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Taloyhtiössä nyt
Omataloyhtiö.fin vilkas vuosi

Omataloyhtiö.fi-palvelu jatkaa kasvuaan. Suosio ei kuitenkaan ole tullut yllätykse-
nä, sillä tutkimuksien mukaan myös taloyhtiöiden suosituimmaksi tiedonlähteeksi 
on noussut internet. Tietoa taloyhtiöissä tarvitaan nyt entistä enemmän, joten tie-
toa on oltava saatavilla sitä kaipaaville. Tiedon saannin helppous lieneekin ominai-
suutena itsestäänselvyys, kun puhutaan verkkosivustojen eduista. Samalla tämä 
ominaisuus kuvaa koko Omataloyhtiö.fin tarkoitusta. Tarjoamme tiedon taloyhtiön 
hallinnoimiseen, arkipäiväisten asioiden hoitamiseen sekä ennen kaikkea tietoa ja 
ratkaisuja taloyhtiöiden eri hankkeisiin.
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kaikkien edellisen lehden lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin 
kolme kappaletta suomalainen koti 1-3 -sisustuskirjapakettia,

(arvo 204 euroa) onnetar suosi seuraavia:

Yhteistä huolenpitoa 
rakennetusta ympäristöstä
Kannamme yhteisvastuuta siitä, että tärkein kansallisvarantomme – rakennettu ympäristö 
– säilyy hyväkuntoisena tulevillekin sukupolville. Tärkein vastuunkantaja on aina rakennuk-
sen omistaja. Taloyhtiöissä vastuuta kantavat siis ensikädessä hallitus ja yhteisvastuulli-
sesti osakkaat, mutta kokonaisvastuuketju on toki pidempi.

Rakennuksen, esimerkiksi asuintalon elinkaaren määrittelevät vain kaksi asiaa. Ensim-
mäisenä on rakentamisen laadukkuus, mikä sisältää hyvän suunnittelun, osaavat ja ennen 
kaikkea vastuulliset rakentajat, käytettyjen materiaalien tason ja vielä hyvän valvonnan do-
kumentointi. Tämä vaihe saattaa olla vain yhden prosentin mittainen koko rakennuksen 
elinkaaresta. Toisen, eli ylläpitovaiheen toiminnot ovat vähintäänkin yhtä merkittäviä kuin 
itse rakennusvaiheen. Ja tässä meitä vastuunkantajia on sitten rinnan ja jonossa. 

Tilanne Suomessakin on nyt se, että korjausrakentamisen euromääräinen volyymi ylit-
tää jo uudisrakentamisen. Korjauksien painopiste on muuttumassa ”pakollisista” putkire-
monteista taloteknisiin perusparannuksiin. Korjaus-
tarpeet ennakoinut taloyhtiö voi aikatauluttaa hank-
keet kokonaistaloudellisesti edullisesti ja muutenkin 
tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä mahdolliset 
yhteiskunnan tarjoamat tuet. Hyvin laaditulla kor-
jaussuunnitelmalla on vaikutusta moneen asiaan: 
Se kertoo paljon taloyhtiöstä ja sitä hallinnoivista 
osapuolista. Ennen kaikkea se tekee yhteisestä 
omaisuuden hoitamisesta yhteisen intressin. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen vel-
vollisuutena on huolehtia kiinteistön ja rakennus-
ten ylläpidosta. Rakennuskantamme ikärakentees-
ta johtuen työtä siis todellakin riittää. Osaamisen ja 
tietämyksen vaatimukset ulottuvat taloyhtiön kaik-
kiin osapuoliin, ei pelkästään hallituksiin. Kärjiste-
tysti voidaan sanoa, että isännöitsijän tulisi olla kai-
ken muun ohella yhä useamman teknisen sektorin 
asiantuntija, kiinteistönhoitajan tulisi olla taloauto-
maation erikoisasiantuntija, osakkaan vähintäänkin 
sertifioitu vedeneristäjä ja hallituksen jäsenen kaik-
kea näitä sekä lisäksi lakimies, jotta toiminta olisi 
laillista. Mutta näinhän asia ei tietenkään ole. Kyse 
on yhteisen omaisuuden hallinnasta, vastuiden sel-
keyttämisestä sekä ylläpidon toimintojen tehosta-
misesta. Tähän uudistunut asunto-osakeyhtiölaki 
kannustaa ja kiistämätön hyöty uudistuksesta koi-
tuu osakkaalle, niin nykyisille kuin tulevillekin. Hyvin 
hoidettu on laatua. 

Topi Aaltonen
Päätoimittaja
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Yhtiökokouksesta hallitukseen

Periaatteiden mukaisesti yhtiökokous va-
litsee taloyhtiölle hallituksen, joka huoleh-
tii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. Hallituksen avuksi 
voidaan valita isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyk-
seen on sisällytetty siitä maininta tai jos yh-
tiökokous niin päättää. Isännöitsijän tehtävä-
nä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa toi-
mien taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. Huo-
mattavaa kuitenkin on, että isännöitsijän 
palkkaaminen ei missään nimessä korvaa 
hallitusta, vaan isännöitsijän tehtävänsä on 
huolehtia taloyhtiö arjen pyörittämisestä. 

Hallituksen kokoonpano

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on vapaaeh-
toista josta seuraa, että hallituksen jäsen voi 
erota koska tahansa. Eroamisesta tulee täl-
löin ilmoittaa halli-
tukselle. Hallituk-
sen jäsenen erot-
tamisen suorittaa 
yhtiökokous. Eri-
tyisiä kelpoisuus-
vaatimuksia halli-
tuksen jäsenille ei 
täysi-ikäisyyden li-
säksi ole asetettu. 
Hallituksen jäsen 
ei kuitenkaan voi 
olla oikeushenkilö 
kuten yritys, yhtei-
sö tai julkinen taho taikka henkilö, jolle on 
määrätty edunvalvoja. Jäsenenä ei myös-
kään voi olla henkilö, jonka toimintakelpoi-
suutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. 
Isännöitsijä voi olla hallituksen jäsen.

Hyvä hallitus toimii yhteistyössä

Kaikin puolin toimivaksi taloyhtiön hallin-
nointi saadaan, kun osakkaiden valitse-
ma hallitus on motivoitunut tehtävään ja 
yhteispeli mahdollisen isännöitsijän sekä 
huoltoyhtiön kanssa on mutkatonta. Tähän 
pääseminen osaltaan edellyttää osapuolien 

välistä kunnioittamista. Liian usein kuulee 
tai pääsee jopa toteamaan, että hallituksen 
jäsenet on valittu jopa puoliväkisin rooliin, 
jossa vastuunkantajasta tehdään ”syntipuk-
ki”. Korostettakoon siis vielä, että hallituk-
sen jäsen on henkilö, joka valitaan osakkai-
den toimesta edustamaan osakkaiden kan-
taa hallitukseen. Hallitus on siis taloyhtiön 
toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka teh-
tävä on edellä mainitun mukaisesti taloyh-
tiön omaisuuden hallinta.

Hallitus valvoo ja hallitusta valvotaan

Kun hallitus on yhtiön kantaa edustava ko-
koonpano, tulee sen myös toimia ostopalve-
luita valvovana tahona. Hallitus on mahdolli-
sen isännöitsijän kanssa vastuussa yhtiölle 
mm. varojen käytöstä ja ylläpidon toimivuu-
desta. Selkää linjausta siitä, kuinka mittavis-

ta hankkeista talo-
yhtiön hallitus voi 
suoraan päättää, ei 
monessakaan talo-
yhtiössä ole. Nyrk-
kisääntönä voidaan 
kuitenkin pitää, että 
merkittävästi asu-
miskustannuksiin 
vaikuttavat päätök-
set tekee yhtiöko-
kous. Hallituksen ja 
isännöitsijän varo-
jen käyttöä valvoo 

edelleen tilintarkastajat ja vastuuvapauden 
tilinpäätöksestä myöntää yhtiökokous.

Vastuu kulminoituu kunnossapitoon

Kun puhutaan taloyhtiön hallituksen vas-
tuusta, liittyy se vahvasti kiinteistön kunnos-
sapitovastuuseen. Kunnossa- ja ylläpito on 
taloyhtiössä se varoja nielevä mörkö, josta 
tinkiminen tarkoittaa yleensä velvollisuuksi-
en laiminlyöntiä. Toki tapoja on monia, mut-
ta pääasia on kuitenkin omaisuuden hoita-
minen. Rakennuskantamme on yksinkertai-
sesti tilanteessa, joka edellyttää investointe-

ja. Muutokset, joita asunto-osakeyhtiölakiin 
tämän osalta tehtiin, ovat enemmänkin kun-
nossapitoon kannustavia kuin velvoittavia. 
Paljon keskustelua herättäneet muutostyö-
ilmoituksen ja viisivuotissuunnitelmat ovat 
säädetty turvaamaan taloyhtiön ja ennen 
kaikkea osakkaan omaisuutta.

Korvausvelvolliseksi vahingossa

Tehtävänä hallitustyö taloyhtiöissä on vas-
tuullinen, mutta korvausvelvolliseksi hallitus 
kuitenkin joutuu hyvin poikkeuksellisissa 
tapauksissa. Paljon ennakkoluuloja aihe-
uttava korvausvelvoite aiheutuu tarkoituk-
senmukaisesti aiheutetusta vahingosta. 
Tulkinnan varaa tähän asiaan saadaan kun 
pohditaan mikä on tarkoituksenmukaista. 
Pahimmillaan tiedon puutekin voi olla tätä. 
Hallituksen vastuulla on ottaa asioista sel-
vää ja suositeltavaa on tietenkin tehdä se 
etukäteen. Taloyhtiön vakuutuksiin on kui-
tenkin varmuuden varalle syytä sisällyttää 
vastuuvakuutus, joka turvaa hallituksen jä-
senen taloudellisen vastuun jos jotain poik-
keuksellista tapahtuu. 

Hallituksen tehtävät

Kuten jo aiemmin todettiin, on hallituksen 
yleistehtävänä huolehtia yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämises-
tä. Lisäksi hallitus huolehtii myös kiinteistön 
ja rakennusten ylläpidosta. Hallituksen eräs 
keskeisimpiä tehtäviä on vuoden 2010 la-
kiuudistuksen jälkeen ollut huolehtia siitä, 
että varsinaiselle yhtiökokoukselle laadi-
taan vuosittain selvitys yhtiön rakennusten 
ja kiinteistön korjaustarpeesta. Selvitystä 
tulee päivittää ja seurata vuosittain, jotta 
osakkeenomistajat voivat varautua sekä kor-
jaustöihin että niistä aiheutuviin kustannuk-
siin. Samalla yhtiön omaisuuden hoito tulee 
entistä suunnitelmallisemmaksi. 

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on edel-
le mainittujen asioiden lisäksi mm. yhtiötä 
koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten te-
keminen. 

Taloyhtiön vastuuta 
kantamassa

Taloyhtiöissä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, mutta vastuu kiinteistöistä 
ja taloyhtiön arjen pyörittämisestä on pääasiassa taloyhtiön hallituksen ja isän-
nöitsijän harteilla. Vuosi sitten heinäkuussa voimaan tulleen asunto-osakeyhtiö-
lain uudistuksen jälkeen vastuun kantaminen on jälleen kerran otettu esille. Mitä 
tämä vastuu todellisuudessa on, miten se muuttui ja miksi taloyhtiön vastuuhen-
kilöiden tulisi olla ajan tasalla?
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Hallituksen valinta ei ole julkinen, ennen 
kuin valitut hallituksen jäsenet on ilmoitettu 
kaupparekisteriin ja tieto on rekisteröity. Re-
kisteröimällä valinnan hallitus ja sen jäsenet 
saavat myös kaupparekisteritiedoista ilme-
nevän oikeuden edustaa yhtiötä ulkopuoli-
siin nähden. Toimivaltaa ei tarvitse enää re-
kisteröinnin jälkeen osoittaa esim. jäljennök-
sellä yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Hallituksen jäsenten valinnan ilmoitta-
mista kaupparekisteriin ei ole sanktioitu, 
mutta käytännön syistä on syytä huolehtia 
valinnan aiheuttamista muutoksista yhtiön 
hallituksessa heti päätöksenteon jälkeen. 
Hallitus voi hoitaa tämän itse tai antaa re-
kisteröinnin isännöitsijän tehtäväksi.

Ulkopuolisella ei ole mahdollisuutta tie-
tää hallituksen kokoonpanoa, jos se poikke-
aa kaupparekisteriin merkitystä.

Käytännössä on tullut esiin tilanteita, 
joissa kaupparekisteriin merkitty yhtiön hal-
litus koostuu henkilöistä, jotka eivät enää 
ole elossa. Tällaisessa tilanteessa voi syn-
tyä ongelma mm. siitä, kuka on oikeutet-
tu edustamaan yhtiötä. Jäljennös yhtiöko-
kouksen pöytäkirjasta osoittaa, ketkä ovat 
tulleet valituiksi hallitukseen, mutta ilman 

pöytäkirjajäljennöstä asiantilan osoittami-
nen ei ole mahdollista, koska rekisterimer-
kintä puuttuu.

Hallituksen on muutoinkin huolehditta-
va siitä, että rekisteröitävät yhtiön tiedot 
ovat ajan tasalla. Näin ollen yhtiöjärjestyk-
sen muutoksista, isännöitsijän vaihtumi-
sesta tms. seikoista on ilmoitettava kaup-
parekisteriin.

Joissain tapauksissa henkilöllä, joka on 
jätetty valitsematta hallitukseen ja jonka toi-
mikausi on siis päättynyt, on henkilökohtai-
nen syy poistaa itseään koskeva merkintä. 
Tällaisessa tapauksessa yksittäisellä halli-
tuksen jäsenellä on oikeus ilmoittaa eroa-
misestaan kaupparekisteriin. Erillistä eroa-
misilmoitusta ei tarvita tilanteessa, jossa 
ilmoitetaan uusi hallitus.

Markku Asmala
asianajaja

Asianajotoimisto 
Asmala Härmäläinen Santavuo Oy
Yrjönkatu 15, 28100 PORI
puh. (02) 6345 100, faksi (02) 6338 725
markku.asmala@ahslaki.fi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUS 
JA KAUPPAREKISTERI

Taloyhtiössä yhtiökokous valitsee hallituksen, jonka toi-
mikausi alkaa heti valintapäätöksen jälkeen. Hallitus voi 
ryhtyä hoitamaan taloyhtiön asioita siten välittömästi sen 
jälkeen, kun se on valittu.

Kuva: Jarno Kylmänen

Valitettavan usein taloyhtiön vastuuhenkilöiden päivittäminen lai-
minlyödään. Tyypillisesti tämä johtuu tietämättömyydestä. On kui-
tenkin tarkoituksenmukaista pitää nämä tiedot ajan tasalla, sillä hal-
lituksen tehtävä on edustaa taloyhtiötä ja edustuskelpoisuus tulee 
tarvittaessa voida tarkistaa.

Olemme kehittäneet palvelun, jonka avulla voit tarkastaa, ovat-
ko tiedot taloyhtiösi vastuuhenkilöistä ajan tasalla. Syöttämällä ta-

loyhtiösi nimen ja y-tunnuksen näet ne tiedot, jotka meillä kauppa-
rekisterin mukaisesti taloyhtiöstänne on. Päivitä taloyhtiösi tiedot 
ja mikäli päivitettävää löytyy, on syytä tarkastaa myös taloyhtiönne 
kaupparekisteriin tekemä viimeisin päivitys.

Tarkasta vastuuhenkilöiden tiedot osoitteessa: www.omataloyhtio.fi/ 
yhtiotiedot

Toimi nopeasti, sillä tarjoamme kunkin taloyhtiön tiedot ensimmäi-
seksi päivittäneelle henkilölle Taloyhtiön vuosikirja 2011-2012 täy-
sin veloituksetta (norm. 67 €).

