaikuttavat 
monet yhdessä päätettävät asiat.

Pienissä taloyhtiöissä korostuu  
asukkaiden välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen
Pienissä taloyhtiöissä ei ole juurikaan ammatillista hallinnoinnin 
isännöintiapua. Isännöintiä ei ole joko lainkaan tai sitten isännöin-
nin hoitaa joku osakkaista. Pienissä taloyhtiöissä on siis usein sel-
vittävä hallinnoimisesta omin voimin. Myös pieniä taloyhtiöitä vel-
voittaa asunto-osakeyhtiölainsäädäntö. Tämä tosiasia saattaa silloin 
tällöin unohtua, kun toimitaan pienessä yhtiössä.

Kahden perheen taloyhtiöissä ajatellaan helposti, että mitäpä näitä 
yhtiökokouksia pitämään, kun meitä on vain kolme ihmistä. Tai teh-
dään päätöksiä, joiden luonteesta todetaan, että noudatetaan niitä 
tilanteen mukaan. Ajatellaan, että me voimme tehdä yhtiökokouk-
sessa epävirallisiakin päätöksiä, eihän meitä kukaan valvo.

Tiedän pienestä taloyhtiöstä tapauksen, jossa yhtiökokouksessa 
tehtiin päätös hallituksen varajäsenten valitsemisesta. Yhtiöjärjes-
tyksessä ei ollut mainintaa varajäsenten valinnasta. Myöhemmin va-
rajäsenen puoliso nimitettiin toiminnantarkastajaksi, ja eräs osak-
kaista epäili toiminnantarkastajan esteettömyyden vaarantuvan. 
Siihen todettiin, että yhtiökokouksen varajäsenpäätös olikin epävi-
rallinen päätös.

Millaisia ominaispiirteitä taloyhtiöriidoissa on?
Asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä tulee noudattaa. 
Niitä noudattamalla minimoidaan ja vältetään ennakollisesti riitoja 
taloyhtiöissä. Kun on yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan, 
niin riitojakin on vähemmän.

Asunto-osakeyhtiöiden riitaisuuksiin liittyy usein kaksi tekijää: 
kysymys toimien ja päätösten lain mukaisuudesta ja kysymys ihmis-
ten välisistä suhteista, pattilanteesta heidän välillään. Toinen on ju-
ridisen tason kysymys ja toinen ihmisten kanssakäymiseen liittyvä 
kysymys. Riidan kierre on saattanut johtaa siihen, että ollaan sellai-
sen tilanteen edessä, josta ei tunnu löytyvän ulospääsyä. Tämä on 
taloyhtiön etujen vastainen tilanne.

Laaja säädöskokonaisuus vaikeassa hallittavuudessaan saattaa 
joskus jopa luoda maaperää riidoille, silloin kun lakia tulkitaan sub-
jektiivisesti hallituksen jäsenten ja osakkaiden toimesta.

Monet kiinteistöalan toimijat, kuten Kiinteistöliitto, ovat pyrki-
neet tukemaan taloyhtiöiden viestinnällisiä valmiuksia ja korostaneet 
päätöksenteon avoimuutta hyvän hallinnon edistämisessä. Paljon on 
siis tehty asian hyväksi. Mutta tosiasia kuitenkin on, että näistä pon-
nistuksista huolimatta, taloyhtiöissä on edelleen paljon riitaisuuksia, 
joita ratkotaan aina tuomioistuimia myöten.

Sovinnon 
rakentamisesta taloyhtiöissä

Suomalainen asunto-osakeyhtiömalli on kansainvälisesti vertailtuna 
poikkeuksellinen tapa omistaa ja hallita asuinrakennuksia. Asukkaat 
omistavat osakkeet, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestyksen mukaises-
ti hallitsemaan asuinhuoneistoja.  Asukas on paitsi asukas, niin myös 
osakkeenomistaja, taloyhtiön päätöksentekijä.

Juha Saarimäki
Lakimies
JuriNet Lakipalvelut
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Kysy lakikysymys
Kysy lakikysymys -palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä lakiky-
symyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Täältä voit myös 
lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan 
pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa.
www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/

Tilaa verkkolehti – pysy ajan tasalla
Verkkolehdessä käsitellään taloyhtiöille ajankohtaisia uutisaihei-
ta sekä tiettyä ennalta suunniteltua teemaa. Paitsi informatiivisia 
artikkeleita löytyy verkkolehdestä myös ensimmäisenä tieto eri-
laisista tarjous- ja yhteisostokampanjoistamme. Tilaa verkkolehti 
veloituksetta:
www.omataloyhtio.fi/suorakanava/tilaaverkkolehti.asp

Huonekasvit kaipaavat kunnon piristysruisketta
Mullanvaihtoväli on yleensä vuosi, mutta hidaskasvuiset ja pienes-
sä ruukussa viihtyvät lajit tyytyvät muutaman vuoden ajan vain 
pintamullan vaihtoon. Mullanvaihto on erityisen ajankohtaista sil-
loin, kun ruukku on käynyt pieneksi tai kalkkia ja lannoitesuoloja 
on kertynyt ruukun pinnalle. Lue ohjeet:
www.puutarha.net/artikkelit/6104/talvinokosilta_heraavat_huone-
kasvit.htm

Huoltovapaat aidat
Puuaitoja ei välttämättä jakseta huoltaa niiden vaatimalla tavalla. 
Huoltaminen myös maksaa. Vinyyliaidat tarjoavat huoltovapaan 
ratkaisun. Tutustu laskuriin ja vertaa vinyyli- ja puuaidan hankin-
tahintoja sekä huoltokustannusten myötä syntyviä kokonaiskus-
tannuksia.
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/12445/finera_aitalaskuri.htm

Haaveissa uusi keittiö?
Voit varata maksutta henkilökohtaisen suunnitteluajan tai voim-
me tulla kertomaan taloyhtiön kokoukseen uudesta putkisaneeraus 
palvelukonseptistamme. Jätä yhteydenotto:
www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto/?yh=162

Korjaushanke tulossa?
Pyydä asiantuntija kertomaan taloyhtiöllenne ajankohtaisesta kor-
jaushankeratkaisusta yhtiökokoukseen:
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/11407/pyyda_asiantuntija_yhtioko-
koukseen.htm

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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Monet vanhukset viettävät suurimman osan ajastaan sisäti-
loissa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että heidän asumisen 
ja elämisen ympäristönsä on viihtyisä ja terveyttä ylläpitävä. 

Yksi tärkeimmistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä on sisäilman 
laatu. Vanhusten kunto vaihtelee, joten siinä missä toinen ei edes 
huomaa haittoja, voi toinen saada niistä vakavia oireita.

Katsaus katonrajaan kannattaa
Blomsterfonden hallinnoi kolmea kiinteistöä. Vanhin niistä, Hem-
gården, on rakennettu jo 1936 ja peruskorjattu 1989. Sen jälkeen 
on paljon ilmaa virrannut vanhojen venttiilien läpi, ja kun niiden 
styrox-tiivisteet alkoivat murtua, alkoi olla 
aika panna ilmanvaihto vaihtoon.

– Ilmanvaihtokanavista löytyi jopa linnunpe-
siä, joten aloimme miettiä jotain luonto- ja var-
sinkin asukasystävällisempää vaihtoehtoa, ker-
too säätiön kiinteistönhoitaja Robert Hagelberg.

Hagelbergin mukaan sisäilman laatu on 
niin tärkeä vanhusten elämänlaatuun ja terveyteen vaikuttava asia, 
että siihen pitää ja kannattaa satsata.

– Onneksi löysimme helpon ja vieläpä suhteellisen edullisen rat-
kaisun läheltä, jatkaa Hagelberg.

– Kartoitimme netistä alan yrityksiä, joista tarpeisiimme vas-
taavimmalta tuntui Terveysilma Oy. Pilottiprojektiksi valitsimme 
Hemgården-talon, jonka korvausilmaventtiillit vaihdettiin kesällä 
2014. En osannut kuvitellakaan, että homma hoituu niin helposti. 
Myös asukkaat ovat olleet tyytyväisiä raikastuneeseen ja tasaläm-
pöiseen kotiin.

Aikaa kestävä ja helppohoitoinen ratkaisu
– On selvää, että iäkkäät henkilöt eivät mielellään enää touhuile esi-
merkiksi venttiilien parissa. Korvausilmaventtiilien pitää hoitaa itse 
itsensä ilman jatkuvaa säätämistä, painottaa Hagelberg.

Tämä oli perustavaa laatua oleva syy, miksi Blomsterfonden valitsi 
juuri Terveysilman ja sen VELCO-venttiilit.

VELCO-korvausilmaventtiilissä on termostaatti, joka säätää vent-
tiililautasen avausta automaattisesti ulkolämpötilan mukaan – kyl-
mällä ilmalla pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle. Kun se ker-

Teksti: Maija Herpiö   Kuvat: Petteri Toivonen

Palvelutalo 
Blomsterfonden 
pani asukkaiden ilmanvaihdon vaihtoon

Stiftelsen Blomsterfonden on Helsingin Käpylässä vilkkaasti liikennöidyn 
kadun varrella sijaitseva palvelutalo. Blomsterfonden haluaa tarjota asuk-
kailleen kodinomaisen ympäristön ja huolettoman vanhuuden. Jokaisella 
asukkaalla on oma asunto, jossa hän voi halutessaan vaikka kokkailla itse. 
Apua on tarvittaessa saatavilla talon puolesta kaikkiin askareisiin.

ran on asennettu, niin asian voi unohtaa. VELCO on myös kestävä 
ratkaisu, minkä osoittaa jo Terveysilman sille myöntämä kymmenen 
vuoden takuu. Vanhimmat VELCO-korvausilmaventtiilit asennettiin 
yli 25 vuotta sitten – ja ne toimivat yhä!