Omataloyhtiö.fi on täysin veloitukseton palvelukokonaisuus niin taloyhtiöille 
kuin sen osapuolillekin. Tarjoamme jäsenillemme viikoittaisen verkkoleh-
den, joka käsittelee ajankohtaisia asioita sekä teeman mukaisia ratkaisuja 
taloyhtiöiden hankkeisiin. Jäseneksi liittyminen kannattaa ja se onnistuu 
vaivatta osoitteessa www.omataloyhtio.fi

Ovatko taloyhtiösi 
vastuuhenkilöt ajan tasalla?
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Merkittävimmät arkipäivää koskevat uudis-
tukset käsittelivät mm. taloyhtiön kunnos-
sapitoa, korjaushankkeita, tilintarkastusta 
ja yhtiökokouskäytäntöjä. Kun lakiuudis-
tuksesta tuli tänä vuonna kuluneeksi vuo-
si, Omataloyhtiö.fi teetti aiheesta uuden, 
tuoreen tutkimuksen. Edellisen kerran laki-
uudistukseen liittyviä mielipiteitä kyseltiin 
Omataloyhtiö.fin lukijoilta syksyllä 2010.

Enemmistö vastaajista piti lakiuudistusta 
tarpeellisena ja onnistuneena.

Kuluneena kesänä toteutetussa tutkimuk-
sessa vuosi uudistuksen jälkeen vastaajista 
peräti 70 % vastasi ”kyllä” kysymykseen, 
kokeeko asunto-osakeyhtiölakiuudistuksen 
olleen tarpeellinen. Yli puolet, 58 %, ilmaisi 
olevansa myös tyytyväinen uuteen lakiin.

Lakiuudistuksen mukanaan tuomat muu-
tokset taloyhtiön kannalta koki 66 % positii-
visina ja 29 % negatiivisina. Muutostöiden 
ilmoitusvelvollisuuden mielsi tarpeelliseksi 
uudistukseksi 78 %. Vielä suurempi pro-
sentti, 86 % koki muutostöiden dokumen-
toinnin sekä yhtiön että osakkeenomista-
jan eduksi.

Lain uudistuminen koettiin kaiken kaikki-
aan hyvin myönteiseksi nyt, kun lakiuudis-
tuksen voimaantulosta on vuosi aikaa. Jou-
kosta löytyi toki myös kritiikkiä. Epäilyksiä 
esitettiin mm. lain toteutumisesta, koska 
rikkomisesta on niin harvoin seuraamisvai-
kutuksia sekä harmiteltiin pientenkin muu-
tostöiden ilmoitusvelvollisuutta.

Kritiikkiä lakia kohtaan

Tyytymättömiä asunto-osakelakiuudistuk-
seen oli 42 %, siis liki puolet vastaajista. 
Koska samassa kyselyssä peräti 70 % koki 
uudistuksen tarpeellisena, suurin osa tyy-
tymättömistä kritisoi siten pikemminkin 
lain sisältöä ja toteutusta kuin uudistamis-
ta sinänsä.

Vastaajilta kysyttiin sanallisesti, miksi he 
olivat tyytyväisiä tai tyytymättömiä asun-
to-osakeyhtiölakiuudistukseen. Kriittisissä 
äänissä eniten närää nostivat byrokratian 
lisääntyminen, remontti-ilmoittamisen laa-
juus ja lisäkustannukset.

Toisaalta remontti-ilmoittaminen sai toi-
silta samaan aikaan kiitosta. Aihe tuntuikin 
jakavan mielipiteitä melko voimakkaasti. Sii-
nä missä toisten mielestä rakentaminen ja 
korjaaminen ovat selkeästi ammattilaisten 
töitä, toiset haluaisivat tehdä asunnossa pie-
niä muutostöitä myös itse. Tee-se-itse-ihmi-
set olivatkin muutokseen tyytymättömim-
piä samalla, kun ammattilaisapuun uskovat 
halusivat nimenomaan ”mitä erilaisimmat 
omat viritykset” kuriin.

Entä uudistusten toteutuminen?

Kysymyksessä, onko taloyhtiössäsi selkeäs-
ti muutettu toimintaperiaatteita, äänet kyl-
lä- ja ei-vastausten välillä jakautuivat lähes 
tasan: 52 % oli sitä mieltä, että toimintape-
riaatteita oli muutettu ja 48 % sitä mieltä, 
ettei selkeitä muutoksia lakiuudistuksen jäl-
keen ollut tullut. Kun lisäksi kysyttiin, mitä 
muutoksia on tullut, muutamat vastasivat 
”ei mitään” tai ”ei olennaisia” muutoksia.

Kun vastaajilta kysyttiin, mietityttääkö 
jokin asia asunto-osakeyhtiölakiuudistuk-
sessa, muutamat pohtivat sitä, toteutuuko 
laki käytännössä, koska rikkomisesta on niin 
harvoin seuraamusvaikutuksia. Tätä enem-
män askarruttivat kuitenkin remonttien il-
moitusvelvollisuus ja ”turhat maksut”.

Mielipiteet muuttuneet vuoden aikana

Vuosi sitten syksyllä toteutettu tutkimus 
osoitti uudistuksen aiheuttaneen tuolloin 
ennakkoluuloja mm. tarpeettoman korjaa-
misen sekä liiallisen valvonnan osalta. Nyt 
noin vuosi myöhemmin mielipiteet ovat sel-
västi muuttuneet.

Taloyhtiöissä tehdyissä korjaustarvesel-
vityksissä on ilmennyt yllättäviäkin korjaus-
hankkeita, mutta niiden tarpeellisuus on kui-
tenkin tunnustettu, koska vain 15 % kokee, 
että esitetyissä hankkeissa on mukana tar-
peettomia korjauksia.

Muutostyöilmoitusten osalta vastaanotto 
on ollut soraäänistä huolimatta varsin myön-
teistä, koska lähes 80 % kokee ilmoitus-
velvollisuuden tarpeelliseksi ja lähes kaikki 
vastanneita katsovat ilmoitusvelvollisuuden 
olevan sekä yhtiön että osakkaan etu.

Vuosi asunto-osakeyhtiö- 
lakiuudistuksesta
Asunto-osakeyhtiölain uudistus toteutettiin 1.7.2010. Mielipiteet uudis-
tuksen tarpeellisuudesta sekä sen toimivuudesta olivat tuolloin hyvin 
ristiriitaisia. Keskustelua käytiin mm. tarpeettomien kustannuserien 
muodostumisesta sekä isännöintipalkkioiden kasvusta.

1. koetko asunto-osakeyhtiölakiuudistuksen 
olleen tarpeellinen?
Kyllä 70 %  En 30 %

2. oletko tyytyväinen 
asunto-osakeyhtiölakiuudistukseen?
Kyllä 58 % Ei 42 %

3. onko taloyhtiössäsi informoitu asukkaita/
osakkaita kuluneen vuoden aikana lakiin liit-
tyvistä uudistuksista?
Kyllä 81 %  Ei 19 %

4. onko taloyhtiössäsi selkeästi muutettu 
toimintaperiaatteita?
Kyllä 52 %  Ei 48 %

5. koetko muutokset toimintaperiaatteissa
taloyhtiösi kannalta?
Positiivisena 66 %  Negatiivisena 
29 %

6. koetko muutostöiden ilmoitusvelvollisuuden 
tarpeelliseksi uudistukseksi?
Kyllä 78 %  En 20 %

7. koetko muutostöiden dokumentoinnin
sekä yhtiön että osakkeenomistajan eduksi?
Kyllä 86 %  Ei 13 %

8. käsiteltiinkö taloyhtiösi yhtiökokouksessa 
tulevia korjaustarpeita seuraavalle 
viidelle vuodelle?
Kyllä 84 %  Ei 14 %

9. onko taloyhtiössänne ollut jo aiemmin 
tapana esitellä tulevia korjaushankkeita 
merkittävästi etukäteen?
Kyllä 55 %  Ei 44 %

10. käyttikö taloyhtiönne hallitus 
korjaustarveselvityksen laatimiseen 
ammattilaisen apua?
Kyllä 38 %  Ei 63 %

11. sisälsikö yhtiökokouksessa esitetty selvitys
mielestäsi yllättäviä korjaushankkeita?
Kyllä 11 %  Ei 89 %

12. sisälsikö yhtiökokouksessa esitetty selvitys
 mielestäsi tarpeettomia korjaushankkeita?
Kyllä 15 %  Ei 84 %

13. onko taloyhtiössä tarkoitus noudattaa halli-
tuksen esittämää korjaushankesuunnitelmaa?
Kyllä 85 %  Ei 13 %

Tutkimukseen osallistui 130 eri taloyhtiöiden 
edustajaa. Vastanneista 54 % toimii taloyh-
tiön hallituksen jäsenenä.

Tutkimuksen vastaukset:

 Teksti: Topi Aaltonen
 Kuva: Keijo Aulu
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Uutta pelastuslakia sorvattaessa edellinen, 
vuodesta 2004 lukien voimassa ollut pelas-
tuslaki koki perusteellisen tarkistamisen ja 
ajanmukaistamisen. Uudella lailla haluttiin 
ennen kaikkea lisätä kansalaisten vastuuta 
omasta turvallisuudestaan. Pelastuslaitos 
voi tulevaisuudessa vaatia yrityksiltä ja yh-
teisöiltä myös ennaltaehkäisysuunnitelman 
laatimista paloturvallisuudesta.

Väestönsuojien rakentamisvelvoitteet muut-
tuivat

Uuden pelastuslain mukaan väestönsuoja 
tulee jatkossa rakentaa kaikkiin vakinaisessa 
asumis-, työ- tai muussa oleskelukäytössä 
oleviin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli 
1 200 m². Väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai ra-
kennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuo-
jassa on ennestään säädetty määrä lain vaa-
timukset täyttäviä suojapaikkoja.

Rakennuksen peruskorjauksen yhtey-
dessä ei enää tarvitse rakentaa uutta väes-
tönsuojaa. Sen sijaan väestönsuoja tulee 
kunnostaa muutos- ja korjaustyön yhtey-
dessä. Väestönsuojan tulee suojata siinä 
oleskelevia asevaikutuksilta ja rakennus-
sortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myr-
kyllisiltä aineilta. Lämpötilan, ilmanlaadun ja 
hygieenisen varustetason on oltava riittävät. 
Teknisistä yksityiskohdista annetaan tar-
kempia säännöksiä erillisellä asetuksella.

Palotarkastuksesta voi tulla maksullinen

Pelastuslaitos voi jatkossa periä maksun 
valvontasuunnitelman mukaisen palotar-

kastuksen tai muun valvontatoimenpiteen 
suorittamisesta. Lisäksi pelastuslaitos voi 
periä maksun hätäkeskukseen liitetyn pa-
loilmoittimen toistuvasta virheellisestä toi-
minnasta.

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelus-
sa sattuneen tapaturman korvaamista kos-
kevaa sääntelyä täydennetään siten, että 
korvauksiin ovat oikeutettuja myös pelas-
tustoimintaan vapaaehtoisesti osallistuneet 
sekä omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin 
ryhtyneet henkilöt.

Taloyhtiön vastuu poistumisturvallisuudessa 

Uudessa pelastuslaissa on selkeä painotus, 
että rakennusten omistajan ja haltijan sekä 
toiminnanharjoittajan tulee huolehtia raken-
nuksesta poistumisen turvaamisesta vaara-
tilanteessa. Kaikissa rakennuksissa, niin ko-
deissa kuin työpaikoillakin, poistumisreitit ja 

kulku niille on pidettävä vapaana. Jos raken-
nuksessa on toimintakyvyltään rajoittuneita 
ihmisiä, heidän poistumisturvallisuutensa 
on suunniteltava erityisen tarkkaan.

Rakennuksessa olevien ihmisten on tu-
lipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilan-
teessa kyettävä poistumaan rakennuksesta 
tai heidät tulee voida pelastaa muulla tavoin. 
Keskeinen rooli poistumisturvallisuudessa 
on rakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä 
toiminnanharjoittajalla.

Uloskäytävät ja kulkureitit niille on pidet-
tävä kulkukelpoisina ja esteettöminä sekä 
muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä 
voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. 
Uloskäytävillä, ullakoiden, kellarien ja va-
rastojen kulkureiteillä ei siten saa säilyttää 
mitään tavaraa. 

Taloyhtiössä tämä tarkoittaa sitä, että ovi-
en edessä ja portaikoissa ei ole minkäänlai-
sia kulkuesteitä.

Uudesta pelastuslaista 
taloyhtiön vastuut ilmi 

aikaisempaa selkeämmin 
Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011, mutta käytännös-
sä muutokset tulevat voimaan asteittain seuraavien kahden 
vuoden aikana. Lakia on uudistettu rakenteeltaan siten, että 
heti lain alkupuolella näkyvät kansalaisen sekä rakennuk-
sen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan velvollisuu-
det. Vastuut ja velvollisuudet – myös taloyhtiölle kuuluvat 
- käyvätkin uudesta laista ilmi aiempaa selkeämmin.

 Teksti: Satu Evilampi
  Kuva: Keijo Aulu

väestönsuojan tarkastukset on suoritettava 10 vuoden välein

Väestönsuojan tarkastukset on aiemmin suoritettu palotarkastuksen yhteydessä 
10 vuoden välein pelastusviranomaisen toimesta. Uudistuneen lain myötä ylläpi-
tovaiheen palotarkastukset muuttuivat harkinnanvaraisiksi riskikartoituksen poh-
jalta tehtäviksi. Tämän vuoksi järjestelmällinen olemassa olevien väestönsuojien 
tarkastaminen pelastusviranomaisten taholta jäi pois ja vastuu väestönsuojan tar-
kastuksista siirtyi kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Kiinteistön väestön-
suojan tarkastuksia voivat suorittaa pelastusviranomaisten lisäksi yksityiset tahot 
kuten FinnEnergia Oy. Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, 
joka on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Rakentamis- ja käyttöönottovaiheen väestönsuojatarkastukset suoritetaan pe-
lastusviranomaisen tai rakennusvalvonnan toimesta riippuen kuntakohtaisista 
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Omataloyhtiö.fi –palvelussa 
vastataan lakikysymyksiin

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään huomattavan usein taloyhtiöissä. 
Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme –palsta antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiötä koskeviin lakikysymyksiin. 
Joka torstai otamme vastaan viisi lakiin liittyvää kysymystä. Kysymysten vastauksista huolehtii Nordius-asianajo-
toimistot, joka on valtakunnallinen, 13 paikkakunnalla toimiva, 10 itsenäisen asianajotoimiston muodostama ket-
ju. Lisää kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia löydät osoitteesta www.omataloyhtio.fi. Sivustolla esitellään 
viikoittain mm. mielenkiintoisin kysymys. Liittymällä jäseneksi, saat viikoittaisen verkkolehden yhteydessä kysy-
myksen aina suoraan sähköpostiisi.

k: turhia kustannuksia Pts-suunnitelmassa
Taloyhtiön hallitus teki lain vaatiman PTS:
n yksimielisesti yhtiökokoukselle. Kukaan 
jäsenistä ei esittänyt minkäänlaista eriävää 
mielipidettä. Yhtiökokouksessa eräs val-
misteluun osallistunut jäsen esitti oman, 
täysin hallituksen esityksestä poikkeavan 
esityksen, joka äänestyksessä hyväksyttiin 
lobbauksen ansiosta.

Onko tämä päätös lainvoimainen, vai 
onko vastuu vain moraalinen? Lisäksi kuusi 
osakkeenomistajaa on esittänyt hallituksel-
le kolme kirjallista selvityspyyntöä meidän 
mielestämme turhia kustannuksia tuotta-
vasta toiminnasta. Emme ole saaneet vas-
tauksia, vaan hallitus toimii hiljaisuudessa, 
kertomatta osakkaille mitään. Mitä pitäisi 
tehdä?

v: Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n mu-
kaan yhtiökokouksessa voidaan päättää vain 

asiasta, josta on kokouskutsusta mainittu. 
Mikäli asia on ollut yhtiökokouksen asialis-
talla, ei ole esteitä ottaa päätettäväksi myös 
muita päätettävään asiaa liittyviä esityksiä 
kuin hallituksen tuoma esitys kokoukselle. 
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan hal-
lituksen päätösehdotuksen on oltava osak-
keenomistajien nähtävillä vähintään kaksi 
viikkoa etukäteen. Osakkeenomistajalla on 
mahdollisuus yhtiökokouksessa esittää hal-
lituksen esitykselle vastaehdotus, joka tulee 
huomioida kokouksen päätöksenteossa. Yh-
tiökokouksella on mahdollisuus tarvittaes-
sa siirtää asian käsittelyä jatkokokoukseen. 
Hallituksen jäsenellä ei ole osakkeenomista-
jana laissa määriteltyä velvoitetta yhtiökoko-
uksessa edustaa hallituksen kantaa yhtiöko-
kouksessa käsiteltävissä asioissa.

Hyvään hallintotapaan kuuluu, että yhti-
ön hallitukselle toimitettuihin tiedusteluihin 
vastataan. Hallituksen velvollisuus on sisäl-

lyttää osakkeenomistajan kirjallisesti vaati-
mat yhtiökokousasiat yhtiökokouskutsuun, 
mikäli osakkeenomistaja tekee vaatimuksen 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyt-
tää kokouskutsuun.
Nordius / Mari Karttunen-Sävelä

k: remonttitarpeiden pimittäminen
Seuraavanlainen tapaus: Rivitalo, 5 asun-
toa, rakennettu v.1985.Ostaessani asun-
non, sain isännöitsijältä ennen kaupante-
koa tiedon, että suuria korjaussuunnitelmia 
ei seuraavalle 5 vuodelle ole. Muuttamisen 
jälkeen selviää, että yhdessä asunnoista on, 
mahdollisesti, alaseinässä kosteusvaurio. 
Muut asukkaat vähättelevät tilannetta.

Asunnon omistaja ilmoittaa, että on 
tiennyt asiasta jo vuosia, mutta nyt haluaa 
yhtäkkiä remontin heti ensi kesänä, koska 
myy asuntonsa. Isännöitsijä ei tiennyt on-
gelmasta. Menetelläänkö tilanteessa epäoi-
keudenmukaisesti uusia asukkaita kohtaan? 
Ostaja ostanut asunnon myyntihinnalla aja-
tellen, ettei suuria remontteja ole tulossa. 
Joutuuko uusi asukas silti maksumieheksi 
vastikkeessaan?

v: Nyt olisi selvitettävä, mistä asunnon kos-
teusvaurio johtuu. Jos se johtuu yhtiön kun-
nossapitovastuulla olevasta seikasta, vastaa 
yhtiö korjauksesta ns. perustasoon saakka. 
Jos kosteusvaurio johtuu osakkaan kunnos-
sapitovastuulle kuuluvasta seikasta, ei yhtiö 
ole velvollinen maksamaan remonttia. On 
myös tarkistettava yhtiöjärjestyksestä, et-
tei siellä määrätä kunnossapitovastuun ja-
kautumisesta laista poikkeavasti. Jos osak-
kaan viivyttely asian ilmoittamisessa on 
pahentanut kosteusongelmaa, on osakas 
myötävaikuttanut vahinkoon ja voi tällöin 
olla ainakin osavastuussa remontista. Jos 
isännöitsijä on toiminut huolellisesti, eikä 
ole tiennyt toisen asunnon kosteusvauri-
osta, ei hän ole vastuussa uusille asukkail-
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le. On kuitenkin ensiksi selvitettävä, miltä 
osin kosteusvaurio yhtiölle kuuluu ja miltä 
osin tuo vuosien viivyttely on mahdollisesti 
pahentanut ongelmaa.
Nordius / Eveliina Tammela

k: kerrostalon piha-alueen saneeraus
Yhtiökokouksessa päätettiin autokatoksen, 
jätekatoksen ja ulkoiluvälinevaraston raken-
tamisesta sekä koko piha-alueen saneerauk-
sesta. Urakkatarjoukset oli pyydetty viideltä 
urakoitsijalta, kahdelta saatiin tarjous. Halvin 
tarjous oli 210 310,00 eur(= urakkahinta 193 
110 eur + suunnittelu valvontakustannus ja 
varaus muutos- /lisätöille).

Hallitus esittää töiden suorittajaksi tämän 
summan tehnyttä. Oliko hallituksella valta 
ilman uutta yhtiökokousta päättää asiasta? 
Nyt keväällä pidetyssä yhtiökokouksessa 
ei puheenjohtaja antanut äänestää asiasta. 
Mitä voi tehdä remontin estämiseksi täs-
sä laajuudessa, kun kokouksessa olleiden 
enemmistö on vastaan näin kallista remont-
tia ja esitimme pelkän salaojan sekä sokke-
lin suojan asentamista. Mutta meille ei siis 
annettu oikeutta tänä keväänä äänestää 
kokouksessa.

v: Pääsääntö on, että osakkeenomistajat 
käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokoukses-
sa, jollei päätösvaltaa ole laissa tai yhtiöjär-
jestyksessä uskottu yhtiön hallitukselle. Yh-
tiökokous päättää kunnossapidosta, joka on 
laajakantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti 
asumiseen tai asumiskustannuksiin.

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen pää-
töksen toimiin, jotka ovat epätavallisia 
tai laajakantoisia, vaikuttavat olennaises-
ti osakkeenomistajan hallinnassa olevan 
osakehuoneiston käyttämiseen taikka vai-
kuttavat olennaisesti osakkeenomistajan 
velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai 
muihin osakkeenomistajan hallinnassa ole-
van osakehuoneiston käyttämisestä aiheu-
tuviin kustannuksiin.

Jos 28.5.2009 pidetyssä yhtiökokouk-
sessa on vain päätetty pyytää tarjoukset 
koko piha-alueen saneerauksesta, ei halli-
tuksella ole ollut oikeutta ilman yhtiökokouk-
sen päätöstä valita halvinta tarjousta, vaan 
yhtiökokouksen olisi tullut päättää asiasta.

Jos tämän kevään yhtiökokouksessa sa-
neerausasia on ollut kokouksen asialistalla 
ja ette ole saaneet esittää vastaehdotusta 
ja teitä on kielletty äänestämästä, niin tun-
tematta enempää asian yksityiskohtia, näyt-
täisi siltä, että yhtiökokouksessa ei ole me-
netelty asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ja 
näiltä osin yhtiökokouksen päätös olisi joko 

mitätön tai ainakin moitteenvarainen. Moi-
tekanne on nostettava kolmen kuukauden 
kuluttua päätöksen teosta uhalla, että pää-
töstä muuten pidetään pätevänä.
Nordius / Olli Forsell

k: kuka vastaa putkiremontin aikaisesta vesi-
vahingosta?
Putkiremontin yhteydessä pattereiden vent-
tiilejä vaihdettiin. Patterin putki irtosi ja vettä 
valui olohuoneen parketille. Remonttifirma 
ei itse ilmoittanut omistajalle vahingosta, 
ja kysyttäessä selitykset olivat hyvin epä-
selkeitä.

Paikalla kävi kosteusvaurioita kartoittava 
firma, jonka lausuntoon jää selkeitä epävar-
muustekijöitä mm. siitä onko putki vuotanut 
jo aiemmin, onko parketin alla vettä jne. 
Kosteusmittaus tehtiin ainoastaan irron-
neen putken reiästä ja alapuolisen asunnon 
katosta. Parketti oli selkeästi turvonnut ko. 
alueelta. Omistajana pyysin, että parketti 
aukaistaisiin pieneltä alueelta, jotta mah-
dollinen parketin alla oleva kosteus voitai-
siin kartoittaa.

Isännöitsijä ja remontinvalvoja kieltäy-
tyvät kokonaan yhteistyöstä, ja näin ollen 
heidän päätöksellään parketin aukaisu kielle-
tään kartoitusta varten. Kuka on vastuussa, 
jos asunnossa myöhemmin ilmenee asiaan 
liittyviä ongelmia?

v: Putkiremonttia tehnyt firma on tietenkin 
vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Il-
meisesti nyt kuitenkin remonttifirma kiis-
tää vahingon ja väittää, että patterin putki 
olisi vuotanut jo aiemmin. Kysymys on täl-
tä osin lähinnä siitä, kumman – osakkeen-
omistajan vai remonttifirman – näytöt ovat 
uskottavampia. Joka tapauksessa osak-
keenomistajan kannattaa pyrkiä dokumen-
toimaan asiaa mahdollisimman hyvin esim. 
valokuvien avulla.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö 
vastaa mm. vesijohtoverkoston kunnosta. 
Mikäli katsotaan, että putki on vuotanut jo 
ennen remonttia, vesivahingosta vastaa ta-
loyhtiö. Mahdollisesti tulevaisuudessa ilme-
nevien ongelmien varalta kannattaa hankkia 
todisteet myös siitä, että isännöitsijä ja re-
montin valvoja eivät antaneet lupaa kosteu-
den selvittämiseksi parketin alta.
Nordius / Kari Lehtinen

k: taloyhtiön parveke- ja hissiremontit
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin yksi uuden 
asunto-osakeyhtiölain tuomista muutoksis-
ta on, että kustannukset voidaan kohdistaa 
entistä tarkemmin osakkeen omistajille. 

Loppuvuodesta taloyhtiössä aloitetaan par-
vekeremontin suunnittelu.

Voidaanko uuden lain nojalla huoneis-
tojen parvekkeiden maksuosuus kohdis-
taa näille ja yhteisten käytäväparvekkeiden 
osuudet kaikille osakkaille, kun puolella huo-
neistoista taloyhtiössä on oma parveke?

Myös hissiremontti on suunnitteilla kaik-
kiin 5 rappuun. Voiko alimmassa kerrokses-
sa asuva maksaa vähemmän kuin ylemmis-
sä kerroksissa? Salliiko uusi laki parvekkei-
den tai hissien kunnostuskustannusten jaon 
portaittain, esim. A,B,C,D,E rapuille? Esim. 
jos A-rapussa ei ole hissiä tai parvekkeita 
ollenkaan.

v: Asunto-osakeyhtiön kulut katetaan pää-
sääntöisesti osakkailta perittävällä vastik-
keella. Vastikkeen perusteet on kirjattava 
yhtiöjärjestykseen. Nykyisenkin lain nojal-
la on mahdollista, että vain osa osakkeen-
omistajista maksaa yhtiövastiketta tiettyjen 
menojen kattamiseen.

Uuden asunto-osakeyhtiölain 3. luvun 3 
§:ään on nimenomaisesti kirjattu mahdol-
lisuus yhtiöjärjestyksessä määrätä vastike 
maksettavaksi siten, että tiettyjä menoja 
varten maksuvelvollisuus on vain tiettyjen 
osakkeiden omistajilla. Näin yhtiöjärjestystä 
muuttamalla voitaisiin esimerkiksi velvoittaa 
vain hissitalon osakkeenomistajat osallistu-
maan hisseistä aiheutuviin kustannuksiin. 
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 
edellyttää kuitenkin paitsi 2/3-osan määrä-
enemmistön, myös niiden osakkeenomista-
jien suostumuksen, joiden vastike kasvaisi 
muutoksen johdosta.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan 
yhtiökokous voisi yksinkertaisella äänte-
nenemmistöllä päättää hissin jälkiasennuk-
sesta taloon, jossa hissiä ei nyt ole. Tällöin 
vaaditaan kuitenkin lisäksi enemmistö nii-
den osakkaiden äänistä, joihin uudistus 
liittyy. Myös kulut jaettaisiin kerroksittain 
jyvitettynä niiden osakkaiden kesken, joita 
uudistus koskee.
Nordius/ Jari Oivo
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Vakuutuksenottajana olevaa asunto- tai kiin-
teistöyhtiötä edustaa yleensä isännöitsijä, 
joka vastaa yhteydenpidosta vakuutusyh-
tiöön ja joka tekee kirjallisen vahinkoilmoi-
tuksen. Jos vahinkotapahtumaan liittyy ri-
kos, kuten tuhopoltto tai murto, vakuutuk-
senottajan on tehtävä myös rikosilmoitus 
poliisille.

Vakuutuksenottaja on velvollinen omalla 
kustannuksellaan osallistumaan vahingon 
selvittelyyn ja toimittamaan vakuutusyhti-
ölle kaikki vahinkoon liittyvät tekniset ja ta-
loudelliset selvitykset sekä viranomaislau-
sunnot ja –raportit. Tällaisia selvityksiä ja ra-
portteja ovat esim. poliisin tutkintailmoitus 
ja paloviranomaisen palonsyyselvitys.

Asunto- ja kiinteistöyhtiön kiinteistöva-
kuutuksesta korvataan vakuutusehtojen 
mukaisesti vakuutuksen kohteelle aiheu-
tuneita suoranaisia esinevahinkoja. Kiinteis-
tön omaisuusvakuutuksen kohteena ovat 
rakennus, rakennusta palvelevat koneet ja 
laitteet sekä muu vakuutuskirjassa tai va-
kuutusehdoissa mainittu omaisuus, kuten 
rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät ta-
vanomaiset rakenteet.

Vakuutusehdoissa määritellään tarkem-
min vakuutuksen kohteena oleva omaisuus, 
korvattavat vahingot sekä vakuutuksen kor-
vauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot ja 
muut rajoitukset.

Jatkuva kiinteistövakuutus ei kata laajo-
ja saneeraus- ja muutostyöprojekteja, mis-

tä johtuen asunto- tai kiinteistöyhtiön tai 
urakoitsijan tulee ottaa tällaisille hankkeille 
erillinen määräaikainen rakennustyövakuu-
tus, joka kattaa urakan kohteelle aiheutu-
vat esinevahingot. Saneeraus- ja muutos-
töihin liittyy usein lisääntynyt vahinkoriski 
sekä riskejä, joita kiinteistövakuutus ei kor-
vaa. Tällaisesta rakennustyöstä on riskin li-
sääntymisen vuoksi ilmoitettava vakuutus-
yhtiöille. Kiinteistövakuutuksen turvaa on 
syytä harkita laajennettavaksi muutostöi-
den ajaksi, jotta vakuutusturvan laajuus on 
riittävä saneeraus- ja muutostyöprojektien 
riskeihin nähden.

Vastuuvakuutus myös tarpeen

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on suo-
jata vakuutuksenottajaa mahdollisen vahin-
gonkorvausvelvollisuuden varalta. Vastuuva-
kuutuksesta korvataan vakuutetussa toimin-
nassa huolimattomuuden perusteella toiselle 
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, jotka 
todetaan vakuutuskauden aikana ja joista va-
kuutuksenottaja on voimassa olevan oikeu-
den mukaan korvausvastuussa.Vakuutuseh-
doissa määritellään tarkemmin vakuutuksen 
korvauspiiri, korvauspiirin ulkopuolelle jäävät 
vahingot sekä muut rajoitukset.

Vahingonaiheuttajan eli vastuuvakuu-
tuksen vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa 
vahingosta omalle vakuutusyhtiölleen. Va-
kuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa vastuu-

vahingoissa vakuutusyhtiö ratkaisee aina 
vahingonaiheuttajan korvausvastuukysy-
myksen sekä päättää korvausten hyväksy-
misestä ja maksamisesta. Vastuuvahinko-
tilanteissa tulee huomioida, ettei vahinkoa 
kärsinyt voi saada vahinkoa käsiteltäväksi 
vahingonaiheuttajan ottaman vastuuvakuu-
tuksen perusteella.

Asunto- ja kiinteistöyhtiön aiheuttaessa 
vahingon toiselle tulee yhtiön saattaa asia 
oman vastuuvakuutuksensa perusteella kä-
siteltäväksi. Jos asunto- tai kiinteistöyhtiö 
on vahinkoa kärsineen asemassa, esimer-
kiksi urakoitsijan aiheuttamassa vahinkota-
pauksessa, yhtiön on käännyttävä myös va-
hingonaiheuttajan puoleen. Vahingonaiheut-
taja toimittaa tämän jälkeen vahinkoilmoi-
tuksensa omalle vakuutusyhtiölleen vas-
tuuvakuutuksesta käsiteltäväksi. Vahingon 
kärsineellä on kuitenkin aina oikeus käyttää 
oma omaisuusvakuutustaan.