Valmista parissa päivässä
Hemgården-kodissa on 18 asuntoa, joissa jokaisessa on 2–3 korvau-
silmaventtiiliä. Venttilien vaihdon suorittivat Terveysilman ammatti-
laiset, eikä siinä päässyt nokka tuhisemaan tekijöiltä eikä asukkailta. 
Koko talo oli hoidettu noin 1,5 työpäivässä. Asukkaiden ei tarvinnut 
tehdä muuta kuin ehkä siirtää jokin huonekalu vähän syrjemmälle 

yhdessä asentajan kanssa. Operaatio oli helppo, 
nopea ja ennen kaikkea tehokas.

– VELCO on osoittautunut toimivaksi ja kus-
tannustehokkaaksi ratkaisuksi, joten seuraa-
vaksi ovat ilmanvaihtovuorossa kaksi muuta 
palvelutaloamme, lupaa Hagelberg.

Taloon kuin taloon – tilaan kuin tilaan
Blomsterfonden-säätiön korvausilmaventtiilien asennuksesta vasta-
si Terveysilma Oy:n Juha Teppana. Hänellä on VELCO-korvausilma-
venttiileistä kokemuksia erilaisista ympäristöistä – ja kaikki hyviä.

– Olemme asentaneet VELCO-venttiileitä niin päiväkoteihin, kou-
luihin kuin tietysti tavallisiin asuintaloihinkin. Kaikista olemme saa-
neet hyvää palautetta: tunkkainen ilma ja hajut ovat hävinneet, ja 
ilma pysyy aina raikkaana. Ja suurelta osin tämä on erityisen FILT-
RETE-suodattimen ansiota. Se on ainoa suodatin, joka imee ilmasta 
siitepölyn ja lähes kaikki vaaralliset pienhiukkaset, jotka voivat ai-
heuttaa terveydellistä haittaa sisällä oleskeleville.

– VELCO-venttiilit on helppo asentaa itsekin, mutta tietenkin 
autamme tarvittaessa. VELCO on helppo valinta myös kiinteistön 
huollosta vastaaville, sillä vaihtosuodattimet voi tilata Terveysilmasta 
säännöllisenä toimituksensa. Silloin siitäkään ei tarvitse huolehtia. 
VELCO on myös edullinen ratkaisu, sillä yhden korvausilmaventtiilin 
hinnaksi tulee noin satanen tuotekokonaisuudesta riippuen ja vaih-
tosuodattimen hintakin jää alle kymmenen euron. Ei siis ole mitään 
syytä enää ihmetellä ja kärvistellä huonon ilmanvaihdon takia, va-
kuuttaa Juha Teppana.

”Korvausilmaventtiilien 
pitää hoitaa itse itsensä il-
man jatkuvaa säätämistä.”
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Kiinteistöhoitaja Robert 
Hagelberg hämmästelee 
kuinka paljon likaa on 
tarttunut puolessa vuo-
dessa suodattimeen.

Huono sisäilma?

Hanki Velco-venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta: 
www.rakentaja.fi/kauppa/ilma/korvausilmaventtiilit

Terveysilman Juha Teppana 
kertoo ettei toimivan ilman-
vaihdon järjestäminen ole 
kallista eikä hankalaa.
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Väestön ikääntyminen Suomessa asettaa kasvavat haasteensa 
asumiselle. Ilman hissiä olevissa taloissa asuu Tilastokeskuk-
sen Asunnot ja asuinolot 2009 – yleiskatsauksen mukaan noin 

600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiaita. Ennusteiden 
mukaan vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias, ja 
erityisesti yli 75- ja yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa merkittävästi.

Hissien rakentamiseen vanhoihin taloihin  
saa valtion ja kunnan avustusta
Asukkaiden ikääntyminen lisää hissien tarvetta kerrostaloissa. Kun 
talossa on hissi, antaa se ikääntyneille asukkaille lisävuosia omassa 
kodissa asumiseen. On arvioitu, että hissitalossa voi asua 4-7 vuotta 
kauemmin kuin hissittömässä talossa. Asukkaiden itsenäisen asumi-
sen tukeminen vähentää laitoshoidon kustannuksia, ja yhteiskunnan 
kannattaa tukea hissien jälkirakentamista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissien ra-
kentamiseen vanhoihin taloihin valtion avustusta, joka 
on enintään 50 prosenttia hissihankkeen hyväksyttävistä 
kustannuksista. Lisäksi monilla kaupungeilla on hissien 
rakentamista varten oma erityisavustus, jonka suuruus 
on tavallisimmin noin 10 prosenttia kustannuksista.

Hissin rakentaminen hissittömään kerrostaloon on 
tukien vuoksi verrattain edullista. Kokonaiskustannukset suunnitte-
luineen ovat noin 170 000 – 250 000 euroa per rappukäytävä ennen 
kustannuksista vähennettäviä tukia (ARA + kaupungin tuki). Myön-
teisiä taloudellisia vaikutuksia hissien asentamisen jälkeen on koko 
talon arvon nousu ja asuntojen myynnin nopeutuminen.

Hissi omaan asunto-osakeyhtiöön?
Aloitteen hissin rakentamisesta voi tehdä yksittäinen osakas taloyh-
tiössä. Hallitus käsittelee hissialoitteen ja valmistelee asian yhtiöko-
koukselle. Yhtiökokous päättää hissin asentamismahdollisuuksien ja 
kokonaiskustannusten selvittämisestä.

Hissin jälkirakentamisen kustannukset jakautuvat taloyhtiössä 
osakkaiden kesken kullekin huoneistolle tulevan hyödyn mukaan. 
Vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan hissin 
jälkiasentamisen kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken 

siten, että huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen vastikeperuste 
kerrotaan numeraalisella kertoimella, joka kasvaa yhdellä yksiköllä 
sitä mukaa, mitä korkeammalla rakennuksessa huoneisto sijaitsee. 
Esimerkiksi nelikerroksisessa talossa, missä jokainen kerros on asuin-
kerros, neljännen kerroksen huoneistot maksavat 40 %, kolmannen 
kerroksen 30 %, toisen kerroksen 20 % ja ensimmäisen kerroksen 
huoneistot 10 % hissikustannuksista.

Yhtiökokouksen päätettyä, että hissin rakentamisen mahdollisuu-
det ja kustannukset selvitetään, hallitus ja isännöitsijä selvittävät tar-
kemmin mm. hankkeen tekniset mahdollisuudet. Kaikkiin kerrostaloi-
hin voidaan nykyisin rakentaa jälkeenpäin hissi, mutta toteutustavoissa 
on useita vaihtoehtoja porrashuoneen mukaan. Helsingissä selvitys-
työn voi antaa hissiasiamiehelle, mutta muissa kaupungeissa ja kun-
nissa lähin apu on kunnallinen korjausneuvoja, jonka kautta kulkevat 
myös kaupungin avustukset. Toinen hyvä kontakti on paikallinen Kiin-
teistöliitto. Asiantuntijan arviota voi pyytää lisäksi hissitoimittajilta.

Samalla kun kartoitetaan tekniset mahdollisuudet 
sekä hankitaan tarvittavat ennakkoluvat ja lausunnot 
viranomaisilta, arvioidaan myös hissin rakentamisen ja 
mahdollisten esteettömyyskorjausten avustusmahdol-
lisuudet sekä tehdään kustannuslaskelmat huoneisto-
kohtaisesti.

Kun selvitystyö ja kustannusarvio on tehty, hallitus ja isännöit-
sijä valmistelevat esityksen yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen on 
helpompi päästä myönteiseen päätökseen silloin kun esitys on hyvin 
selkeä ja yksityiskohtainen.

Yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä hissin rakentamisesta 
ja valtuuttaa, mikäli asiasta saadaan myönteinen enemmistöpäätös, 
hallituksen teettämään suunnitelma sekä kilpailuttamaan hanke kul-
loinkin voimassaolevien hankintaohjeiden mukaisesti.

Millainen porrashuone, sellainen hissiratkaisu
Porrashuone ratkaisee, millainen hissi taloon on järkevä rakentaa. Ker-
rostalon porrashuoneessa voi olla suora kaksivartinen porras, suora yk-
sivartinen tai erilaisia kierreportaita. Yleisin porrastyyppi Suomessa on 
kaksivartinen porras, joka oli pääasiallinen porrastyyppi 1960-luvun al-
kuun saakka. Kierreportaat yleistyivät elementtirakentamisen aikana.

Rakennuskanta ja väestö ikääntyvät – 

hissi lisää asumisvuosia 
kotona

Suomessa on tänäkin päivänä 49 000 hissitöntä porraskäytävää. Hissittömiä 
taloja on paljon etenkin 1950-1980-luvuilla rakennetussa rakennuskannassa. 
1950-luvulla sai vielä rakentaa viisikerroksisen kerrostalon ilman hissiä. Moni 
myöhemminkin rakennettu kerrostalo on hissitön. 1980-luvulle asti mm. arava-
määräykset osittain jopa edellyttivät hissin puuttumista nelikerroksisista arava-
taloista. Vasta 1990-luvulla uudet rakentamismääräykset lisäsivät vaatimuksia 
hissien suhteen sallien vain alle kolmikerroksisten kerrostalojen rakentamisen 
hissittöminä.