Vahingon sattuessa tai välittömästi uha-
tessa vakuutuksenottajan tulee huolehtia 
vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. 
Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, 
vakuutuksenottajan tulee ryhtyä tarpeelli-
siin toimenpiteisiin Pohjolan takautumis-
oikeuden säilyttämiseksi vahingonaiheut-
tajaa kohtaan.

Tarkempia toimintaohjeita sekä kuivaus-, 
rakennus- ym. liikkeiden yhteystietoja saa 
vahingontarkastajalta sekä Pohjolan inter-
netsivuilta (www.pohjola.fi).

   Teksti ja Kuvat: Pohjola Vakuu-
tus Oy

Asunto-osakeyhtiössäkin
vakuuttaminen kannattaa

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omaisuusvahingoissa, 
kuten palon, murron tai vesivahingon sattuessa, va-
kuutuksenottajan tulee ilmoittaa vahingosta välittö-
mästi vakuutusyhtiölle. Vahinkotarkastajan kanssa 
voidaan sopia tarkastuksesta ja muista tarvittavista 
vahingonselvitystä koskevista toimenpiteistä.
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Vakuutusyhtiön rooli

Vakuutusyhtiön tehtävänä on määrittää 
vahingon korvattavuus vakuutusehtojen 
perusteella ja korvata vahinko vakuutus-
ehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiö sopii 
vakuutuksenottajan kanssa tarvittavista 
toimenpiteistä vahingon selvittämiseksi ja 
korjaamiseksi. Yhtiö myös valvoo, että kor-
jaustöiden kustannukset ja laajuus ovat va-
kuutusehtojen mukaisia. Se ei kuitenkaan 
toimi työn tilaajana eikä se vastaa tai voi 
antaa takuuta tehdyn korjaustyön laadus-
ta. Vakuutusyhtiö ja sen vahinkotarkastaja 
ovat tarvittaessa vahinkotilanteessa vakuu-
tuksenottajan tai isännöitsijän tukena neu-
vomalla ja opastamalla.

Asukkaan rooli vahinkotapahtumassa

Taloyhtiön rakenteista johtuva ja tämän vuok-
si sen kunnossapitovelvoitteeseen kuuluva 
vahinko, esim. pinnoitevahinko, korvataan 
asukkaan kotivakuutuksesta yleensä kotiva-
kuutuksen vakuutusehtojen mukaan toissijai-
sesti. Korvausta tule tällöin ensisijaisesti ha-
kea taloyhtiön omasta vakuutuksesta. Taloyh-
tiön tulisi kunnossapitovastuunsa mukaisesti 
korvata myös huoneiston pinnoitteet vahin-
koa edeltäneeseen, taloyhtiön asunnoissa 
noudatettavaan yleiseen tasoon saakka.

Jos asukas aiheuttaa taloyhtiölle vahin-
gon ja taloyhtiö on tehnyt tästä vahingosta 
vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölleen, asia 
ratkaistaan taloyhtiön kiinteistövakuutuksen 
vakuutusehtojen mukaisesti. Jos vahinko on 
taloyhtiön kiinteistövakuutuksen perusteel-
la korvattava, voidaan taloyhtiön omavastuu 
ja mahdolliset ikäpoistot käsitellä asukkaan 

kotivakuutuksen vastuuvakuutusosiosta va-
kuutusehdot huomioiden.

Asuin- ja liikehuoneiston osakkeenomis-
tajan tai vuokralaisen irtaimisto ei ole kiin-
teistövakuutuksen kohteena. Kiinteistö-
vakuutus ei korvaa osakkeenomistajan tai 
vuokralaisen asentamista kalusteita ja ylei-
sen tason ylittäviä pinnoitteita. Omaisuu-
den omistajan tulee itse hakea hänelle ai-
heutuneesta vahingosta korvausta omasta 
vakuutuksestaan.

Kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaalle 
tai vuokralaiselle muutosta aiheutuvia ku-
luja, kuten esim. sijaisasunnon tai liiketilan 
vuokrauskuluja. Asukkaan tai vuokralaisen 
pitää tältä osin selvittää oman vakuutuksen-
sa kattavuus. Vakuutusehdoissa määritellään 
tarkemmin vakuutuksen korvauspiiri, korvat-
tava vahingot sekä korvauspiirin ulkopuolelle 
jäävät vahingot ja muut rajoitukset.

Kun vahingon alkuselvitykset on tehty

1. kiinteistövakuutuksen perusteella käsiteltävät vahingot
Vakuutuksenottaja toimii aina korjaustöiden tilaajana ja rakennutta-
jana. Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö päättävät yhdessä vakuu-
tuksen perusteella korvattavan korjaustyön laajuudesta. Urakoitsija 
valitaan yhdessä. Korjaustyö tulee toteuttaa aina kustannustehok-
kaasti. Ensisijaisesti käytetään Pohjolan kumppanuusverkostoa. 
Jos korjaustyö on suuri, työ kilpailutetaan.

Korjaustyöstä on suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopimus, 
jossa sovitaan muun muassa aikataulusta ja takuuasioista. Työn 
tilaajana ja ensisijaisena laskujen maksajana toimii aina vakuutuk-
senottaja. Vakuutusyhtiö korvaa korjaustyöstä aiheutuneet kulut 
vakuutussopimuksen mukaisesti.

2. yrityksen vastuuvakuutuksen perusteella käsiteltävät vahingot
Vahingon kärsineellä on oikeus päättää, käsitelläänkö vahinko hä-
nen ottamastaan omaisuusvakuutuksesta vai tekeekö hän vahin-

gonkorvausvaatimuksen vahingonaiheuttajalle. Vastuuvahingoissa 
toimintamalli on perusperiaatteiltaan sama kuin kiinteistövakuu-
tuksen perusteella käsiteltävien vahinkojen osalta, mutta vakuu-
tuksenottajan ja vahinkoa kärsineen tulee tapauskohtaisesti sopia, 
kumpi osapuolista toimii työn tilaajana. Vahingon aiheuttajalle eli 
vakuutuksenottajalle ei synny aiheuttamastaan vahingosta huoli-
matta velvollisuutta tilata korjaustyötä.

Vastuuvahingoissa vakuutuksenottajan tulee aina tehdä va-
hinkoilmoitus vakuutusyhtiölle ennen kannanottoja korvausvas-
tuustaan tai tehtävästä korjaustyöstä; vakuutuksenottajan ilman 
vakuutusyhtiön suostumusta tekemä sopimus tai hyväksymä 
korvausvaatimus ei sido vakuutusyhtiötä.

Vastuuvahingoissa on lisäksi huomioitava, että korvausperus-
teena on omaisuuden vahinkohetken, eli päivän arvon mukainen 
korvaus, eikä jälleenhankinta-arvo.
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Habitalla on 46 toimistoa ja palveluksessaan 
yli 250 henkilöä. Kattava konttoriverkosto te-
kee keskenään aitoa ja tiivistä yhteistyötä, jo-
ten asiakas voi asuntoasioissaan kääntyä aina 
lähimmän paikallisen konttorin puoleen.

– Kaikista Habitan konttoreista saa sa-
man laadukkaan palvelun, jossa henkilö-
kohtainen myyntityö on keskeisellä sijalla. 
Välittäjät tuntevat hyvin alueensa, koska he 
useimmiten myös asuvat omilla toimialueil-
laan. Vuosittain avataan uusia toimistoja hy-
ville liikepaikoille, jonne asiakkaiden on help-
po tulla, kehitysjohtaja Tytti Mantere kertoo. 
Habita on myös panostanut vahvasti henki-
lökunnan koulutukseen. Hyvä ja ammattitai-
toinen palvelu on kaiken a ja o.

Habitalaisille on kunnia-asia palvella asia-
kasta hyvin ja pitää häneen henkilökohtainen 
kontakti.

– Tavoitteemme on, että sekä ostaja että 
myyjä lähtevät tyytyväisinä kauppatilantees-
ta. Haluamme, että kaupan molemmat osa-
puolet saavat mahdollisimman laadukasta 
palvelua: myyjä asiantuntevaa ja realistista 
hintatietoa sekä aluetuntemusta, ostaja taas 
mahdollisimman kattavat tiedot kohteesta. 
Välittäjät tekevät tarkkaa pohjatyötä jokai-
sen myytävän kohteen kohdalla, ja pidäm-
me toimeksiantajat ajan tasalla siitä, missä 
asunnon myynnissä mennään.

– Myyntityön taustalla olevista monipuo-
lisista teknisistä ja kehittyvistä järjestelmis-
tä, apuvälineistä ja kattavasta asiakastie-
tokannasta huolimatta panostamme aina 
henkilökohtaiseen kontaktiin asiakkaiden 
kanssa. Hoidamme asuntoarviot lyhyellä-
kin varoitusajalla ja meidät tavoittaa valta-
kunnallisesta palvelunumerostamme aikai-
sesta aamusta iltamyöhään asti. Arvion voi 
tilata myös  Tekstiviestillä, sähköpostilla tai 
yhteydenottolomakkeellamme netissä. Yh-
teydenotto on pyritty tekemään mahdolli-
simman helpoksi.

Kaikkea asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvää 
saman katon alta

Habita hoitaa asuntojen ja kiinteistöjen 
sekä vuokraus- että toimitilapalvelun val-
takunnallisesti. Kaikissa Habitan toimis-
toissa on sekä oma vuokravälittäjä että 
oma toimitilavälittäjä. Näin asiakkaat saa-
vat haluamaansa palvelua paikallisesti ja 
esittelyt hoituvat sujuvasti, kun kohdetta 
hoitava välittäjä on lähistöllä alueensa asi-
antuntijana.

Habita Online Vuokraus™ on netissä toi-
miva nopea ja tehokas vuokrausjärjestelmä, 
jossa asunto ja vuokralainen kohtaavat toi-
sensa. Online Vuokraus™ on hyvä keino 
välttää ruuhkaiset asuntoesittelyt tai löytää 
sopiva vuokralainen nopeasti vain kirjautu-

malla sisään ja ilmoittamalla tarpeelliset tie-
dot. Habita hoitaa loput.

Habita Toimitiloilla on pitkä kokemus toi-
mitilapuolen myynnistä ja vuokrauksesta. 
Vuosien kokemus on tuonut myös pitkäaikai-
sia yhteistyökumppaneita. Tarjolla on moni-
puolinen valikoima erilaisia tilaratkaisuja niin 
pienten kuin isojenkin yritysten tarpeisiin.

Habitan asiakkaiden kannattaa hyödyntää 
yhteistyökumppanien tarjoamat laajat asia-
kasedut. Online Vinkitys™ on palvelu, jonka 
kautta asiakas saa kaikki asuntoasioihin liitty-
vät tekijät remontteja, sisustamista, kalusta-
mista, varastointia, muuttoa ym. varten.

– Kauttamme löytyy nykyään myös asun-
toja ulkomailta, mm. Espanjasta, Turkista, 
Kyprokselta, Kreikasta, Thaimaasta, Italias-
ta, USA:sta ym. Yhteistyökumppaninam-
me toimii Atlas International, jolla on koke-
musta asuntokaupasta ulkomailla lähes 35 
vuoden ajalta.

Laaja, valtakunnallinen markkinointi

Habitalla on laaja markkinointi sekä paikalli-
sesti että valtakunnallisesti.

– Meillä on kohdeilmoitukset viikoittain 
paikallisissa valtamedioissa ja nettinäkyvyy-
teen panostaminen on tänä päivänä ensisi-
jaisen tärkeää. Kohteemme näkyvät kaikissa 
isommissa asuntoportaaleissa ja olemme 
panostaneet ennen kaikkea omien kotisi-
vujemme kehittämiseen, jotta asiakas saisi 
sieltä mahdollisimman paljon kaipaamaansa 
tietoa. Laajalla näkyvyydellä saamme enem-
män ostajakandidaatteja niin yleisille kuin 
yksityisnäytöillekin. Olemme tarkkoja siitä, 
että esitteittemme ja ilmoitustemme tiedot 
ja Kuvat ovat ajan tasalla. Päivitämme niitä 
jatkuvasti. Se on sekä ostajan että myyjän 
etu, Mantere kertoo.

Messut ja uudistuotanto

– Habita on näkyvästi esillä monenlaisissa 
rakentajatapahtumissa ja messuilla eri puo-
lilla Suomea. – Olemme vuosittain mukana 
Asuntomessuilla sekä paikallisilla messuil-
la lähes joka kuukausi jossain päin Suomea. 
Teemme paljon yhteistyötä myös paikallis-
ten rakentajien kanssa. Etsimme heille so-
pivia tontteja ja asunnot myydään kohteista 
riippuen eteenpäin jo rakennusvaiheessa tai 
vasta talojen valmistuttua – myös rakenta-
jan aikataulutoiveita kuunnellen. Samoin 
kuin yksityisasiakkaiden kanssa, myös ra-
kentajien kanssa henkilökohtainen palvelu 
ja myyntityö alusta loppuun ovat palvelum-
me perusta ja panostamme pitkäaikaisiin ja 
kestäviin asiakasuhteisiin.

Täyden palvelun 
kiinteistönvälitystä

Habita on valtakunnallinen, jo yli 22 vuotta toiminut kiinteistön-
välitysketju, joka on vuosien varrella kasvanut Suomen suu-
rimmaksi yksityiseksi kiinteistönvälitysketjuksi. 

  Teksti ja Kuvat: Habita
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Icopalin Kattohuoltopalvelussa 
talvea odotetaan rauhallisin mie-
lin. – Olemme pystyneet vastaa-
maan kysyntään pahimpinakin 
lumikausina, kertoo liiketoimin-
tajohtaja Petri Perta Icopal Katto 
Oy:n Huoltopalveluista. – Meillä 
on kattavat henkilöstöresurssit 
ja tarvittaessa saamme lisävoi-
maa yhteistyökumppaniyrityk-
siltä, Perta mainitsee. Icopalin 
työntekijät ovat koulutettuja kat-
toalan ammattilaisia jotka hallit-
sevat kattotyöt monipuolisesti. 
Kun ammattimies hoitaa lumen-
pudotuksen, huomataan samal-
la mahdollisesti jo tapahtuneet 
lumen ja jään aiheuttamat rik-
koutumisvahingot ja korjaukset 
voidaan tehdä heti ennen kuin 
suurempaa ja kalliimpaa vahin-
koa pääsee syntymään.

Ammattilaiselta 
lumenpudotus hoituu 

hallitusti

icopal kattohuollon palvelut

• Huoltosopimukset
• Kattokuntotarkastukset
• Kattokuntotutkimukset
• Kattoturvatuotteiden asennukset ja huollot
• Kausihuollot
• Lumikuormien riskikartoitukset
• Lumenpudotukset
• Saatto- ja vastuskaapelit
• Savunpoistojärjestelmien huollot ja testaukset
• Pienet eristystyöt
• Endoskooppikuvaukset

Mistä sitten tietää milloin lumi 
pitää katolta pudottaa? Kattojen 
rakenteet kestävät pakkaslunta 
parikin metriä mutta märkä lumi 
voi olla riskitekijä jo muutaman 
kymmenen sentin paksuisena 
patjana. Lumikuorman mittaus 
on hyvä apu luomenluontitar-
peen arvioinnissa. Icopalin Kat-
tohuoltopalvelu tekee asiakkail-
leen lumikuorman mittauksia 
osana jatkuvaa huoltosopimusta 
mutta mittauksen saa toki myös 
ilman jatkuvan sopimuksen te-
kemistä. Myös lumenpudotus-
ta tarjotaan sopimusasiakkaiden 
lisäksi kerta-asiakkaille. – Icopal 
hoitaa lumenpudotustarpeen ar-
vioinnin sekä lumenpudotuksen 
asiakkaan puolesta. Turvallisesti 
ja ammattitaidolla!

Kaksi ennätyksellisen lumista talvea on koetellut katto-
ja ja kiinteistöammattilaisten hermoja: aika ei aina riitä 
hoitamaan lumenpoistoa omin voimin. Myös kattohuol-
topalveluiden ammattilaisille lumituiskuinen talvi tietää 
kiireistä aikaa. 
   Teksti ja Kuvat: Icopal Oy

Lumikuorman mittaus on hyvä apu luomenluontitarpeen arvioinnissa. 
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Mistä sen tietää, onko katto kunnossa?

Katto, kuten talo muutenkin, on hyvä tar-
kistaa säännöllisin väliajoin. Perussuosi-
tuksemme on, että katolla käydään ainakin 
kaksi kertaa vuodessa tarkistamassa katon 
kunto. Kattoa kannattaa silloin katsoa tar-
kemmin: Ovatko saumat kunnossa, ovat-
ko läpiviennit, ruuvit ja liitokset kunnolla 
kiinni? Katon on oltava joka kohdasta ehjä 
ja tiivis. Myös kattoturvatuotteiden on olta-
va asianmukaisessa kunnossa. Ja kaikkea 
ei tarvitse itse tietää, asiantuntijoiden apua 
kannattaa kysyä tilanteissa, joissa itse on 
epävarma.

Milloin katto pitää vaihtaa uuteen?

Selvin merkki katon kunnostustarpeesta on 
vesivuoto suoraan sisään tai rakenteisiin. 
Tämä koskee sekä sade- että sulamisvesiä, 
jotka katon toimiessa normaalisti kulkeu-
tuvat katolta rakennuksen ulkopuolelle tai 
hallitusti sadevesijärjestelmän kautta viemä-
röintiin. Vuotojen tarkistuksessa kriittisimpiä 
paikkoja ovat läpivientien juuret ja paikat, joi-
hin vesi voi jäädä seisomaan. Toinen selkeä 
korjaustarvetta aiheuttava tekijä on katon 
huono tuulettuvuus, joka helposti jättää lii-
kaa kosteutta katon alapuolelle. Pitkällä aika-
välillä se saattaa vahingoittaa rakenteita. On 
erittäin tärkeää, että alusrakenteet säilyvät 
kuivina ja ilman kierto on järjestetty siten, 

että ilma pääsee kulkemaan koko katon alla 
sekä sisään että ulos. Myös katon ulkonä-
kö kertoo paljon. Tästä syystä onkin tärkeää 
tarkistaa säännöllisesti kaikki kiinnikkeet ja 
niiden tiiviys. Lisäksi, jos katossa on selkeitä 
painaumia, saattaa se olla merkki liian hei-
koista kantavista rakenteista tai niiden vau-
rioista. Tällaisissa tapauksissa painumisen 
syy on syytä tarkistaa pikimmiten suurem-
pien vaurioiden välttämiseksi.

Jos kattoremontti on ajankohtainen,  
miten toimin?

Helpoimmin pääset ottamalla suoraan yh-
teyttä Ruukin asiantuntijoihin ja sovit tapaa-
misen heidän kanssaan. Näin saat luotet-
tavalta taholta tarjouksen remontista koko-
naispakettina, johon kuuluu kaikki vanhan 
katon purusta loppusiivoukseen. Samalla 
suunnitelma sisältää tarkan aikataulun li-
säksi tietoa asukkaiden tiedottamisesta 
itse remontin aikana. Tämä on tärkeä osa 
suunnitelmaa jo siitä syystä, että asukkaat 
ovat tietoisia remontin kulusta ja voivat tar-
vittaessa helposti antaa palautetta myös re-
montin aikana.

Miksi valitsisin teräskaton?

Ruukin teräskatteet ovat suosittuja sekä uu-
disrakentajien että vesikaton korjaajien kes-

kuudessa. Jo 50 vuoden kokemuksella suo-
malaisesta teräksestä nykyteknologialla val-
mistetut katot ovat erittäin mittatarkkoja ja 
kestäviä. Teräskate on helppo valinta korjaus-
kohteissa muun muassa siksi, että silloin ei 
tarvitse olla huolissaan kattorakenteiden kan-
tavuudesta. Teräskatteille ominaiset kevyet 
alus- ja kattorakenteet merkitsevät säästöjä 
myös materiaaleissa ja asennustyössä. Teräs-
katto on tiivis ja värivaihtoehtoja on paljon.

Onko uusitulla katolla takuuta?

Kyllä on, ehdottomasti. Tuotetakuumme on 
erittäin kattava ja se on määritelty pinnoit-
teiden mukaisesti. Tuotekohtaiset takuut 
kannattaa varmistaa aina myyjältä. Perus-
idea on, että takuumme kattaa tuotteen 
pinnoitteen osalta sekä esteettisen että 
teknisen takuun.

Esteettinen takuu kattaa pinnoitteen hil-
seilyn, säröilyn ja irtoamisen tuotteen pin-
nalta sekä värissä tapahtuvat merkittävät 
ja epätasaiset muutokset. Tekninen takuu 
kattaa tuotteen puhkiruostumisen niin, ettei 
korroosio muodosta reikiä tuotteen tasai-
seen pintaan. Lisäksi takuu koskee kaikkia 
tuotteiden pinnoitteiden laatuun liittyviä val-
mistusvirheitä. Ostaessasi Ruukin kattopa-
ketin asennettuna, saat myös asennustyölle 
takuun. Tarkat tuote- ja takuutiedot löytyvät 
myös nettisivuiltamme www.ruukkikoti.fi.

Onko
taloyhtiössä

katto remontin vai
huollon

 tarpeessa?
Katon tehtävänä on suojata kotia ja sen raken-
teita, joten sen kunnosta kannattaa huolehtia. 
Tarvitseeko katto vain huoltoa vai kannattaako 
se vaihtaa kokonaan uuteen, kannattaa kysyä 
suoraan Ruukin asiantuntijoilta. Olemme ke-
ränneet tähän artikkeliin muutamia vinkkejä 
ja ohjeita taloyhtiöille, jotka harkitsevat kat-
toremonttia tai joiden katto tarvitsee huoltoa.

 Teksti: Ruukki Construction Oy
 Kuvat: Ruukki Construction 
 ja Rakentaja.fi
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Hyvin hoidetulla katolla kaikki läpiviennit ja kattoturvatuotteet ovat asianmukaisia.

Lumiesteiden kiinnitykset kannattaa tarkistaa syyshuollon yhteydessä.

Katolla kaikki hyvin – talvi voi tulla.

ruukin kattopaketti sisältää kaikki
katonremontointiin tarvittavan:

• vanhan katteen purku
• vesikatteen tarvikkeineen
• saneerauskiinnikkeen oikaisuun
• alusrakenteet
• aluskatteen
• sadevesijärjestelmät
• kattoturvatuotteet
• asennuksen
• jätteiden poiskuljetuksen ja siivouksen
• lopputarkastuksen/luovutuksen
• ei etukäteismaksuja, lasku luovutuksen jälkeen
• kotitalousvähennyserittely laskussa
• rahoituksen tarvittaessa
• tarvikkeet ja asennus yhdeltä toimittajalta

Asennuspalvelu
• nimetyt projektipäälliköt vastaavat kohteesta
• koulutetut asentajat
• usealla asentajalla henkilösertifikaatti
• työturvallisuus yhteinen asia
• jatkuva työmenetelmien kehitys

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!
Puh. 020 5911
tai sähköpostitse:
kattoremontit@ruukki.com
www.ruukkikoti.fi
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Katto on rakennuksen tärkein osa

Katto suojaa koko muuta rakennusta, joten 
voidaan hyvällä syyllä sanoa, että katto on 
rakennuksen tärkein osa. Jos katto pääsee 
huonoon kuntoon ja alkaa vuotaa, ovat ka-
tastrofin ainekset kasassa. Pahimmillaan 
joudutaan tekemään suuri remontti ja ka-
ton lisäksi korjataan myös yläpohja- ja sei-
närakenteita, joita vuoto on vahingoittanut. 
Suurten kustannusten lisäksi asumismu-
kavuus kärsii, osa asukkaista joutuu ehkä 
muuttamaan tilapäisesti muualle remon-
tin ajaksi.

Mitä katon hyvä huolenpito tarkoittaa?

Ammattilaiselle katon hyvä huolenpito ei 
ole monimutkainen asia, se vain pitää hoi-
taa säännöllisesti. Katolla käydään muuta-
man kerran vuodessa tarkastamassa, onko 
kaikki kunnossa. Katon tärkeimmät ominai-
suudet ovat vedenpitävyys, lämmöneristä-
vyys, ilmatiiveys ja kuivumiskyky. Kattoihin 
perehtynyt ammattilainen osaa tarkistaa, 
että nämä ominaisuudet yhä toimivat ei-
vätkä esim. luonnonvoimat ole aiheutta-
neet korjausta vaativaa vahinkoa. Lumi ja 
jää voivat esimerkiksi vääntää läpiviennin 
saumoja niin, että katto altistuu vuodolle ja 
niin edelleen.

Vaikka katto yleensä ottaen on pitkäikäi-
nen rakenne, saattaa myös uusissa katois-

sa olla ongelmia. Katto 
on erikoisosaamista vaati-

va rakenne ja vastaan tulee sil-
loin tällöin rakennusvirheitä. Nämä 

on tärkeää huomata mahdollisimman 
pian, jotta ne voidaan korjata takuuaikana 

ja estää laajemmat vauriot.

Kuka on kattoammattilainen?

Usein taloyhtiöt sisällyttävät kattohuollon 
kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa solmimaan-
sa sopimukseen. Ajatellaan, että hom-
ma hoituu perushuollon sivussa helposti 
ja edullisesti. Näin ei kuitenkaan yleensä 
ole varsinkin, jos asioita katsotaan vähän-
kään pidemmällä aikaperspektiivillä. Kiin-
teistöhuoltoyhtiöllä on taloyhtiöissä monta 

huolehdittavaa kohdetta ja rakennetta. On 
haastavaa ja jopa mahdotonta olla kaikkien 
näiden asioiden asiantuntijoita. Pelkästään 
katto on jo sellainen erikoisrakenne, joka 
vaatii paljon osaamista mahdollisten on-
gelmakohtien huomaamiseksi ajoissa. Am-
mattimainen huolenpito voi pidentää katon 
elinkaarta jopa puolella.

Ammattilainen säästää rahojasi

Niin mukavalta kuin tuntuukin – antaa kat-
tohuolto kiinteistöhuoltoyhtiölle – niin se 
harvemmin käy niin edulliseksi kuin aluksi 
tuntuu. Kun taloyhtiö palkkaa nimenomaan 
kattoihin perehtyneen kokeneen yrityksen 
huoltamaan kattojaan, huomataan mahdolli-
set virheet ja vahingot hyvin aikaisessa vai-

Katon elinkaarioppaasta saat 
apua kattoasioihin.

Kerabit KattoTurva
sekä Katon elinkaariopas

Työkalut kaikille katoille

Katon huolenpito on helppoa hommaa – vai onko? 
Samallahan se huoltoyhtiö katonkin hoitaa kun tääl-
lä käy, tuumaa moni. Mutta asia ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertainen.
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   Teksti ja Kuvat: Nordic Waterproofing 

Antamalla katon huolenpidon ammattilaisille vältyt tällaisilta ongelmilta.

heessa ja vältytään suuremmilta ongelmilta. 
Muuten nämä vahingot tulevat taloyhtiön 
kustannettavaksi, koska harvemmin mikään 
vakuutus niitä korvaa. Tutkimusten mukaan 
säännöllinen ja asiantunteva kunnossapito 
säästää 30 % elinkaaren aikaisista kustan-
nuksista. Hyvin hoidettu katto myös nostaa 
kiinteistön arvoa.

Kerabit KattoTurva ja Katon elinkaariopas

KattoTurva on kokonaisvaltainen palvelu, 
jonka avulla taloyhtiö voi huolehtia, että kat-
to pysyy hyväkuntoisena ja pienemmätkin 
sen kuntoon vaikuttavat tekijät huomioidaan 
ja korjataan. KattoTurvan avulla ennaltaeh-
käistään vahinkojen syntymistä ja helpote-

taan huolto- ja kor-
jaustoimenpitei-
den suunnittelua, 
toteutusta sekä 
budjetointia. Sääs-
tytään turhilta kus-
tannuksilta, huolil-
ta ja ikäviltä yllätyksiltä, joita hoitamaton kat-
to voi aiheuttaa. KattoTurva-palvelu sisältää 
kuntoarvion, kausihuollot, katon ylläpidon 
suunnitelman (PTS), korjaustoimenpiteet 
sekä dokuementoidun huoltohistorian.

KerabitPro -katon rakennus- ja huoltopal-
veluita tarjoava Nordic Waterproofing Oy 
on julkaissut isännöitsijöille ja taloyhtiölle 
avuksi Katon elinkaarioppaan, jossa pureu-
dutaan katon elinkaaren aikana vastaan tu-

leviin asioihin: huol-
to ja ylläpito, koska 
on syytä remontoi-
da, korjaustyöt ja 
niiden valmistelu, 
korjatun katon elin-
kaari ja sen hallinta. 

Opas antaa tietoa ja neuvoja katon parhaa-
seen huolenpitoon.

’’Tutkimusten mukaan
säännöllinen ja asian-
tunteva kunnossapito
säästää 30 % elinkaaren
aikaisista kustannuksista.

voit tilata oppaan osoitteesta:
www.kerabit.fi > huolto
> Yhteydenotto- ja tarjouspyyntö.
Kerabit-sivuilta löydät myös lisätietoa
KattoTurvasta.
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Jotta nuohooja pystyy työnsä turvallisesti tekemään, saa kurotus-
korkeus olla maksimissaan 1200 mm. Suurten kaupunkien katoilla 
on usein monihormisia piippuja, jotka nousevat kattopinnasta jopa 
2-3 metrin korkeuteen. Näitä piippuja nuohooja ei pysty turvallisesti 
nuohoamaan edes kesäaikaan ilman kunnollisia apulaitteita. Mikäli 
nuohousta tehdään huonossa asennossa, on horjahtamisriski suuri 
ja harjakatoilla putoamisriski on silloin erittäin suuri. Rakennuksen 
omistajat eivät aina tiedosta olevansa vastuussa siitä, että nuohous 
voidaan rakennuksessa suorittaa turvallisesti. Vastuu tarkoittaa sitä, 
että laitteet ovat olemassa ja ne ovat kunnossa.

Nuohoustasolla turvallisuutta ja ergonomiaa

Vesivekille tulleiden pyyntöjen johdosta paneuduimme monihor-
misten piippujen nuohousongelmaan. Ennestään on ollut olemas-
sa piippujen päälle rakennettuja nuohouskaiteita, ts. piipun päälle 
on asennettu kaide ja nuohous on suoritettu piipun päällä seisten 
ja turvaa ovat antaneet kaiteet. Näiden piippukaiteiden asentami-
nen piippuun on monimutkaista ja nuohousta vaikeuttavat tällöin 

Vesivek-nuohoustaso
muuratuille piipuille

erilaiset piipun hatut. Vesivekin uusi tuote, nuohoustaso, sijoitetaan 
piipun pitkälle sivulle, noin 0,8-1,0 m piipun päätä alemmaksi. Piip-
putasolla seisten nuohous on turvallista ja ergonomista.

Nuohoustason asentaminen on poikkeuksellisen helppoa, koska 
runkorakenteen muodostavat koukut, jotka menevät piipun ylitse 
ja nuohoustaso pysyy paikoillaan periaatteessa painovoiman avulla, 
vaikka toki se lukitaan tuulta ja myrskyjä vastaan. Vesivek-nuohous-
taso on suunniteltu siten, että se voidaan asentaa hyvinkin moni-
muotoisiin piippuihin, koska rungon leveyttä pystytään säätämän 
piipun leveyden mukaan ja piipun päällä olevan levennyksen ”väis-
tölle” on säätömahdollisuus. Vakiotuote soveltuu piipuille, joiden 
leveys on max. 500 mm ja piipun yläosan levennyksen ulkonema 
on pienempi kuin 70 mm. Tuotetta valmistetaan tilauksesta myös 
muun kokoisille piipuille. Vesivek-nuohoustaso ei sovellu ns. harkko-
piipuille. Sivulla olevan kaiteen korkeus on 1100 mm ja kävelytason 
leveys vakiona 350 mm. Runkorakenne ja itse kävelytaso muodos-
tuvat sinkitystä ja pulveripolttomaalatusta teräksestä. Nuohoustaso 
kestää hyvin korroosion rasituksia, vaikka olosuhteet ovatkin vaati-
vat. Vesivek nuohoustasolle on haettu patenttia.