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: KONE

”Huolletussa 
hissitalossa on 
helppo asua.”
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”Jokainen hissi ja sen liittäminen taloon 
suunnitellaan tapauskohtaisesti.”
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Jokainen hissi ja sen liittäminen taloon 
suunnitellaan tapauskohtaisesti. Yleensä 
hissi voidaan rakentaa porrashuoneeseen, 
jolloin yleisin ja taloudellisin vaihtoehto on 
hissi, joka toteutetaan porrassyöksyjä kaven-
tamalla. Joissain tapauksissa hissi tai uudet 
portaat voidaan asentaa rakennuksen ulko-
puolelle. Projekti vaatii kokenutta suunnit-
telijaa, joka osaa kartoittaa eri vaihtoehdot 
ja valita niistä kuhunkin taloon parhaiten 
sopivat ratkaisut.

”Ensisijainen ja usein edullisin ratkai-
su on asentaa hissi sisälle rappukäytävään. 
Jos hissikuilu sijoitetaan talon ulkopuolelle, 
on rakennusteknisiä töitä usein enemmän”, 
KONE Hissit Oy:n modernisointijohtaja Heli 
Aalto toteaa.

Hissin rakentaminen hissittömään taloon 
kestää noin 3 kuukautta
Hissin rakentaminen hissittömään taloon 
vie tyypillisesti noin kolme kuukautta. Täs-
tä noin 6 viikkoa menee Aallon mukaan ra-
kennusteknisiin töihin, noin 4 viikkoa hissin 
asennustöihin sekä viimeiset noin 2 viikkoa 
viimeistely- ja jälkitöihin.

”Talossa pystyy tavallisesti asumaan koko 
rakennusprojektin ajan. Evakkoaika voi tulla 
siitä, jos portaat on vaihdettava. Portaiden 
vaihto tehdään mieluiten yhtenä elementti-
nä katon kautta, jolloin vaihtaminen vie yh-
den päivän eivätkä asukkaat joudu evakkoon 
edes yön yli”, Aalto kertoo.

Ratkaisun on oltava paitsi mahdollisim-
man laajasti talon asukkaita palveleva, myös 
palo- ja pelastustoimen kannalta toimiva. Pa-
lomiesten pitää pystyä liikkumaan porras-
huoneessa ja pelastamaan asukkaat tulipa-
lotilanteessa myös portaita kaventavan his-

siasennuksen jälkeen. Porraskäytävän muoto 
ratkaisee, paljonko tilaa joudutaan muokkaa-
maan ja millaiset ratkaisut ovat kyseisessä ti-
lassa mahdollisia. Talon ulkopuolelle sijoitet-
tu hissikuilu ei ole sekään hassumpi ratkaisu. 
Joskus se valoisine ikkunoineen selvästi ko-
hentaa talon julkisivua.

Käytössä oleviin rakennuksiin asennetaan 
sekä konehuoneettomia köysi- ja hihnahissejä 
että hydraulihissejä. Hissiratkaisua valittaessa 
huomioon otettavia seikkoja ovat tilatehok-
kuus, energiankulutus, tuotteen vaatimat 
rakennustekniset työt, soveltuvuus raken-
nuksen ilmeeseen ja tekniset ominaisuudet.

Moni vanha hissi kaipaa päivitystä
Vanhoissa rakennuksissa, joissa on jo his-
si, hissien keski-ikä on yli 30 vuotta. Vaikka 
hissi on turvallinen matkustusväline, hissien 
korkean keski-iän vuoksi jopa 80 prosenttia 
Suomen asuintalohisseistä ei vastaa nykyi-
siä turvallisuusmääräyksiä. Tyypillisimpiä 
turvallisuuspuutteita ovat oveton hissikori, 
jolloin avoin seinä liikkuu hissin liikkuessa. 
Toinen puute on kaksisuuntaisen hälytys-
yhteyden puuttuminen, jolloin matkustaja 
ei saa kuittausta hälytykseen eikä toiminta-
ohjeita. Kolmas tyypillinen puute on pysäh-
tymistarkkuuden heitto: vanhoissa hisseissä 
hissikori jää usein selvästi ulostulokäytävän 
ylä- tai alapuolelle.

On tavallista, että hissiin tulee korjausta 
vaativa vika kerran tai kaksi kertaa vuodessa. 
Jos vikatiheys kasvaa, on selvitettävä syyt. Li-
sääntynyt korjaustarve voi kertoa myös siitä, 
että hissi kaipaa uusimista joko osittain tai 
kokonaan. Yksi vaihtoehto selvittää hissin 
kunto on tarkistaa se hissivalmistajan kun-
totutkimuksen avulla. Kuntotutkimus toden-

taa hissin nykytilan ja auttaa priorisoimaan 
mahdolliset korjaustarpeet.

Vanhimpien hissien kohdalla voi olla itses-
tään selvää, että hissi kaipaa peruskorjausta. 
Tällöin on mahdollista kutsua hissivalmista-
jan asiantuntija tutustumaan kohteeseen ja 
kertomaan eri ratkaisuvaihtoehdoista. KONE 
Hissit Oy:ssä mitta- ja neuvontakäynnit koh-
teella ovat asiakkaalle maksuttomia ja ne teh-
dään sitoumuksetta.

Hissin vaihto uuteen kestää tavallisesti 
noin kuusi viikkoa
Tutustuttuaan kohteeseen hissivalmistajan 
asiantuntija tekee hissin peruskorjauksesta 
tarjouksen hallituksen ja yhtiökokouksen kä-
sittelyä varten. Lopullisen päätöksen hissire-
montin toteuttamisesta tekee yhtiökokous.

Hissin peruskorjauksessa vanha hissi pu-
retaan joko osittain tai kokonaan ja uusi hissi 
asennetaan vanhan tilalle. Hissin asennus to-
teutetaan aina niin, että talossa pystyy asu-
maan ja liikkumaan turvallisesti asennuksen 
aikana. Itse hissi on poissa käytöstä asennus-
töiden ajan. Hissin perusteellinen korjaus-
hanke maksaa noin 50 000–120 000 euroa 
riippuen valitusta ratkaisusta ja kohteesta, 
kuten esimerkiksi kerroslukumäärästä. Van-
han hissin purku ja uuden hissin asennustyöt 
kestävät noin kuusi viikkoa. KONE Hissit 
Oy:ltä löytyy Heli Aallon mukaan myös uu-
tuushissi, jonka asennus onnistuu tavallisen 
kuuden viikon sijasta jopa kahdessa viikossa.

Uuden hissin etuja ovat esteettömyyden 
ja turvallisuuden lisäksi myös tilavampi his-
sikori, liikkumista helpottavat automaattio-
vet, tarkka pysähtyminen kerrostasolle ja 
hiljainen käynti. Huolletussa hissitalossa on 
helppo asua.
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Antti Hautapakka vastaa Skaalan isojen kohteiden myyntior-
ganisaatiosta ja tuntee hyvin taloyhtiöiden tarpeet ja vaati-
mukset. Hänen mukaansa asukas tai omistaja odottaa, että 

ovi on ennen kaikkea huoleton.
– Turvallisuus ja varmatoimisuus ovat avaintekijöitä. Myös asu-

mismukavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hyvää ääneneristävyyt-
tä arvostetaan nykyään ja siitä kysytään paljon.

Suomessa laki määrittelee kerrostaso-ovelle minimivaatimukset 
palonkestävyyden ja ääneneristävyyden osalta. Paloluokan on oltava 
vähintään EI15 ja ääneneristävyyden 30 desibeliä.

– Meiltä löytyy luonnollisesti vaatimukset täyttävä rakenne. Sen 
lisäksi meillä on pykälää jykevämpi perusrakenne, jonka paloluoki-
tus on EI30 ja dB-luokitus 35, Hautapakka kertoo.

– Käyttökohde ja ympäristö ratkaisee, kumpaa kannattaa käyttää.
Kun perusrakenne on valittu, keskitytään asiakkaan muihin 

tarpeisiin. Pintamateriaaliksi voidaan valita puuviilu tai maalattu 
HDF-levy. Jos varsinkin vanhempiin saneerauskohteisiin valitaan 
usein viilupinta, on maalattu ovilehti usein uudiskohteiden valinta.

– Kannattaa muistaa, että maalattava ovilehti voidaan käsitellä 
eri väreillä ulko- ja sisäpuolelta. Jos esimerkiksi oven ulkopuoli halu-
taan ruskeana, voidaan sisäpuolelle toteuttaa jokin valoisampi sävy, 
Hautapakka huomauttaa.

Ovi valmistetaan aina mittojen mukaan. Etenkin vanhoissa sanee-
rauskohteissa saattaa olla totutusta poikkeavia mitoituksia. Skaalan 
moderni ja joustava tuotantoympäristö mahdollistaa periaatteessa 
kaikenkokoiset ovet.

Kerrostaso-ovi viimeistellään lisävarusteilla. Asunto-osakeyhtiöis-
sä ja niiden huoneistojen ovissa tyypillisiä lisävarusteita ovat posti-
luukku, ovisilmä ja ovikello.

Yksi pieneltä tuntuva, mutta elämää yllättävästi helpottava muu-
tos on se, että harvemmin enää asennetaan 2-lehtisiä kerrostaso-ovia.

– Yleensä asiakkaalle tarjotaan 1-lehtinen ovi, siis yksi ovi yhteen 
oviaukkoon. Meidän rakenteilla tämä pystytään toteuttamaan asu-
mismukavuudesta tinkimättä. Eli rappukäytävästä ei kuulu kolinoita 
sen enempää kuin ennenkään, Hautapakka lupaa.