RakMK F2:n mukaan ”huollettaville kohteille, kuten savupii-
puille on oltava turvallinen kulkutie ja nuohous tulee voida 

suorittaa helposti ja turvallisesti.” 

   Teksti ja Kuvat: Vesivek

Ennen Jälkeen
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SBA Interior Oy on tuonut markkinoille uu-
den erittäin kevyen paneelin. Tuote soveltuu 
erinomaisesti puuristikkorakenteiden palo-
osastointien tekoon, koska paneeli voidaan 
kiinnittää suoraan ristikoihin. Paneelin keve-
ys, koko ja helppo leikattavuus helpottavat 
myös työmaiden logistiikkaa ja asennustyö-
tä. SBA:n palokatkolevyillä voidaan toteuttaa 
palokatkot ullakoille, kulkureiteille, erilaisiin 
teknisiin tiloihin sekä muihin palo-osastoin-
tia vaativiin tiloihin helposti ja nopeasti.

SBA PALOLEVY EI30 kantaville rakenteille

Vesikattoremontin yhteydessä palokatkot 
on helppo laittaa kuntoon samalla vaivalla 
kun kattoa avataan. SBA:n palokatkolevyt 
on helppo ja nopea asentaa sekä muihin rat-
kaisuihin verrattuna se on kevyt vaihtoehto. 
Palolevyn käyttökohteita ovat puurunkois-
ten rakennusten palo-osastoinnit. Lisäksi 
tuote soveltuu hyvin yhdistelmärakenteiden 
ja elementtien palosuojauksiin sekä P1 ja 
P2 tyyppisten rakennusten tuulensuojaksi 
silloin kun tuuletustila vaatii EI30 palosuoja-
uksen. Tuotteella voidaan tehdä tarvittavat 
EI30 palokatkot aina 2400x4000mm suu-
ruiseen aukkoon saakka. SBA PALOLEVY 
levyrakennetta voidaan käyttää palokatkona 
yläpohjaonteloiden REI30 rakenteissa huo-
neistojen välisten seinien kohdalla.

SBA PANEELI EI60 kotelointiin

SBA PANEELIN käyttökohteita ovat raken-
nusten EI30 ja EI60 paloluokan palo-osas-
toinnit.Tuotteella on helppo ratkaista eri-
laisten tilojen paloluokitellut osastot aina 
EI60 paloluokkaan asti. Samalla se toimii 
tarvittavana ääntä eristävänä seinänä. Pa-
neelia voidaan käyttää IV-konehuoneiden, 
roilojen,väliseinien ja erilaisten putkikote-
lointien palo-osastoitavissa seinissä ja sei-
nämissä. Tuoteelle voidaan tehdä tarvitta-
vat EI30 ja EI60 palo-osastot aina 3000mm 
korkeuteen saakka. SBA PANEELIA EI60 
voidaan myös käyttää palokatkona yläpoh-
jaonteloiden EI60 rakenteissa.

Paloratkaisu 
puurakenteisiin           
Paloturvallisuudelle on asetettu useita eri vaatimuksia ja määräyksiä. Monelle on epäselvää, mitä kaikkea mää-
räyksillä kiinteistöistä vaaditaan ja mitkä kaikki määräykset koskevat omaa yhtiötä. Pääsääntöisesti määräyksiä 
asetetaan uusille rakennuksille, mutta osaltaan ne koskevat myös korjattavia kohteita. Palo-osastointi on tehtävä 
mikäli remontti vaatii rakennusluvan. Esimerkiksi vesikaton remontin yhteydessä rakennustarkastus vaatii palo-
osastoinnin. Palo-osastoinnilla estetään tulipalon sattuessa palon leviäminen esim. huoneistosta toisen tai kul-
keutuminen ullakolla läpi koko talon. 

  Teksti: Piritta Ståhlström
  Kuvat: SBA Interior Oy



S�0

Kerrostalo ennen 
remontin aloittamista.

 Teksti: Paroc Oy
  Kuvat: Raimo Koivukorpi ja Topi Aaltonen

Kilpailun voittaja

Innova-kilpailun voittajaksi valittiin Riihimä-
en Kotikulma Oy, talo 10, joka sijaitsee Rii-
himäen Peltosaaren alueella. Kyseessä on 
vuonna 1975 rakennettu, kaupungin omista-
ma, nelikerroksinen, betonielementtiraken-
teinen vuokratalo. Kohteen kiinnostavuutta 
lisäsi myös rakennuksessa toimiva päiväkoti 

ja sen huomioiminen toteutusratkaisuissa. 
Kohteeseen oli jo suunniteltu tehtäväksi pe-
rustason korjaus, mutta kilpailun mahdolli-
set tuomat uudet ratkaisut innostivat riihi-
mäkeläisiä osallistumaan kisaan.

Uusien ratkaisujen löytämiseksi on hank-
keessa Parocin lisäksi yhteistyökumppani-
na mukana VTT, jonka vastuulla on ollut 
kohteeseen liittyvien ratkaisujen simulointi 

passiivitason saavuttamiseksi. VTT on laa-
tinut myös alustavan suunnitteluohjeistuk-
sen taloyhtiöille. Lisäksi VTT tekee kohteen 
valmistumisen jälkeen yhteenvedon pilotin 
kautta saaduista tiedosta. Tämän perusteel-
la saadaan kopioitavissa oleva saneeraus-
malli vastaaville rakennuksille. VTT vastaa 
myös valmiiden rakenteiden seurantaan 
liittyvistä toimenpiteistä. Pääsuunnittelija-
na kohteessa toimii arkkitehti Kimmo Ly-
lykangas. Muita kumppaneita ovat ARA, 
Tekes, Sitra, Lammin Ikkunat, Recair sekä 
Lujatalo.

Kohteen lähtötietojen mallinnus  
laserkeilauksella

Saneerauskohteiden suunnittelun pohja-
na käytetään yleisesti alkuperäisiä piirus-
tuksia. Niiden luotettavuutta nykyhetkessä 
on usein syytä kyseenalaistaa. Niin tehtiin 
Riihimäelläkin, jossa mittatietojen varmis-
tamiseksi päätettiin käyttää laserkeilausta. 
Laserkeilauksen perusideana on tuottaa 

Asukasystävällinen 
kerrostalon 
passiivisaneeraus 
Riihimäellä
Paroc Oy Ab käynnisti keväällä 2010 kilpailun, jonka tavoitteena on 
toteuttaa 1960-1980 -luvuilla rakennetun betonielementtirakenteisen 
kerrostaloyhtiön energiakorjaus kustannustehokkaasti sekä siten, että 
ratkaisu parantaa asumisen laatua, vähentää asumisen kustannuksia 
ja sisältää innovatiivisia korjausratkaisuja. Ratkaisusta on tarkoitus 
tehdä malli, jota voidaan hyödyntää laajemminkin vastaavien kerros-
talojen energiakorjauksissa. Teknisten ratkaisujen lisäksi tavoitteena 
on kehittää myös uusia ratkaisuja korjauksenaikaiseen asumiseen 
sekä asukasviestintään.
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Kaikki eri työvaiheet tehdään ilman telineitä ja rakennuksen huputtamista. 

Vanhan betonisandwich-elementin 
uloin kuori puretaan ja vanha eriste-
kerros poistetaan. 

mittatarkkaa ja kattavaa tietoa havaittavasta 
ympäristöstä itse kohteeseen koskematta. 
Tässä kohteessa todettiin vanhoista piirus-
tuksista saadun tiedon poikkeavan useissa 
yksityiskohdissa jopa noin 20 cm. Laserkei-

lauksen tuottamat tarkat rakennuksen läh-
tötiedot vaikuttavat koko prosessiin. Laser-
keilausta hyödynnetään erityisesti ovien ja 
ikkunoiden tarkan sijainnin määrittämiseen. 
Kaikki saatu tieto on sähköisessä muodos-

sa, jolloin se on helposti käytettävissä suun-
nittelussa sekä tietojen siirrossa tuotantoon 
ja toteutukseen.

Lämmitysenergian kulutus pienenee  
merkittävästi

Kun kohde oli osoittautunut VTT:n suoritta-
missa simuloinneissa sopivaksi toteutus-
kohteeksi, alkoi pitkä suunnitteluprosessi. 
Lähes vuoden suunnittelujakson aikana läpi-
käytiin useita korjausvaihtoehtomalleja, jot-
ka täyttäisivät vaaditun passiivitason. Tästä 
jaksosta saatiin paljon arvokasta tietoa, jota 
hyödynnetään mallinnuksessa. Näin tulevis-
sa korjauskohteissa voidaan välttää turhaa 
suunnittelutyötä ja tunnistaa mahdolliset su-
denkuopat. Toteutukseen liittyi uuden julki-
sivun lisäksi myös vesikaton, ilmanvaihto- ja 
lämmön talteenottotekniikan sekä parvek-
keiden uusiminen. Saneerauksen jälkeen 
rakennuksen arvioidaan kuluttavan 75 pro-
senttia vähemmän lämmitysenergiaa kuin 
ennen saneerausta.
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Asukasviestintä osana Innova-hanketta

Julkisivusaneeraus elementeillä

Tavoitteena oli löytää innovatiivinen teh-
dasvalmisteinen elementti, jonka käyttö ly-
hentäisi työmaalla tehtävää työaikaa, jolloin 
korjaustöistä olisi myös asukkaille vähem-
män häiriötä.

Erilaisista vaihtoehdoista päädyttiin puu-
runkoelementtiin, jonka valmistajaksi valittiin 
ylöjärveläinenTeeri-Kolmio Oy. Innova-taloon 
tulevat elementit ovat 12 metriä korkeita kat-
taen näin rakennuksen kaikki neljä kerrosta. 
Elementteihin on tehtaalla valmiiksi integ-
roidut kotimaiset kivivillalämmöneristeet, 
ikkunat sekä asuntokohtaiset ilmanvaihto-
kanavat, mikä ratkaisuna vähentää merkittä-
västi työmaalla tehtävää työaikaa. Elementin 
pinnassa on pohjarappaus lamellikivivillan 
päällä, joten asennuksen jälkeen saadaan 
jo lähes valmista julkisivupintaa. Asuntojen 
huonekorkeus ei myöskään laske verrattu-
na siihen, että koko IV-kanavisto sijaitsisi 
rakennuksen sisätiloissa. Paksun seinära-
kenteen ansiosta talon ääneneristävyys pa-
ranee ja asukkaat saavat vanhan ajan leveän 
ikkunapenkin. Koska suurin osa tavallisesti 

työmaalla tehtävistä työvaiheista tehdään 
jo elementtitehtaalla, voivat asukkaat asua 
kodeissaan koko remontin ajan. Ainoastaan 
talossa toimiva päiväkoti on muuttanut toi-
siin tiloihin korjaustyön ajaksi.

Näillä ratkaisuilla saavutettiin tavoittee-
na ollut innovatiivinen elementtiratkaisu 
ja myös asukkaat huomioon ottava kor-
jaustapa.

Korjauksen toteutus

Elokuun alussa aloitettiin työmaalla tehtä-
vä purkutyö. Kaikki eri työvaiheet tehdään 
ilman telineitä ja rakennuksen huputtamis-
ta, mikä on korjauskuluissa suuri säästö. 
Rakennus on jaettu eri korjauslohkoihin, 
joiden mukaan korjaus etenee aikataulul-
lisesti ja työvaiheittain. Näin kohteessa on 
meneillään samaan aikaan purkua ja uuden 
seinäelementin asennusta.

Vanhan betonisandwich-elementin uloin 
kuori puretaan ja vanha eristekerros pois-
tetaan. Uuden elementin alle, sisäkuoren 
pintaan asennetaan pehmeä kivivillamatto. 
Sen avulla tasataan vanhan betonirakenteen 

pinta. Uusi julkisivu koostuu elementeistä, 
joita kohteeseen tulee yhteensä 69 kpl. Jo-
kainen elementti on yksilö, jonka mitat on 
saatu laserkeilauksella ja 3D-mallinnuksella. 
Kaikkien elementtien asennukseen on va-
rattu aikaa noin kaksi kuukautta.

Asukasystävällisyys

Hankkeen tavoitteisiin liittyvä asukasys-
tävällisyys on pyritty huomioimaan koko 
prosessin ajan. Yhtenä prosessin osana oli 
löytää uusia ratkaisuja korjauksenaikaiseen 
asumiseen. Asukkaille valittu ratkaisu lie-
nee ollut vaihtoehtoisista ratkaisuista hel-
poin, kun poismuuttoa ei tarvinnut tehdä. 
Asumismukavuuteen on vaikuttanut myös 
se, ettei rakennusta ole huputettu eikä sen 
ympärillä ole ollut telineitä. Purkuun liittyvää 
melua on ollut, mutta sekin on ollut vain nor-
maalin työajan puitteissa. Vanhan ikkunan 
poisto juuri ennen uuden elementin asen-
nusta voi näin syysilmalla tuntua asunnos-
sa kylmältä vaihtoehdolta. Näidenkin töiden 
vaikutusta on pyritty minimoimaan sekä ajal-
lisesti ja teknisin ratkaisuin.

Innova-hankkeessa asukasviestintä on aiempaa suuremmassa roo-
lissa ja sitä on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa. Huhtikuussa 
järjestettiin ensimmäinen infotilaisuus, jossa kerrottiin hankkeen 
etenemisestä, toteutuksesta sekä vaikutuksista asumiseen. Samas-
sa yhteydessä kerrottiin myös asukasviestinnästä ja siihen suunni-
telluista toimenpiteistä. Paikalle tulleet Kotikulman asukkaat olivat 
viestinnän kehittämisessä innokkaasti mukana. Samassa yhteydes-
sä päätettiin saneerattava kohde liittää mukaan TaloyhtiöOptimi-pal-
veluun ja näin monipuolistaa sekä nopeuttaa asukasviestintää.

Hankeviestintää hoidetaan perinteisen laputuksen lisäksi myös 
sähköposti- sekä  Tekstiviestipalveluita hyödyntäen.

Innova-hankkeen asukasviestinnän osalta palaute on ollut 
hyvää. Viesti urakoitsijalta asukkaalle menee perille jopa minuu-
teissa. Toinen kiitosta saanut tekijä on saavutettavuus.  Teksti-
viestimuistutus tulee poikkeuksetta oikeaan osoitteeseen sil-
loinkin, kun ollaan paperiversion ulottumattomissa. Asukkaiden 
lisäksi hankeviestejä toimitetaan myös muutamien asukkaiden 
omaisille sekä päiväkodille. Tällaisella viestinnällä on erityisen 

suuri merkitys, jos talossa asuu iäkkäämpiä tai liikuntarajoittei-
sia asukkaita.

Asukkaiden keskuudesta on valittu asukasedustaja, joka on 
osallistunut kohdetta koskeviin kokouksiin ja asukasviestinnän ke-
hittämiseen. Hän toimii asukkaiden äänitorvena Innova-projektiryh-
män suuntaan, eli tuo esille asukkaiden kysymyksiä ja huolenaihei-
ta. Asukkaiden mielestä on hienoa, että talossa toteutettava pas-
siivisaneeraus toimii esimerkkinä muille vastaaville taloyhtiöille.

Innova-hanke edistyy aikataulussa

Kohteen saneeraus on vielä kesken ja sen etenemistä voit seu-
rata osoitteissa www.paroc.fi/innova tai www.omataloyhtio.fi/
innova. Myös seuraavassa Omataloyhtiö.fi-lehdessä kerrotaan 
Innova-hankkeesta. Lehdessä tullaan käsittelemään julkisivu-
korjauksen etenemistä, sisäpuolisia töitä, vesikattoon liittyviä 
korjaustoimenpiteitä sekä hankkeen kannalta oleellisia ilman-
vaihtoon, lämmön talteenottoon ja valmiiden rakenteiden seu-
rantaan liittyviä kysymyksiä.

Julkisivun tiiviys varmistetaan Tyvek-kankaalla.Asennusvalmiit elementit on valmistettu yksilöllisesti sopimaan saneerattavaan kohteeseen.
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Julkisivu ja rakenneratkaisut ovat tyypillisiä 
1970-luvulla rakennetussa Olarissa. Tosin 
myös Espoon Lintuvaarassa ja Itäkeskuk-
sessa on käytetty vastaavia ratkaisuja. Uu-
sittavaa julkisivua oli yhteensä lähes 2200 
m2, josta rakennesyistä jouduttiin muuraa-
maan noin 400 m2; lähinnä parvekkeet ja 
muurit. Varsinaiset julkisivukentät katettiin 
Stonelin korjausratkaisulla.

”Projektin kustannukset näyttivät ole-
van suunnilleen samaa tasoa verrattaes-
sa perinteistä muurausjulkisivua ja Stonel-
korjausratkaisua. Perinteinen muuraus olisi 
kuitenkin jakautunut kahdelle vuodelle, nyt 
kaikki työvaiheet aloituksesta uuden julkisi-
vun asennukseen ja työmaan siivoamiseen 
saatiin mahtumaan yhdelle kesäkaudelle. Li-
säksi tulevat muut hyödyt”, sanoo projek-
tin pääsuunnittelija Jussi Eronen Profil-Bau 
Consultingista.

Suunnittelusta malliasennukseen

Kohteen suunnittelu alkoi vuoden 2009 
alussa ja uuden julkisivun malliasennus teh-
tiin jo helmikuussa. Jo alusta alkaen oli sel-
vää, että arkkitehtooninen kokonaisuus piti 
säilyttää ja uuden julkisivun tuli olla entisen 
kaltainen. ”Teimme paljon töitä, että uusi 
Stonel-tiiliverhous ja sen saumaus voitiin hy-
väksyä sellaisenaan. Lupaviranomaiset ovat 
Espoossa tarkkoja, ja hyvä niin. Se pakottaa 
meidätkin tekemään parhaamme ja kehit-

tämään tuotteitamme jatkuvasti.”, sanoo 
projektivastaava Veli-Matti Palola Stonel Oy:
stä. ”Tuotteen elinkaaren tulee olla hallitta-
vissa ja joka suhteessa vastaava perinteisen 
muuratun seinäpinnan kanssa”, hän jatkaa. 
”Tuotekehityksemme on pyrkinyt mahdol-
lisimman täydellisesti säilyttämään alkupe-
räisen julkisivun tiilimateriaalin, limityksen 
ja muut yksityiskohdat saumauksen väri-
tystä myöten. Ilmeisesti olemme onnistu-
neet aika hyvin, kun kerran lupakin saatiin”, 
hän myhäilee. Olen tyytyväinen siihen, että 
julkisivu- ja täyskul-
maelementti toimivat 
hyvin ja muodostavat 
hyvännäköisen koko-
naisuuden”, Veli-Matti 
Palola summaa.

– Kohde on ollut 
mielenkiintoinen ja 
haastava, sanoo vas-
taava työnjohtaja Tero 
Soikkeli Suomen lä-
hiökunnostajista. ”Täl-
lainen miljoonaluokan 
projekti vaatii sauma-
tonta yhteistyötä kaik-
kien tahojen kesken, 
voinkin antaa Stone-
lille hyvän yleisarvosanan.” Projektin suju-
van etenemisen kannalta toimitusten täs-
mällisyys ja koko logistiikka on keskeisen 
tärkeää. Jokainen kenttä mitattiin huolelli-

sesti ja mittauspöytäkirja lähettiin Stonelil-
le, joka valmisti määrämittaiset tiilielemen-
tit ja toimitti ne työmaalle. Toimitusaika oli 
viikosta kahteen. ”Arvostan kaikkea sitä, 
mikä palvelee työmaata. 15 vuoden julkisi-
vukokemuksella erottaa jo jyvät akanoista. 
Aina on tietysti kehittämistä; toimitusten 
merkinnöistä tiedonkulkuun. Tärkeintä on, 
että toimittaja on vastuullinen ja luotettava”, 
Soikkeli tähdentää.

Hyödyt ja säästöt

Stonel-ratkaisun myötä Kiinteistö Oy Irme-
linpesä sai ympärilleen 100 mm lisää eris-
tettä. Lisäksi kerrosten välisten, ulostyön-
tyvien palkkien päät (välipohjan etureuna) 
voitiin leikata poikki ja näin katkaista kyl-
mäsilta välipohjan ja ulkoverhouksen väliltä. 
”Rakennekokonaisuus ja kosteudenhallinta 
on nyt paremmalla tolalla”, vakuuttaa Jus-
si Eronen. ”Stonel asennetaan sinkittyjen 
teräskiinnikkeiden varaan, jolloin kevyt jul-
kisivurakenne tukeutuu seinään. Näin väli-
pohjapalkit, joiden varassa entinen muurattu 
rakenne oli, voitiin poistaa”, hän jatkaa.

”Lopputuloksena on kokonaispaksuu-
deltaan alkuperäistä ohuempi, paremmin 
eristetty ja tuuletettu rakenne”. Isännöit-
sijä Jouko Ahonen Isännöintiverkko Oy:stä 
katsoo asiaa taloyhtiön kannalta: Parantunut 
lämmöneristys on tärkeä argumentti valitun 
ratkaisun hyväksi. Toki asukkaita kiinnostaa 
myös remontin kokonaiskestoaika; kaksi ke-
sää vai vain yksi.

Lisäeristys parantaa asumismukavuutta 
ja tuo säästöjä. Perinteisellä muuraustaval-
la lisäeristys tai kylmäsiltojen poistaminen 
ei olisi ollut mahdollista. Millainen vaikutus 
eristyksen kasvattamisella on tulevaisuu-
dessa katuäänien vaimenemiseen sekä 
lämmityskustannuksiin, kiinnostaa paitsi 
isännöitsijää ja taloyhtiön hallitusta, myös 
asukkaita.

– Se, että kohteessa on toimiva päivä-
koti, kauppa ja kaupunkimaiset, ahtaat kul-
kuväylät, asetti materiaalitoimituksille ja 
turvajärjestelyille suuria vaatimuksia. Va-
rastointialueita ei juuri ole, joten toimitus-

aikataulujen pitävyys 
oli tärkeää, jatkaa Veli-
Matti Palola. ”Hioimme 
detaljiikkaa ja logistiik-
kaa yhdessä pääsuun-
nittelijan kanssa huo-
lellisesti, ja se kannat-
ti. Olemme pystyneet 
pitämään sen, minkä 
lupasimme. Seuraavis-
sa kohteissa nähdään 
Stonelin projektipääl-
likön ohella työmaalla 
myös Stonel-konsult-
ti, joka auttaa vastaa-
vaa mestaria työmaan 
suunnittelussa ja muis-

sa käytännön järjestelyissä sekä toimii avus-
tavana asiantuntijana. Haluamme näin pa-
rantaa ja lisätä panostamme kohteissa”. 
Palola lopettaa.

Tiiliverhouksella 
säästöä ja 
asumismukavuutta

Vanha rakenne         Uusi rakenne

Espoon Olarissa 1970-luvulla rakennetussa kiinteistössä alkoi tiilijulkisi-
vu rapautua joitakin vuosia sitten. Alas putoilevat tiilenpalaset aiheuttivat 
tyytymättömyyttä ja vaaratilanteita. Jotakin tuli tehdä. Edessä oli suuri ja 
monivaiheinen remontti. Kiinteistössä on kolme asuintornia ja niitä yhdis-
tävät matalat toimistorakennukset, lisäksi siinä toimii iso lähikauppa sekä 
lasten päiväkoti.
   Teksti ja Kuvat: Stonel Oy
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Erityisesti kiinnitettiin huomiota talojen il-
matiiveyteen, joka saatiin ratkaistua SPU 
Eristeillä. Niinpä korkea ilmanvuotoluku – 
huonoimmillaan kahdeksan – saatiin pudo-
tettua jopa passiivitalotasoon eli alle 0,6:n, 
kertoi OAKK:n tiimivastaava Paavo Vielma 
tyytyväisenä.

– Tämä on ollut hieno ja antoisa projek-
ti, jonka kaikki työvaiheet olemme tehneet 
omin voimin. Tekijät ovat olleet satapro-
senttisesti kurssilaisia. Vetovastuu on ollut 
työvaiheittain eri OAKK:n yksiköillä alkaen 
infrasta LVI-, talonrakennus- ja pihatöihin. 
Kun vielä eräs kouluttajistamme toimii vas-
taavana työnjohtajana, on homma ollut koko 

ajan omissa käsissämme, kuvaa Vielma töi-
den sujuvuutta. Vain suunnittelu ja valvonta 
ovat ulkoistetut ja se on hyvä ratkaisu. Val-
vojana toimii oululainen Insinööritoimisto 
JK-Suunnittelu Oy.

Turvallisin mielin tutulla tuotteella

– Nyt olemme rakentaneet noin 1½ vuotta 
ja kaikki on mennyt odotusten mukaises-
ti. SPU Eristeiden käyttö on ollut helppoa; 
tuote on tuttu, sitä on vaivatonta käyttää 
ja työstää. Turvallisin mielin olemme sillä 
tehneet lisälämmöneristyksen pohjat. Esi-
merkiksi yläpohjasta purimme kaiken muun 

pois, vain kattoristikot jäivät jäljelle. Niihin 
kiinnitimme 30 mm SPU Eristeen, tiivistim-
me saumat ja tämän päälle tuli sitten puhal-
lusvillakerros, jonka sisälle jäävät LVI-putkis-
tot eristettiin ensin erikseen. Tiiliverhottujen 
ulkoseinien osalla lisäsimme sisäpuolelle li-
säeristeeksi 60 mm paksuinen alumiinipin-
tainen SPU-eristelevy, joka voitiin kiinittää 
näppärästi suoraan runkotolppiin vanhan 
eristekerroksen jäädessä tolppien väliin. 
Puujulkisivujen osalla lisäeriste asennettiin 
myös ulkopuolelle. Ainoa mihin ei nyt puu-
tuttu oli alapohjan lämmöneristys. Siinä oli 
140 mm:n polystyreenikerros, johon vaan 
railotimme lämmitysputkiston. Seuraavas-

Jouluksi lämpimään kotiin

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen 
monivuotinen projekti on nyt sii-
nä vaiheessa, että ensimmäisen 
talon rivitaloasuntoihin voidaan 
muuttaa jo jouluksi. Ja mikäs on 
muuttaessa, sillä lähes täysin 
peruskorjatut asunnot on lisä-
lämmöneristetty. 

 Teksti: Raimo Holopainen
  Kuvat: SPU Oy

Peruskorjausprojekti on edennyt odotusten mukaisesti.
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sa talossa vaihdamme sitten myös alapoh-
jan eristeet, kuvaa Vielma läpi talon tehtyjä 
eristystöitä.

Peruskorjaus on tie energiatehokkuuteen

Tämän peruskorjauskohteen taustahan on 
poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Aikuis-
koulutuskeskus osti itselleen myytävänä ol-
leet vuokratalot, joiden korjauskustannukset 
arvioitiin varsin korkeiksi. Näin koulutuskes-
kus sai haluamansa pitkän projektin, jossa 
voi kouluttaa rakennusalalle haluavia. Kun 
rakennusten energialuokka oli lähtökohdal-
taan E-tasoa ja se haluttiin kohottaa saman 
tien A-luokkaan, edellytti se tehokkuutta 
kautta linjan. Pohjana oli tietysti lämmön-
eristävyyden parantaminen ja sen lisäksi 
taloon vaihdettiin energiatehokkaat ikkunat 
ja lisättiin huoneistokohtaiset ilmanvaihto-
järjestelmät. 

– Lisälämmöneristyksessä valitsimme 
SPU Eristeet, joista meillä oli aikaisemmin 
vain hyviä kokemuksia. Perusominaisuu-
den, hyvän lämmöneristävyyden lisäksi 
tuote on mittatarkka, liitoskohtien tiivistys 

Oulun Aikuiskoulutuskeskus on aikuisten oppimisympäristö

Oulun Aikuiskoulutuskeskus (OAKK) on Oulun kaupungin omistama yhtiö. 
Se tarjoaa tutkintatavoitteista koulutusta ja lyhytkestoista täydennyskou-
lutusta sekä erilaisia palveluja työyhteisöille. Koulutus on tarkoitettu eri-
laisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille ja se toteutetaan oppilaitoksen 
työtiloissa, työpaikoilla ja myös verkossa. OAKK toimii tiiviissä yhteistyös-
sä opetus- ja kulttuuri- sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetushallituksen, 
ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen, alueen työyhteisöjen, muiden 
oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa. Viime vuonna opiskelijoita oli yli 7 
000 ja 842 suoritti aikuisten näyttötutkinnon. Henkilökuntaa OAKK:ssa on 
noin kaksi sataa.

Ilmanvuotoluku

Ilmanvuotoluku tarkoittaa rakennukseen yhdessä tunnissa tulevan ilman 
määrää kun sisä- ja ulkoilman välillä on 50 Pascalin paine-ero. Ilmanvuoto-
luku on suhteellinen rakennuksen tilavuuteen nähden. Esimerkiksi luku 2,0 
tarkoittaa sitä, että rakennuksen vuoto on kaksi kertaa rakennuksen tilavuus 
yhden tunnin aikana. Samaa mittausmenetelmää käytetään sekä pientalois-
sa että kerrostaloissa.
Käytännössä suuremmissa rakennuksissa eli kerrostaloissa on pienempi 
ilmanvuotoluku eli rakenne on tiiviimpi. Luku vaihtelee hyvinkin paljon. Il-
manvuotoluku 8-10 on jo hyvin huono, taso 3-5 kertoo tyydyttävästä tasos-
ta, mutta vasta kun mennään alle yhden, on tilanne hyvä. Passiivitaloissa 
ilmanvuotoluvun tulee olla alle 0,6 1/h.

Ilmanvuotolukua ei saa sekoittaa ilmanvaihtokertoimeen, jolla tarkoite-
taan koneellisesti hoidettua ilmanvaihtoa. Rakennusmääräysten mukaan il-
manvaihtokertoimen tulee olla asuinrakennuksessa 0,5 1/h, mikä tarkoittaa, 
että huoneilman on vaihduttava kerran kahdessa tunnissa.

voidaan hoitaa polyuretaanivaahdolla, eikä 
erityistä höyrynsulkua tarvita lainkaan, pe-
rustelee Vielma valintaa.

Työ ohjaa uuteen ammattiin

– Tämmöinen pitkä projekti on aika palkit-
seva, kun lähes kaikki uusitaan. Tässä nyt 
meneillään olevassa koulutuskohteessahan 
on kaikkiaan neljä erillistä rivitaloa. Tässä pi-
lottikohteessa on kaikkiaan kuusi asuntoa, 
jotka myymme loppuvuoden aikana vapail-
la markkinoilla. Koulutettavatkin ovat olleet 
pääosin tosi kiinnostuneita ja mukaan on 
lähdetty varsin erilaisista lähtökohdista. Mu-

kana on nuoria aikuisia, jotka hakevat ensim-
mäistä varsinaista ammattiaan, perustyöttö-
miä, joilta aiempi työ on mennyt alta pois ja 
myös eri syistä uraa vaihtavia; esimerkiksi 
IT-puolelta on tullut ATK-päälliköitä ja on mu-
kana jokunen akateemisestikin koulutettu, 
kuvaa Vielma työjoukkoaan.

 – Toivoisin kyllä, että rakennusala kiin-
nostaisi vieläkin enemmän. Kyllä rakennet-
tavaa ja varsinkin tätä peruskorjattavaa Suo-
messa riittää. Minulla olisikin toiveena, että 
saisimme myös pienkerrostalon jossain vai-
heessa aikuiskoulutuskeskuksemme han-
kelistalle, toivoo tiimivastaava Paavo Vielma 
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksesta.