Onkin totta, että kun ovia on kaksi kappaletta, aukeaa toinen 
niistä sisään, vieden eteisestä aimo tilan. Asukkaan hermot ovat 
koetuksella, kun tiellä ovat kengät, reput ja sateenvarjot. Ja matot 
ovat aina rullalla. Yksi ulospäin aukeava ovilehti poistaa edellä mai-
nitut stressitekijät.

Yksi soitto riittää
Skaala on suomalaisen ikkuna-, lasitus- ja ovituotteiden edelläkävi-
jä. Vahvan ja palkitun tuoteosaamisen lisäksi Skaala on toteuttanut 
kattavaa palvelukonseptiaan ensimmäisenä alan toimijana jo vuosien 
ajan. Palvelun näkyvin muoto on asennustoiminta, jota toteutetaan 
lähes kaikissa Skaalan kohteissa. Kun asiakas sopii kaupanteon yh-

Kerrostaso-oven 
pitää kestää käyttöä

Kun asunto-osakeyhtiö hankkii uudet kerrostaso-ovet, on 
kyseessä aina vuosikymmenien päähän ulottuva inves-
tointi. Kerrostaso-oven valinnassa kannattaakin korostaa 
kestävyyttä ja laatua.

teydessä tuotteiden asennuksesta, on isonkin kokonaisuuden hallin-
ta helpompaa. Skaala kantaa vastuun siitä, että projekti hoidetaan 
kerralla ja kunnolla loppuun. Myös tuotetakuuasiat ovat silloin mah-
dollisimman selkeitä ja yksinkertaisia.

Antti Hautapakka kertoo lisää.
– Asennus on viimeinen osa pitkää ketjua, joka alkaa asiakkaan 

ensimmäisestä yhteydenotosta. Olemme kuvanneet ja prosessoineet 
koko tuotanto-toimitus-asennus -ketjun ja kaikki siihen liittyvät 
toiminnot. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea no-
peampia toimitusaikoja ja parempaa tiedonkulkua. Ensimmäisestä 
yhteydenotosta lähtee liikkeelle tapahtumasarja, joka etenee ennalta 
määriteltyjen askelten mukaisesti.

– Olemme viime vuosina panostaneet hurjasti prosessien kuvaa-
miseen ja yhteensovittamiseen. Prosessinhallinta on avainasemas-
sa, kun asiakasta halutaan palvella mahdollisimman hyvin. Tavoit-
teenamme on aina tyytyväinen asiakas.

Jos uusille kerrostaso-oville on tarvetta, kehottaa Hautapakka 
ottamaan yhteyttä oman alueen Skaala-myyjään.

– Tulemme mielellämme keskustelemaan ja mittaamaan. Tapaa-
minen voidaan myös helposti järjestää Skaalan myyntikonttoreilla, 
joissa pääsee näkemään myös aitoja tuotteita.

Mikä kerrostaso-ovi?
Kerrostaso-ovella tarkoitetaan ovea, joka erottaa asuin- tai toi-
mistohuoneiston kiinteistön yleisistä tiloista, kuten rappukäy-
tävästä. Kerrostaso-ovi on yksittäisen huoneiston pääovi, joka 
vastaa tarkoitukseltaan esimerkiksi omakotitalon ulko-ovea tai 
yrityksen pääovea. Sen vuoksi kerrostaso-oven on käyttöominai-
suuksiltaan ja turvallisuudel-
taan pystyttävä suojaamaan 
omistajansa tai haltijansa 
omaisuus ja yksityisyys, ku-
ten ulko-oven oletetaan toi-
mivan yksittäisen kiinteis-
tön tapauksissa. Nykyaikai-
nen kerrostaso-ovi antaa 
myös ulko-ovea vastaavan 
yksityisyydensuojan hyvän 
ääneneristävyyden an-
siosta. Kerrostaso-oven 
rakennetta ja ominai-
suuksia ohjataan lakisää-
teisesti muun muassa 
paloluokitusten ja ääne-
neristävyyden osalta.

Teksti: Ville Sulkakoski   Kuvat: Skaala
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Teksti: Sari Myllykoski   Kuva: Etera

Taloyhtiön työntekijöille 

TyEL-vakuutukset 
helposti Eterassa

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

Kaikki yksityisalojen 18–67-vuotiaat työntekijät kuuluu eläke-
vakuuttaa, jos palkka on yli 57,10 euroa kuukaudessa (vuonna 
2015). Myös ulkomaalaiset työntekijät pitää vakuuttaa pää-

sääntöisesti samoin kuin suomalaiset. Työeläkemaksu takaa palk-
kaamallesi työntekijälle eläketurvan.

Sekä vakituisten että tilapäisten työntekijöiden TyEL-vakuutuk-
set hoidat helposti Eterassa.
Jos taloyhtiö tai kotitalous tilaa työn yrittäjältä, urakoitsijalta tai 
rakennusliikkeeltä, yritys huolehtii kaikista työnantajamaksuista.

Kun taloyhtiö palkkaa työntekijän tilapäisesti
Silloin tällöin työntekijöitä palkkaava taloyhtiö on tilapäinen työn-
antaja, jos kaksi ehtoa täyttyy: sillä ei ole säännöllisesti työntekijöitä 
eikä se maksa puolen vuoden aikana palkkoja yhteensä yli 8 178 euroa.

Tällöin riittää, että taloyhtiö tekee TyEL-palkkailmoituksen ja 
maksaa TyEL-maksun. Palkanmaksun yhteydessä sen pitää myös pi-
dättää työntekijän palkasta tämän osuus TyEL-vakuutusmaksusta. 
TyEL-palkkailmoitukset ja -maksut tulee hoitaa viimeistään palkan-
maksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.

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

Milloin taloyhtiö tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen?
Monilla taloyhtiöillä on palkkalistoillaan talonmiehiä tai siivoojia. 
Jos taloyhtiö työllistää säännöllisesti työntekijöitä, on taloyhtiö so-
pimustyönantaja ja tarvitsee TyEL-vakuutussopimuksen. Sopimus-
työnantaja se on myös silloin, jos sen työntekijöille maksamat palkat 
ovat puolen vuoden aikana yli 8 178 euroa (vuoden 2015 tasossa).

Työnantaja ei voi olla yhtä aikaa sopimus- ja tilapäinen työnanta-
ja, vaan sopimustyönantaja ilmoittaa TyEL-vakuutuksessaan myös 
tilapäiset keikkatyöläiset, kuten lumenpudottajat ja remppamiehet.

Sopimusasiakkaana taloyhtiö kartuttaa itselleen rahastoa ja asia-
kashyvitystä, joka alentaa vakuutusmaksuja. Vakuutussopimuksen 
voi tehdä, vaikka sopimustyönantajan ehdot eivät täyttyisikään. Näin 
taloyhtiö voi hyödyntää sopimusasiakkuuden edut.

Vakuutustarpeen voi helposti kartoittaa Eteran verkkosivuilla 
osoitteessa etera.fi. Samassa osoitteessa voi tehdä TyEL-hakemuksen.

Muista myös muut työnantajan velvollisuudet
Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnantajan lakisääteisiä maksuja 
ovat verohallinnolle maksettava sosiaaliturvamaksu (sairausvakuu-
tusmaksu), työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyys-
vakuutusmaksu sekä tapaturmavakuutusyhtiölle maksettava tapa-
turma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Ne määräytyvät työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen 
palkan mukaan. Lisätietoa työnantajan maksuista löydät osoittees-
ta etera.fi/prosentit.

Eteran asiakaspalvelu neuvoo arkisin
 

Kaikissa työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa auttaa myös 
asiakaspalvelumme puh. 010 553 3030 (arkisin klo 8–16) tai 
asiakaspalvelu@etera.fi.

TyEL-maksu vuonna 2015
Kaikki palkkatyö vakuutetaan, myös lyhytaikainen. TyEL-maksua 
ei kuitenkaan tarvitse maksaa kuukaudessa alle 57,10 euron jää-
västä ansiosta.
Tilapäinen työnantaja 24,7 prosenttia
• ei säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma alle 8 178 euroa/6 kk
Sopimustyönantaja 24,7 prosenttia
• työllistää säännöllisesti työntekijöitä tai
• palkkasumma yli 8 178 euroa/6 kk

Työntekijän osuus TyEL-maksusta (sisältyy kokonaismaksuun)
Työnantaja pidättää työntekijän osuuden bruttopalkasta ja maksaa 
sekä työnantajan että työntekijän maksun Eteraan.
• 18–53-vuotiaat 5,70 prosenttia.
• 53 vuotta täyttäneet 7,20 prosenttia

Muut työnantajamaksut löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.

Hyödyllisiä osoitteita
• Hoida TyEL-vakuutusasiat vaivatta verkossa – etera.fi
• Arvioi palkkakustannukset Eteran palkkalaskurilla – 
 etera.fi/laskurit
• Tarkista ajantasaiset työeläke- ja sosiaalivakuutusprosentit –

etera.fi/prosentit
• Selvitä vakuutustarpeesi – etera.fi/vakuutuskartoitus
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Tehostusta painovoimaiseen ilmanvaihtoon
Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä tarvitsee toimiakseen sekä 
tuloilmaa että poistohormin, mikä vetää käytetyn ilman ulos. Hor-
min oma veto ei aina riitä, jolloin mekaaninen, tuulella toimiva hor-
mi-imuri on tehokas ratkaisu ongelmaan.

Eskon Oy:n maahantuomia Spiroflex-merkkisiä hormi-imureita 
on saatavilla sekä ruostumattomina että alumiinigalva noituina. Ko-
kovaihtoehtoja on useita välillä 100–300 mm ja Eskon Oy:n pajas-
sa on mahdollista tehdä sovite, millä imurin saa kiinnitettyä mihin 
tahansa hormiin.

Hormi-imuri pyörii pienelläkin tuulenvireellä ja sen ainoat liik-
kuvat osat ovat turbiinin siivet ja akseli. Kuulalaakeroidun imurin 
käyttöikä on pitkä ja tarvittaessa laakerit on helppo vaihtaa. Imuri 
on muotoiltu niin, että sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle. 
Näin ollen myös hormin käyttöikä pitenee.

Kokoojakammio suurempiin kohteisiin
Katolla voi olla useita vierekkäisiä hormeja, jotka tarvitsevat lisää 
tehostusta. Eskon Oy:n kehittämä kokoojakammio kokoaa hormi-
ryhmän yhteen. Kammion päälle asennetaan suurempi imuri, minkä 
tehosta jokainen hormi hyötyy. Kammio suojaa myös koko hormi-
ryhmää sateelta ja roskilta.

Mekaaniset Rotorvent-savuimurit ratkaisevat  
vastavirtausongelmat
Savuhormeissa poistuvan ilman lämpötila on korkea, jolloin se tarvit-
see korkeampia lämpötiloja kestävän savukaasuimurin. Haponkestä-
västä teräksestä valmistettu mekaaninen Rotorvent-savukaasuimuri 
sopii kaikille polttoaineille ja toimintavarmuus on testattu -20…200 
ºC lämpötilassa. Tuulella toimivan imurin lavat ovat muotoiltu niin, 
että vesi ei pääse valumaan hormiin.

Rotorvent Lite -malli sopii suoraan kaikkiin 80–250 mm hor-
meihin ja piippuihin. Rotorvent Mini sopii 80–180 mm piippuihin. 
Kumpikin malli voidaan asentaa kiinteästi ja Lite-malli myös lisä-
varusteena saatavan avauskauluksen kanssa. Avauskaulus helpot-
taa nuohoojan työtä, sillä sen avulla koko imuria ei tarvitse irrottaa 
hormista nuohouksen ajaksi.

Painovoimainen 

ilmanvaihtoratkaisu
Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä rakennuksen 
kunnolle että ihmisten hyvinvoinnille. Raitis ilma 
sekä kotona että työpaikalla kuuluu nykyaikaan. 

Exodraft-savukaasuimurit
Eskon Oy tuo maahan myös tanskalaisia, sähköisiä Exodraft-savu-
kaasuimureita. Exodraft on 50 vuoden kokemuksella maailman van-
hin ja johtava sähköisten savukaasuimureiden valmistaja. Sähkötoi-
minen savukaasuimuri on varmatoiminen valinta, sillä se toimii millä 
tahansa kelillä. Exodraft-imurin käyttöikä on n. 25 vuotta.

Exodraft-imurista on hyötyä muulloinkin kuin tulisijaa käytet-
täessä. Se parantaa myös ilmanvaihtoa ja poistaa asuintilasta pien-
hiukkasia raikastaen samalla sisäilmaa. Imuri myös kuivattaa hormin 
rakenteita lisäten samalla sen käyttöikää.

Exodraft-imurivalikoimassa on useita imurikokoja, erityisen kor-
keita lämpötiloja kestäviä malleja sekä laaja valikoima lisävarusteita, 
kuten säätimiä. Eskon Oy selvittää asiakkaan kanssa, mikä imurimal-
leista sopii kohteeseen parhaiten.

Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon Oy

Hormi-imurin toimivuuden testaus
Eskon Oy testasi hormi-imurin vaikutusta Helsingin Etelä-Haa-
gassa 8.1.2014. Kohteessa oli kokoojakammio, jossa oli 8 hormia 
ja 300 mm hormi-imuri. Kammiot valmistetaan aina kohteen vaa-
timalla tavalla.
Olosuhteet: puuskittainen tuuli, vesisade, matalapaine, mittaus-
ten väli noin 0,5 h

Testitulos
Ennen: virtaus jopa väärään suuntaan, maksimi poisto 1 l/s
Jälkeen: tasainen virtaus 10-11 l/s
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Taloyhtiö tarvitsee uuden katon, miten edetä?
Helpoin tapa edetä on jättää yhteydenottopyyntö www.ruukkikatot. 
fi-sivustolla. Yhteydenottopyynnön jättämisen jälkeen paikallinen 
kattomestari ottaa yhteyttä kattoremontista kiinnostuneeseen. Sen 
jälkeen sovitaankin aika ja tapaamispaikka.  Kun katon kunto on kar-
toitettu, jättää kattomestari tarjouksen kattoremontista. Jos tarjous 
hyväksytään, Ruukki hoitaa katon vaihdon purkuineen, loppusiivouk-
sineen sekä tarkastuspöytäkirjan luovuttamisineen.

Paikallinen kattomestari on etu
Ruukin kattomestarit toimivat koko Suomessa paikallisesti.  Kat-
tomestarin saadessa yhteydenottopyynnön hän tietää jo kohteen 
osoitteen perusteella, millaisella alueella rakennus sijaitsee. Paikal-
listuntemuksensa avulla hän voi usein arvioida ja tunnistaa myös 
alueen rakentamisajankohdan sekä olemassa olevat kattomateriaalit 
ja kattomuodot. Paikalle saapuessaan kattomestarilla on siis usein jo 
alustava kuva mielessään.

Entä sitten?
Kun kattomestari on käynyt kohteella ja tarkastanut katon kunnon 
läpivientejä, piipun pellityksiä, sadevesijärjestelmää ja kattoturva-
tuotteita myöden, jätetään tarjous keskusteluiden ja tarjouspyynnön 
mukaisesti. Urakkaneuvottelun jälkeen sovitaan tarkat aikataulut ja 
tehdään kohdekohtainen urakkasopimus. Kattomestari on mitoit-
tanut kohteen tarkasti, jonka jälkeen materiaalitilaus lähtee Ruukin 
Vimpelin vesikattotehtaalle.

Aloituspalaveri
Kun sopimus on tehty, paikalle saapuu Ruukin projektipäällikkö, joka 
ottaa projektin haltuunsa. Remontin aloituspalaveri pidetään noin 
kuukausi ennen katon asennusta. Palaveriin osallistuvat Ruukilta kat-
tomestari ja projektipäällikkö, taloyhtiöltä valvoja sekä mahdollisesti 
taloyhtiön hallitukseen kuuluvia henkilöitä. Palaverissa tarkennetaan 
kattoprojektiin kuuluvia asioita; esimerkiksi useamman kiinteistön 
taloyhtiössä sovitaan remontointijärjestyksestä, kattoremontin ma-

Kattoremonttinne avainhenkilöt: 

Kattomestari ja asennusryhmä

Kattoremontin tarve saattaa yllättää. Yllätyksenä 
ei kuitenkaan pitäisi tulla kenellekään, että katto 
täytyy jossain vaiheessa uusia. Helpoiten kattore-
montin saa käyntiin jättämällä Ruukille yhteyden-
ottopyynnön.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: RUUKKI CONSTRUCTION OY
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teriaalien toimituksesta, purkamistoimenpiteistä (kuten jätelavan ja 
kuorman paikka) sekä tarkennetaan aloitusajankohtaa viikkotasolla. 
Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on sopia, miten asukkaita tiedote-
taan ennen työn alkua ja kattoasennuksen aikana.

Palaverin jälkeen
Projekti etenee aloituspalaverin jälkeen niin, että Ruukin projekti-
päällikkö valmistelee työmaapaperit valmiiksi ja käy valitun asen-
nusryhmän kanssa projektin läpi suunnitelmineen. Hän myös 
valmistelee taloyhtiön tiedottamisen sovitun etenemisen mukaan 
sekä jakaa asuntokohtaiset tiedotteet tarvittaessa.

Palaverien jälkeen päästään vihdoin remontin alkuun
Työt aloitetaan, kun projektipäällikkö on perehdyttänyt asennus-
ryhmän kohteeseen. Aloituspäivänä kaikki tarvittavat materiaalit on 
toimitettu tontille. Kun työturvallisuusasiat ja tilaajavastuulain mu-
kaiset ilmoitukset työntekijöistä on hoidettu, voidaan katon purku 
aloittaa. Kattotyön edetessä aikataulun mukaisesti projektipäällikkö 
pitää tarvittavat työmaapalaverit ja hoitaa asukkaiden tiedottamisen.

Valmista tuli!
Katto on virallisesti valmis, kun työ on luovutettu valvojalle. Luovu-
tustilaisuudessa ovat mukana Ruukin projektipäällikkö, taloyhtiön 
valvoja ja mahdollisesti myös taloyhtiön hallituksen jäseniä.

Käytä talvietu hyödyksesi!
Kattoremontti voidaan suorittaa talvella ilman asennusruuhkia 
edullisemmalla hinnalla ja nopeammalla materiaalin toimitusajalla. 
Ruukki tarjoaa talviedun joustavan asennusajan hyväksyvälle talvi-
tilaajalle. Kun kattoremontin tilaa ruuhkaisimman kattoremontti-
sesonkiajan ulkopuolella, Ruukin saneerauskaton saa edullisempaan 
talviehtohintaan. Ole nopea ja kysy talvietua – www.ruukkikatot.fi/
Pyyda-tarjous/Pyyda-tarjous.

Ota yhteyttä!

Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekoh-
taisesti. Kohteesta riippuen kattoremonttipaketin 
sisältö saattaa vaihdella.

www.ruukkikatot.fi/Pyyda-tarjous/Pyyda-tarjous

Kattopakettiin sisältyy
– kohdekohtainen suunnitelma, johon kirjataan 

tarvittavat toimenpiteet
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– aluskate
– sadevesijärjestelmä
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus
– ei etukäteismaksuja, lasku luovutuksen jälkeen
– tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimittajalta
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Kenellä on vastuu kattolumien pudottamisesta
Talvella lämpötilat vaihtelevat paljon ja nousevat usein myös nollan 
yläpuolelle. Kun tähän yhdistetään kiinteistön sisältä kattoraken-
teiden kautta tapahtuva lämmönhaihtuminen, katteen yläpintaan 
muodostuu lumen ja jään sulaessa vesipatja. Vedenpaine katteella, 
jota ei ole suunniteltu kestämään kyseisiä olosuhteita voi puolestaan 
päätyä kattovuotoon.

Kattojen tilannetta on tarkkailtava päivittäin. Lumi ja jää on pu-
dotettava katolta riittävän ajoissa. Jos lunta ja jäätä ei voida pois-
taa välittömästi vaaratilanteen havaitsemisen jälkeen, on onnet-
tomuusalttiit paikat eristettävä puomein ja niistä on varoitettava 
selvästi. Kiinteistönomistaja vastaa siitä, ettei katolta putoava lumi 
tai jää aiheuta vaaratilanteita ihmisille tai omaisuudelle. Yhtiömuo-
toisissa kiinteistöissä (mm. asunto-osakeyhtiö) vastuu tästä on käy-
tännössä hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä tai toimitusjohtajalla.

Tehtävät voi siirtää – vastuuta ei
Asunto-osakeyhtiö tai muu kiinteistönomistaja voi tehdä huoltopal-
veluita tarjoavan yrityksen kanssa sopimuksen kattojen lumitilanteen 
valvonnasta ja lumien pudottamisesta. Sopimuksessa tulee tarkkaan 
sopia mm. lumenpudotustarpeen tarkkailusta ja lumien pudottami-
sesta. Hallituksen velvollisuus on yleisesti ottaen seurata sitä, että 
sopimuksenmukaiset tehtävät on asianmukaisesti hoidettu. Asun-
to-osakeyhtiössä isännöitsijän tehtäviin kuuluu kiinteistönhoidon 
tehtävien tarkempi ohjaus, seuranta ja valvonta. Mikäli yhtiössä ei 
ole isännöitsijää, tai jos ohjausta, seurantaa ja valvontaa ei ole so-
vittu isännöitsijän tehtäväksi, johtaa tämä siihen, että hallituksen 
jäsenet joutuvat hoitamaan myös isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä.

Huolellinen toiminta on tärkeää vastuiden kannalta
Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen taloyhtiön asioissa on 
äärimmäisen harvinaista, vaikka kiinteistönomistajalla on korostu-
nut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. Jos kiin-
teistöä hoidetaan hyvin, hallituksen jäsenet, isännöitsijä tai toimi-
tusjohtaja eivät voi joutua henkilökohtaiseen tai rikosoikeudelliseen 
vastuuseen vahingosta.

Lumenpudotus on vaativaa korkealla tapahtuvaa työskentelyä. 
Kattopinnat ovat usein liukkaita, joten riski putoamiselle ja liukas-
tumiselle on suuri. Katolla työskenneltäessä putoamisvaarallisil-
la alueilla tulee aina olla kytkettynä asianmukaiseen turvaköyden 
kiinnityspisteeseen tai muulloin toimenpiteet tulee suorittaa hen-
kilönostimesta käsin.

Heitä kattolumihuolet 

ammattilaiselle
Lumen paino ja jäämassojen liikkuminen katolla voivat aiheuttaa rakenteiden painumia, 
halkeamia ja romahduksia. Jäiset lumimassat saattavat repiä tikkaat seinä- ja kattora-
kenteista sekä rikkoa savuhormeja, vesirännejä ja kuistirakenteita. Lumen painon ja alta-
päin tapahtuvan sulamisen aiheuttamia kattovuotoja syntyy varsinkin kattoikkunoiden 
sekä tuuletus- ja savupiippujen kohdalle. Tippuessaan lumi voi aiheuttaa vaaratilanteita 
rakennusten vieressä liikkuville ihmisille.

Kuutiometri lunta voi painaa jopa 300kg
Lumi muodostaa katoille suuren kuorman joka hallitsemattomasti 
pudotessaan voi tehdä pahaa jälkeä. Sään lauhtuminen ilman uusia 
sateita nostaa lumen painoa vain hyvin vähän, jos ollenkaan. Ilman-
kosteutta imeytyy lumeen ehkä kilon verran neliömetrille, eli käy-
tännössä merkityksettömän vähän, koska puolen metrin kinos pai-
naa helposti toistasataa kiloa.

Lumen kostuessa ja tiivistyessä sen paino jokaista syvyyssentti-
metriä kohden kuitenkin kasvaa moninkertaiseksi. Kymmenen sent-
tiä vastasatanutta kuivaa pakkaslunta ei paina enempää kuin viiden 
millimetrin vesikerros, eli sen tiheyskerroin on 0,05. Yhtä syvä mär-
kä lumi voi vastata 3–4 sentin vesipatjaa, jolloin sen tiheyskerroin 
on 0,3–0,4.

Tavallisella lumilapiokielellä sanottuna tämä tarkoittaa, että jos 
tasakatolla on kuutiometri tiivistä ja kostunutta lunta, se painaa 
300 kiloa. Tuollainen paino on selvästi yli rakentamisen lujuusvaa-
timusten missä päin tahansa Suomea, erityisesti etelässä. Yhdellä 
n. 100 m2 lappeella voi näin lumikuorman paino olla jopa 15 tonnia. 
On selvää, että tällainen massa tekee tuhoa, jos sen alle jää ihmisiä 
tai muuta irtaimistoa.

Teksti: Saara Paajanen   Kuvat: Jorma Laakkonen
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Vesikaton talviturvallisuuden kolmen 
kohdan muistilista
• Varmista ammattitaitoisten lumenpu-

dottajien saanti ennalta sopimuksella
• Selvitä kiinteistön lumenpudotustar-

peen valvontavastuu ja sen toteutumi-
nen

• Varmista että katolla on asianmukaiset 
kattoturvatuotteet
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Kevään uutuus Bristol henkii urbaania tiiliarkkitehtuurin tun-
nelmaa. Bristol sopii käytettäväksi niin kodeissa kuin esimer-
kiksi taloyhtiöiden yhteistiloissa – sekä ulkona että sisällä. 

Klassisen kokoisella 60x250 mm laatalla voidaan toteuttaa erilaisia 
ladontoja käyttäen kauniita seinä- ja lattiapintoja. Bristolin lasitta-
maton, karhea pinta sopii hyvin myös julkisten tilojen lattioihin sekä 
ulkoterasseille. Laatta on pakkasenkestävä.

Bristolin tiilimäinen vintage-tunnelma on täydellinen sekoitus 
nykyaikaista ja samalla ajatonta tyyliä. Valittavana on kaksi maanlä-
heistä värivaihtoehtoa. Bristol Darkin rustiikkinen ilme syntyy tum-
manruskean eri vivahteiden vuoropuhelusta. Vaalea Bristol Cream 
yhdistelee viehättävästi lämpimiä luonnonvaaleita sävyjä. 

Upofloorin keraamisten laattojen mallisto tarjoaa korkealaatui-
sia laattavaihtoehtoja niin kotien kuin julkisten tilojen seiniin ja 
lattioihin.

Lisätietoja:
Tuotepäällikkö Merita Koiranen
Puh. 020 740 9854, merita.koiranen@upofloor.fi

Upofloorin laattauutuus Bristol 
Tunnelmallista tiilipintaa sisä- ja ulkotiloihin

Upofloor-laminaatti Durastone 8066 Charcoal Slate

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan saa korjaus- ja ener-
gia-avustuksiin myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asunto-
rahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen 

hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä 
liikkumisesteiden poistamista asuinrakennuksissa. Avustusten paino-
pisteenä ovat myös vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen 
korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntotutkimusten kus-
tannuksiin silloin, kun rakennus on kosteusvaurioitunut ja aiheut-
taa terveyshaittoja. Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintai-
sesti pientalokohteiden energiakorjauksiin. Avustuksia ei myönnetä 
muihin tarkoituksiin.

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen 
myönnettävien avustusten sekä tarveharkintaisesti pientaloille 
myönnettävien energia-avustusten myöntämisperusteina olevia 
enimmäistulorajoja korotetaan 15 prosenttia, mikä lisää avustus-
ten saatavuutta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antaa tarkemmat 
hakuohjeet avustusten hakemisesta. Hakemukset jätetään rakennuk-
sen sijaintipaikan kuntaan, joka myöntää avustukset. ARA myöntää 
hissiavustukset. Korjaustyöt voi aloittaa avustuspäätöksen jälkeen, 

Korjaus- ja energia-avustuksiin myönnetään 40 miljoonaa ja tulorajoja korotetaan 15 %

ellei avustuksen myöntäjä ole antanut erillistä lupaa töiden aloitta-
misesta etukäteen.

Avustuksia koskevat päätökset liittyvät ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelman (2013-2017) toteuttamiseen.

”Olen tyytyväinen, että vanhusten ja vammaisten henkilöiden 
kotien korjaamiseen on saatu lisärahoitusta, ja että avustuksia voi 
saada entistä suurempi määrä ihmisiä. Asukkaan tarpeita vastaava, 
arjessa toimiva koti on yksi hyvän elämänlaadun kulmakivistä. Kun 
koti on kunnossa, voi siellä myös asua kauemmin”, toteaa kulttuuri- 
ja asuntoministeri Pia Viitanen.
Korjaus- ja energia-avustukset ja kuntien korjausavustusneuvojien 
yhteystiedot (ara.fi)

Lisätietoja:
ARA:n avustukset: 
Johtava ylitarkastaja Hanna Koskela, Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus (ARA), p. 0295 250 814, etunimi.sukunimi@ara.fi

Asetus korjaus- ja energia-avustuksista: 
Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö, p. 0295 250 
127, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Skaalan Alfa cLean mahdollistaa hyvän sisäilman kaikille asu-
mismuodosta riippumatta. Voit nyt toteuttaa ikkunaremontin 
yhteydessä sisäilmaratkaisun, joka tekee kodistasi raikkaan, 

helposti hallittavan ja energiatehokkaan.
Skaala Alfa cLean on sisäilmaratkaisu, joka yhdistää tasapainoi-

sen ilmanvaihdon, puhutaan hengitysilman, asumisviihtyvyyden ja 
merkittävästi paremman energiatehokkuuden.

Skaala Alfa Clean on ilmanvaihto ja lämmön talteenotto, joka on 
integroitu energiatehokkaaseen ikkunaan. Valoaukon koko ei piene-
ne ratkaisun myötä, eikä se muuta rakennuksen ulkonäköä. Tuote 
on helppo asentaa ja toimii käyttöönoton jälkeen itsenäisesti, eikä 
vaadi kalliita erillisiä ja tilaa vieviä putkituksia.

Alfa cLean sopii niin kerros-, rivi- kuin omakotitaloihinkin.

Lisätietoja:
Tutustu tarkemmin Alfa cLean -ikkunoihin www.skaala.com

Skaalan edelläkävijäratkaisu Alfa cLean 
mahdollistaa hyvän sisäilman

P
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Wienerberger etsii Omataloyhtiö.fi-lehden kanssa julkisivu-
korjausprojekteja, joita voitaisiin seurata alusta loppuun ja 
jotka toteutettaisiin joko Argeton-tiililaatoilla tai paikalla 

muuraamalla. Mukaan lähteneelle Wienerberger antaa edullisen tar-
jouksen julkisivuverhoukseen käytettävistä materiaaleista.

Mikä on Argeton-tiililaatta?
Vaihtoehdon perinteiselle tiilijulkisivun korjaamiselle tuo keraa-
minen  Argeton-laattaverhous. Laatat ovat 150–300 mm korkeita 
ja 200–1500 mm pitkiä modulaarisia, mittatarkkoja ”pienelement-
tejä”. Valmistusmenetelmänsä ansiosta keraamiset julkisivulaatat 
säilyttävät värinsä eivätkä haalistu. Julkisivulaattojen asennus pe-
rustuu kiinnitysjärjestelmään, joka on valmistettu korroosion kes-
tävästä alumiinista.

Muurattu vai laatoitettu – molemmilla on etunsa
Elinkaarikustannuksiltaan sekä perinteinen paikalla muurattu että 
laatoilla toteutettu julkisivuverhous ovat edullisia ratkaisuja. Julki-
sivulaatta on periaatteessa huoltovapaa, sillä julkisivuverhousjärjes-
telmässä ei käytetä lainkaan laastia, eikä se vaadi myöskään huoltoa 
vaativia liikuntasaumoja. Verhouksen syystä tai toisesta vaurioituessa 
paikallisesti, järjestelmä mahdollistaa yksittäisenkin laatan vaihdon. 
Tämä tekee ratkaisusta ylläpidon kannalta varsin helppohoitoisen. 

Muuraamalla tehty julkisivukorjaus antaa runsaasti arkkitehtoni-
sia mahdollisuuksia, sillä käytössä on useita erilaisia pinta- ja muo-
tovaihtoehtoja. Lisäksi tiilellä muuraus joustaa monia levy- ja laat-
taratkaisuja paremmin vanhan rakennuksen aukko- yms. tolerans-
seihin ja mikä tärkeintä paikalla muuraamalla tehty julkisivukorjaus 
parantaa rakennuksesi ääneneristystä ja lisää samalla asumisviihty-
vyyttä. Nykymuotoinen paikalla muurattu julkisivu on kestävä, lä-
hes huoltovapaa ja alentaa myös rakennuksen energiakustannuksia. 

Kiinnostuitko?
Jätä yhteystietosi ja tietoa kohteestasi sähköpostiin: mariana.ra-
vonius@rakentaja.fi

Julkisivuremontti tulossa?

JuriNet Lakipalveluiden asiantuntijat ovat myös asunto-osakeyh-
tiölainsäädännön asiantuntijoita. JuriNet tarjoaa asunto-osa-
keyhtiöille kevyttä, kohtuuhintaista ja tehokasta sovintome-

nettelyä konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi. 
JuriNet Lakipalveluiden sovintomenettely käynnistyy alkukartoi-

tuksella, jossa tarvittaessa kuullaan riidan osapuolia ensin erikseen. 
Tämän jälkeen osapuolet kokoontuvat yhteiseen palaveriin sovitte-
lijan puheenjohdolla. Sovittelun tavoitteena on synnyttää yhteinen 
näkemys siitä, miten riita ratkaistaan. Sovittelija, joka on juristi kou-
lutukseltaan ja ehdottoman puolueeton, vie prosessia eteenpäin osa-
puolten tahdon ja heidän itsensä synnyttämien osaratkaisujen tah-
din mukaisesti. Lopuksi sovittelijan ja hänen avustajansa toimesta 
laaditaan oikeudellisesti pitävä sovintosopimus.

Ota yhteyttä:
www.jurinet.fi

JuriNet Lakipalvelut tarjoaa 
asunto-osakeyhtiöille  
sovintomenettelyä

Finera Aitateollisuus Oy on Suomen johtava vinyylituotteiden 
valmistaja kiinteistö- ja  piharakenteissa. Kaikki Finera® vi-
nyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan Suomessa suomalaisel-

la työvoimalla ja yritykselle onkin myönnetty oikeus käyttää Avain-
lippu-tunnusta.

Finera® tuotteet ovat ihanteellisia mm. kiinteistöyhtiöille ja pien-
taloihin niiden helppohoitoisuuden ja pitkäikäisyyden vuoksi. Kaik-
ki tuotteet ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, mikä takaa tuotteiden 
alkuperän, jonka laatu ja kestävyys ovat lupausten mukaisia. Finera 
käyttääkin vain materiaaleja, jotka ovat käyttäjille ja ympäristölle 
kaikilta osin vaarattomia, kierrätettäviä ja mm. päästöttömiä.  Tuot-
teet on suunniteltu ja valmistettu Suomen vaativat ilmasto-olosuh-
teet huomioiden.

Lue lisää: 
www.finera.fi ja päädy tuotteisiin, joita arvostetaan, tai jätä yhtey-
denottopyyntö ja kysy lisää: www.omataloyhtiö.fi / yhteydenotto

Johtava vinyylituotteiden valmistaja 
10 vuotta
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Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta
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.

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.

Markkina-arvo
Kiinteistön rahassa mitattava arvo, jolla 
omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa 
liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riip-
pumattomien ostajan ja myyjän välillä asian-
mukaisen markkinoinnin jälkeen osapuol-
ten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja 
ilman pakkoa.

Markkina-arvo voidaan määritellä arvi-
oinnin kohteena olevan kiinteistön ominai-
suuksien perusteella eri menetelmin. Yleisim-
min käytettyjä tapoja ovat vertailukelpoisiin 
kauppoihin perustuva kauppahintamenetel-
mä sekä erilaiset tuottoihin perustuvat tuot-
toarvomenetelmät.

Tuottoarvo
Kiinteistön tuottoihin perustuva kiinteistön 
arvo tietylle sijoittajalle. Tuottoarvo määri-
tetään kohteen odotettujen kassavirtojen 
ja laskentakoron pohjalta. Tuottovaatimus 
saattaa vaihdella sijoittajien välillä esimerkik-

si pääomarakenteen tai riskiprofiilin erojen 
seurauksena. Tuottoarvoa käytetään myös 
yleisnimityksenä kaikille kassavirtaan ja net-
totuottoihin perustuville kiinteistöarvioille.

Jälleenhankinta-arvo
Kiinteistön arvo, joka vastaa sitä summaa, 
joka tiettynä ajankohtana tarvitaan uuden 
vastaavanlaisen kiinteistön hankkimiseksi.

Tekninen arvo; tekninen nykyarvo
Jälleenhankinta-arvo, josta on vähennetty 
kiinteistön iästä, käytöstä, käyttökelpoisuu-
den alentumisesta tai muusta syystä johtuva 
arvonalennus.

Kirjanpitoarvo; tasearvo
Kirjanpitovelvollisen tasetietojen perusteel-
la laskettu, poistojen sekä arvonkorotusten 
tai -alennusten jälkeinen kiinteistön arvo.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

Ongelmana alhaalta tuleva ääni
: Asunto on kerrostalon ylimmässä ker-
roksessa, jonka johdosta möly tulee 

vain alhaalta. Möly tulee selkeästi patteri-
putkista/niiden läpiviennistä. Miten voisin 
tiivistää lattian ja putken välin? Asunto on 
rempattu 8 vuotta sitten, jonka puitteissa 
lattia on hyvässä kunnossa, mutta kannat-
taisiko koko lattiaeristys tehdä uusiksi, 
eikä vain vesiputkien kohdalta? Voiko lat-
tian vielä laittaa takaisin, olettaen, että se 
ei hajoa purettaessa?

: Ensiksikin, koska sanot, että ääni tulee 
patteriputkista, ei koko lattian poisrepi-

minen silloin auta/ole tarpeellista. Olettehan 
ylimmässä kerroksessa, joten askeläänet häi-
ritsevät vain alapuolellanne asuvia (jos häi-
ritsevät). Et sanonut mitään ko. talon iäs-
tä. Varsinkin vanhemmissa äänet johtuvat 
suoraan putkilinjoja pitkin, sehän on selvä. 
Alapuolella koputtaa patteriin tai putkeen, 
siirtyyhän ääni silloin. Sitä on jälkeenpäin 
vaikea korjata, mutta vaivaa varmasti kaik-
kia asukkaita ja on taloyhtiön asia pyrkiä kor-
jaamaan/vaimentamaan ääntä. Putkien läpi-
viennin tiivistämisellä voidaan asiaa hieman 
parantaa. Patteriputken juuret täytyisi saada 
hieman auki, imuroida puhtaaksi kaikesta 
irtoaineksesta ja pyrkiä tiivistämään elas-
tisella kitillä niin syvältä kuin mahdollista. 
Se saattaa auttaa puhe- ym. äänen kulkeu-

tumiseen, jos läpivienti on huonosti tehty. 
Patteriin koputus ääntä se ei poista, mutta 
vaimentaa. Ääni voi tulla elementtitalossa 
myös seinäelementin ja lattian liitoksesta, 
jotka pitäisi olla samoin kitattu. Elementi-
thän taipuvat ja parhaassa tapauksessa voi 
näkyä alakertaan, jos jalkalista otetaan pois. 
Samoin vesi- ja viemäriputkien läpivientien 
kohdalla. Näkemättä on turha antaa täsmäl-
lisempiä neuvoja ja arvailla, kun en voi olla 
paikanpäällä tarkastamassa.

Korkkilattian asennus muovimaton päälle
: Vuonna 1988 rakennettu kerrostalo. 1. 
kerroksen asunnossa muovimatto. Tu-

leeko matto poistaa vai asennetaanko luk-
koponttikorkkilattia maton päälle? Voiko 
alla olevasta muovimatosta olla myöhem-
min haittaa esim. sisäilman huononemise-
na? Mitä työvaiheita vaaditaan, jos matto 
joudutaan poistamaan?

: Esittämäsi pintamateriaalin voi asentaa 
muovimaton päälle, käyttäen niiden välis-

sä pintamateriaalin valmistajan suosittelemaa 
välimateriaalia. Jos otat muovimaton pois, 
niin varmista ensin koepalan avulla, onko sen 
alapinnan rakennekerroksessa asbestia. Jos 
on, niin tuota edellä antamaani ohjetta suosit-
telen. Maton irrottaminen sekä betonipinnan 
puhdistus kiinni jääneistä liimoista ja maton 
paloista on yleensä työlästä ja pölyistä.

Ilmalämpöpumpun asennus kerrostaloon
: Taloyhtiön hallitus on päättänyt, että 
ilmalämpöpumpun saa asentaa tietyin 

ehdoin; pönttö parvekkeelle, saa käyttää 
vain viilennykseen ja kondenssivesi on pak-
ko juoksuttaa sisäviemäriin. Oma ongelma 
tässä on se, että sisäviemäri on 8 metriä 
parvekkeesta. Olen ymmärtänyt, että par-
vekesadevesiviemäröintiä käytetään yhtä 
lailla kondenssiveden juoksutuksessa. Jää-
tymisvaaraa ei ole/tule, koska saa käyttää 
vain viilennykseen. Onko aiheesta mitään 
tutkimuksia, jolla voisin todistaa, että si-
sälle tuleva ylimääräinen vesiliitos on aina 
riski, ja parvekkeen sadevesiviemäröinnin 
käyttäminen on aivan normaalia muissa 
taloyhtiöissä?

: Kyllä hallituksen päätös on pätevä, 
mutta voithan viedä päätöksen yhtiöko-

kouksen asialistalle ja pyytää taloyhtiötä sel-
vittämään ko. asia, jos muitakin halukkaita 
ilmalämpöpumpun asennuttavia ilmaantuu. 
Itse pitäisin ulkoyksikön ääntä suurempana 
ongelmana naapureiden kannalta.

Kysymyksiin vastasi:
Porin Rakennusmestarit ja insinöörit ry
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 Kerrostalosaneeraus (Uponor)
 Käyttövesiremontti pientaloon (Uponor)
 Uponor Cefo -linjasaneeraus kerrostaloon
 Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä
 Hyvä ilma – sisälläkin (Vallox)
Keittiökalusteet
 Petra-keittiöt
 Parma-keittiöt
 A la Carte-keittiöt
 Huomisen Mittainen (Domus)
 Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle 
 (Keittiömaailma)
Eristäminen
 Ratkaisut taloyhtiöille ja huoneistokorjauksiin (Paroc)
Julkisivut ja vesikatto
 Ruukin Kattopaketti
 Skaala Ikkunakuvasto
 Skaala Ovikuvasto
Kylpyhuone
 Laattakokonaisuudet korjausrakentamiseen (Pukkila)
 Pukkila seinä- ja lattialaattakuvasto
Lämmitys
 Kohti energiatehokasta lämmönkäyttöä (Fortum Optimi)
 Maalämpöpumput rivi- ja kerrostaloihin (IVT)
 Aurinkolämpöratkaisut (Ruukki)
Sisäpintarakenteet ja sisustaminen
 Parkettilattiat (Upofloor)
 Laminaattilattiat 2014-15 (Upofloor)
Tekniikka ja varusteet
 Puzer-keskuspölynimurit
Vakuutukset
 Vakuuta vaivatta Eterassa – Kotitalous työnantajana

Omataloyhtiö.fin Esitepalvelusta voit tilata 
tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

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 
käyttöönsä monipuolisen pal-
velutarjontamme sekä viikoit-
taisen verkkolehden, jossa kä-
sitellään kulloisenkin teeman 
mukaisia ajankohtaisuuksia ja 
ratkaisuesimerkkejä. Verkko-
lehtemme yksi luetuimpia ar-
tikkelisarjoja on ” Viikon Kysy-
mys”, jossa käsittelemme jäse-
niltämme saapuneita lakikysy-
myksiä vastauksineen. Lisäksi 
tarjoamme kattavasti täyttölo-
makkeita taloyhtiöiden hallin-
noimiseen. Lomakepalvelus-
tamme löytyvät mm. isännöit-
sijäntodistus, 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 korjaus-
töitä. Olipa kyseessä putkire-
montti, julkisivuremontti tai 
ikkunoiden uusiminen, han-
ke vaatii sekä asiantuntemus-
ta että oikeaa määrittämistä. 
Toisaalta, taloyhtiön hallituk-
sella on jo juridisia velvoitteita 
niin huoltosuunnitelmien kuin 
hankkeidenkin osalta. Haastei-
ta vastaavaa osaamista löytyy 
valitettavan harvoin taloyh-
tiön sisältä. Omataloyhtiö.fi ja 
Rakennuttajatoimisto Valvon-
takonsultit Oy ovat yhdessä 
koostaneet artikkelisarjan sii-
tä kuinka korjaushanke etenee.

Liity Omataloyhtiö.fihin 

– saat enemmän!

Tähtäimessä onnistunut 
hanke!
Hankekouluoppaan tarkoituk-
sena on selventää taloyhtiön pe-
ruskorjaushankkeiden keskeisiä 
vaiheita taloyhtiön päättäjille ja 
yhtiöiden osakkaille. Tavoittee-
na on korostaa suunnitelmallisen 
hallinnoinnin merkitystä mm. 
korjaushankkeiden aikataulutta-
misessa ja kustannustehokkaas-
sa läpiviennissä.

Hankekoulussa havainnol-
listamme korjaushankkeen eri 
vaiheet aina kuntoarviosta ja 
korjaustarpeen havaitsemises-
ta siihen asti, kun kiinteistö on 
saneerattu takuuvaiheeseen 
sekä siitä eteenpäin myös yk-
sittäisten rakenneosien ylläpi-
toon. Oppaassa ei pureuduta 
jokaisessa kohdassa pikkutark-
kaan informaatioon, vaan pi-
kemminkin havainnollistetaan 
prosessin ja päätöksenteon kul-
kua rakennushankkeissa.

Hankekoulun pääasiallise-
na kirjoittajana on Rakennut-
tajatoimisto Valvontakonsul-
tit Oy:stä hankejohtamisen 
asiantuntija, projektinjohtaja 
Juuso Hämäläinen. Yritys on 
lähes neljännesvuosisataisen 
historiansa aikana rakennut-
tajakonsultoinut ja valvonut 
Etelä-Suomen alueella satoja 
erilaisia, niin uusia kuin van-
hojakin julkisen rakentamisen 
sekä liike- ja asuntorakentami-
sen kohteita. Runsaslukuisten 
kohteiden ja pitkäkestoisten 
asiakkuuksien myötä on ollut 
mahdollista olla mukana ke-
hittämässä alan menettelyjä ja 
prosesseja. Kehittämistyötä on 
tehty niin yksittäisten asiak-
kaiden kanssa kuin alan luot-
tamustehtävissäkin.

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.
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