S��

Yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin 
lähteistä on terveellinen sisäil-
ma ja sen tuoma asumisviih-
tyvyys. Kerrostalokantamme 
on valtaosiltaan ajalta, jolloin 
aiheesta ei ole ollut juurikaan 
tietoa eikä keskitetylle koneel-
liselle poistoilmanvaihdolleollut 
parempaa vaihtoehtoa.

Terveysvaikutusten lisäksi ra-
kennusmääräysten vaatimukset 
energiatehokkuudesta korosta-
vat hyvän ilmanvaihdon tärke-
yttä. Poistoilmasta on otettava 
lämpöä talteen vähintään 45 % 
ilmanvaihdon lämmityksen tar-
vitsemasta lämpömäärästä.

Muutto vastavalmistunee-
seen taloon ei ole suinkaan ai-

noa vaihtoehto parantaa tilan-
netta, vaan vanhojen taloyhtiöi-
den tarpeisiin löytyy edullisia 
ja helposti toteutettavia ilman-
vaihtoratkaisuja. Ne maksavat 
itsensä takaisin muutamassa 
vuodessa lämmön talteenoton 
tuomanenergiansäästön kautta. 
Samalla asumisviihtyvyys nou-
see tasolle, jota ei koettu edes 
talon ollessa uusi.

Lämmön talteenotossa on eroja

Kerrostalon ilmanvaihto voidaan 
toteuttaa huoneisto-, porras- tai 
talokohtaisilla laitteilla. Lämmön 
talteenottoon tarvitaan läm-
mönsiirrin, joka voi olla tyypil-

tään pyörivä, paikallaan oleva 
(ristivirtauslevyt) tai nestekier-
toon perustuva (glykoli).

Pyörivällä lämmönsiirtimellä 
varustettu ilmanvaihtolaite on 
tehokkain ratkaisu, kun halu-
taan ilmanvaihdon lämmöntal-
teenotossa korkeaa lämpötila- 

ja vuosihyötysuhdetta. Pyörivä 
lämmönsiirrin ottaa talteen ja 
siirtää tuloilmaan lämpöä tai vii-
lennystä. Kovilla pakkasilla se 
tarjoaa myös sisäilman kaipaa-
maa kosteutta.

”Kerrostalojen parannus-
hankkeisiin suosittelemme eh-

Ilmanvaihto osaksi 
julkisivuremonttia

Julkisivukorjauksen yhteydessä tehty ilmanvaihdon 
perusparannus lyhentää kokonaishankkeen takaisin-
maksuaikaa pienentämällä hukkalämmön määrää. Sa-
malla vanhankin kerrostalon asumismukavuus nousee 
tämän päivän tasolle. Selkein ratkaisu toteutukseen on 
huoneistokohtainen ilmanvaihto, joka on varustettu te-
hokkaalla lämmön talteenotolla.

Pyörivässä lämmönsiirtimessä 
lämmin poistoilma virtaa pyöri-
vän alumiinikennoston läpi. Se 
siirtää lämpöä tuloilmakana-
vaan esilämmittäen asuntoon 
saapuvaa ulkoilmaa.Enervent 
Piccolon vuotuinen lämmön 
talteenoton hyötysuhde on yli 
70 %, mikä on huomattavasti 
korkeampi kuin perinteisillä 
ratkaisuilla.

Energiatehokas ilmanvaihtojär-
jestelmä säästää taloyhtiölle 

oman investointinsa lisäksi vuo-
sien ajan energiaaja lyhentää 
näin muun remontin takaisin-

maksuaikaa. Mittaukset Ener-
vent Piccolo –laitteen tuomasta 
energiansäästöstä Helsinkiläi-
sessä asunnossa kertoivat lait-

teen ottaneen talteen 
5090 kWh lämpöä.

  Teksti ja Kuvat: Ensto Finland Oy
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Enervent Piccolo -ilmanvaih-
tolaitteen yhteyteen asenne-

taan aina liesikupu. Liesikupu 
voidaan kytkeä ilmanvaihtolait-
teeseen joko suoraan tai kana-
valla. Liesikuvusta tuleva ilma 

johdetaan poistoilmapuhalti-
men avulla lämmönsiirtimen ohi 
suoraan jäteilmaan. Liesikuvun 

poistoilma ei siis pääse likaa-
maan lämmönsiirrintä.

dottomasti pyörivällä lämmönsiirtimellä 
varustettua ilmanvaihtolaitetta. Sellainen 
on esimerkiksi Enervent Piccolo, jonka voi 
asentaa pieneen tilaan vaikkapa lieden ylä-
puolelle, kattoon tai sille varatulle paikalle 
näkymättömiin. Se sopii keittiökalusteiden 
standardimitoitukseen ja toimitetaan asen-
nusvalmiina pakettina”, sanoo Heidi Tulo-
nen, joka toimii Ensto Building Technolo-
gyssa tuotekehitysinsinöörinä.

Pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettu 
laite on käyntiääneltään erittäin hiljainen. 
Se poistaa sisäilmaa ja vaihtaa sitä raikkaa-
seen, suodatettuun ja esilämmitettyyn ul-
koilmaan. Yli kaksi kolmannesta poistoilman 
sisältämästä lämmöstä palautuu takaisin 
huoneistoon. Laitteen ainutlaatuinen talvi-
aikainen kosteudensiirto-ominaisuus pitää 
sisäilman kosteuden terveellisellä tasolla.

”Huoneistokohtaisen ilmanvaihtolait-
teen lyömätön etu on asuntokohtaisen si-
säilmaston yksilöllinen säätö. Muiden rat-
kaisumallien tapauksessa säädön tekee 
aina joku muu kuin kyseisen huoneiston 
asukas. Asunnon sijainti kerrostalossa tai 
naapureiden toimet eivät enää vaikuta si-
säilmastoon, vaan se pysyy tasapainossa 

omien tottumusten mukaisena ja aina raik-
kaana”, Heidi Tulonen kuvailee.

Kannattavaa liittää julkisivuremonttiin

Teknisesti ilmanvaihto- ja lämmön talteen-
ottojärjestelmän asentaminen tai uusimi-
nen on varsin helppoa. Huoneistokohtaiset 
poistoilmakanavat ovat asennettavissa joko 
julkisivukorjauksessa käytettyjen elementti-
en alle tai hissikuiluun. Ilma johdetaan tätä 
kautta katolle, jolloin kustannustehokkuus 
asennuksessa on erittäin hyvä. Mitään julki-
sivua rumentavia 
rakenteita ei jää 
näkyville.

” J u l k i s i v u -
remonttiin kan-
nattaa aina liittää 
huoneistokohtai-
nen ilmanvaihto 
yksilöllisellä ohja-
uksella. Sopivat reitit huoneistoista ovat joka 
tapauksessa avoinna kanavien asentamisel-
le.Työ sujuu samalla kertaa ja erittäin edulli-
sesti verrattuna myöhempään ilmanvaihdon 
peruskorjaukseen”, Tulonen sanoo.

Korjausten ja ulkonäön lisäksi energian-
säästö on vahva motiivi myös julkisivure-
montissa. Kun talo on hyvin lämpöeristetty, 
voi ilmanvaihdon kautta syntyvä lämpöhuk-
ka nousta 60 %:iin. Huoneistokohtaisella 
ilmanvaihtolaitteella saadaan poistoilman 
lämpö talteen tarkasti. Enervent Piccolon 
vuotuinen hyötysuhde on yli 70 % eli VTT:
n luokituksen mukaan A-luokkaa.

Taloyhtiön julkisivukorjaus avaa ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden saavuttaa huomat-
tavia säästöjä lämmityskuluissa. Hyödyt 
alkavat välittömästi ja jatKuvat päivittäin 

vuos ikymmen iä 
eteenpäin. Ilman-
vaihto-osuuden ta-
kaisinmaksuaika on 
tyypillisesti vain joi-
takin vuosia, minkä 
jälkeen alkaa puh-
das säästö vaikka-
pa julkisivuremon-

tin kulujen kattamiseksi. Hankkeet yhdes-
sä toteutettuna nostavat yhtiön arvoa pa-
rantuneen sisäilman ja asumisviihtyvyyden 
ansiosta.

’’Pyörivällä lämmön-
siirtimellä varustettu
laite on käyntiääneltään
erittäin hiljainen.
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Hallituksen puheenjohtaja Heik-
ki Saaren mukaan rakennusvai-
heessa, 90-luvun lopulla asen-
netuista parvekelasituksista oli 
tullut asukkaille jo todellinen 
taakka. ”Talossa on suuret par-
vekkeet ja iäkkäämpien asuk-

kaittemme voimat eivät enää 
yksinkertaisesti riittäneet liuku-
lasien liikutteluun. Raskaat ra-
kenteet ja mittavirheet aiheut-
tivat jatkuvasti myös huolto- ja 
pesuvaikeuksia”, Saari kuvailee. 
”Lasien kanssa kitkuteltiin vuo-

desta toiseen erilaisten huolto- 
ja korjaustoimien turvin, mutta 
noin vuosi sitten isännöitsijä eh-
dotti, että eiköhän laiteta tilanne 
kerralla kuntoon.”

Tukea taloyhtiön  päätöksente-
koon

”Teimme pientä kartoitusta par-
vekelasien toimittajista, mutta 
Lumon oli melkeinpä itsestään 
selvä valinta. Ajattelimme, että 

Ulvilalaisen asunto-osakeyhtiö Riipunkuja 4:n asukkaat 
kyllästyivät kömpelöihin ja raskaisiin liukulaseihin ja la-
sit uusittiin keväällä 2011 yhdessä Lumonin kanssa. Uudet 
tyylikkäät puitteettomat sisäänpäin avautuvat parvekela-
sit auringonsuojaverhoineen kohensivat talon julkisivua 
ja lopputulos on muutaman kuukauden käytön perusteella 
osoittautunut sekä turvallisiksi että käytännöllisiksi.
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Toimimattoman 
liuku- tai parvekelasituksen 
kanssa on turha jäädä 
tappelemaan

hankitaan nyt sitten kerralla kunnolliset. 
Toki Lumonin hyvä syystarjous edesauttoi 
asiaa”, Heikki Saari muistelee. ”Lumonin 
tuotepäällikkö Juha Nieminen tuli projektiin 
mukaan jo siinä vaiheessa, kun asiaa ajet-
tiin läpi yhtiökokouksessa. Juha toi kokouk-
seen demoikkunan, jonka avulla hän esitteli 
ratkaisun toimivuutta. Päätös meni hyvän 
demonstraation ansiosta läpi niin sanotusti 
sukkana”, Heikki Saari kertoo.

Vanhat pois vaivattomasti, uudet tilalle 
välittömästi

Lumon hoitaa uusien parvekelasien asennuk-
sen yhteydessä myös vanhojen lasitusten 
purkamisen ja poisviennin. ”Kokonaispaketti 
oli meille edullinen ja ennen kaikkea hyvin vai-
vaton. Asukkaiden ei tarvinnut odotella uusia 

laseja vanhojen tilalle, vaan parveke tuli ker-
ralla kuntoon. Kokonaisuudessaan lasitusten 
vaihto kesti vain vajaat pari viikkoa ja urakan 
jälkeen piha oli siisti ja samassa kunnossa kuin 
ennenkin”, Heikki Saari kiittelee.

”Lumon keräsi asukaspalautetta heti par-
vekkeiden valmistuttua ja esille tulleet kysy-
mykset ja pari pientä ongelmaa käytiin läpi 
käyttöönoton yhteydessä. Asukkaat ovat 
erittäin tyytyväisiä uusiin parvekelaseihinsa: 
Kaikki pystyvät nyt liikuttelemaan parveke-
lasejaan vaivattomasti ja auringonsuojaver-
hot osoittautuivat kuuman kesän aikana to-
della tarpeellisiksi. Olemme myös varmoja 
siitä, että tämä ei ollut pelkkä ylimääräinen 
kustannus, vaan sijoitus talomme arvoon”, 
Heikki Saari kertoo.

”Näin taloyhtiön hallituksen puheenjoh-
tajan näkökulmasta voin suositella Lumonia 

Samoja ongelmia kuin Ulvilassa? Tilaa il-
mainen kustannusarviokäynti, niin saat ko-
konaistarjouksen vanhan parvekelasituk-
sen vaivattomasta vaihdosta turvalliseen, 
toimivaan ja kestävään Lumon-parvekela-
situkseen.

Lähimmän Lumon asiantuntijan löydät 
osoitteessa www.lumon.fi

kollegoilleni erittäin lämpimästi. Sopimukset 
olivat selkeitä, projekti kulki niin kuin oli so-
vittu, aikataulut pitivät ja kokonaisuuden hal-
linnasta vastasi yksi yhteyshenkilö. Projek-
tin jälkeen voikin vain todeta, että vanhojen 
ja hankalien lasitusten kanssa ei todellakaan 
kannata jäädä tappelemaan!”

 Teksti: Jyrki Hutri, Lumon Oy
  Kuvat: Jarno Kylmänen

Lumonin tuotepäällikkö Juha Nieminen ja talo-
yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Saari 
kertovat, että yhteistyö sujui kitkatta.

Asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Uudet sisäänpäin avautuvat parvekelasit ovat 
osoittautuneet turvallisiksi ja käytännöllisiksi.
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Itse asiassa näiden tavaroiden takana pii-
lee suurempi merkitys kuin itse fyysinen 
tuote. Sen käsittää vasta sitten, kun tava-
ra on kateissa tai muuten poissa käytöstä. 
Jos puhelin häviää tai ei toimi, sosiaalinen 
elämä kaventuu hetkessä. Ilman auton avai-
mia liikkuminen vaikeutuu ja ilman rahaa 
ei nykypäivänä saa enää juuri mitään. Jos 
kodin avaimet häviävät tai ei luota siihen, 
että lukot toimivat, kotimme on vaarassa 
ja pahimmassa tapauksessa kuka tahansa 
voi kävellä sisään – yksityisin paikka maan 
päällä on uhattuna.

Kodin lukitus on kodin 
käyttöliittymä

Miten voin vaikuttaa asuintalon, niin kerros-
talon kuin rivitalonkin turvallisuuteen?

Lukitusratkaisuissa on eroja. Ottamalla käyt-
töön patentoidut, tehdastason avaimet kodin 
turvallisuus kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
lisäavaimetkin tehdään kontrolloidusti teh-
taalla, ja lukitustiedot säilytetään yhdessä pai-
kassa tehtaan arkistoissa. Entäpä miten kan-
nattaa toimia kerrostaloissa, joissa asukkaat 
vaihtuvat tiheään tahtiin ja yhteistiloissa teh-
dään tihutöitä? Tässä ratkaisuna voisi olla ku-
lunvalvontajärjestelmän käyttöönotto, jolloin 

Missä on puhelin, lompakko ja auton avaimet – entäs ko-
din avaimet? Varmistamme päivittäin, että tärkeä henki-
lökohtainen omaisuus kulkee mukanamme. Ilman näitä 
emme tule toimeen.

asukkaiden liikkeistä jää muistijälki. Ei riitä, 
että avaimet ja lukostot ovat korkeatasoisia 
ja henkilö- ja murtoturvallisuusvaatimukset 
täyttyvät. Avainten hallinnan on myös olta-
va luotettavalla tasolla. Sekä asukkailla että 
isännöitsijöillä on oltava tieto siitä, missä 
avaimet ovat ja kenelle niitä on luovutettu. 
Myös poistuminen kodista ilman avainta on 
oltava mahdollista – tämä on edellytys hen-
kilöturvallisuuden täyttymiselle.

Ensisijaisesti kodin avaimet ja kodin luki-
tus edustavat meille turvallisuutta. Turvalli-
nen tuote ei poissulje sitä vaihtoehtoa, että 

Uutta kerrostalojen lukintaan. ABLOY® SENTO + OPTIMA -lukitusratkaisussa yhdistyvät mekaaninen lukitus ja kulunvalvonta. 

 Teksti: Abloy Oy
  Kuvat: Abloy Oy ja Grafex



S��

ABLOY® SENTO

ABLOY® SENTO + OPTIMA

ABLOY® PROTEC2 CLIQ

ABLOY® CONTROL+

se on myös miellyttävä käyttää. Käännämme 
avainta kodin lukoissa päivittäin. Ei tarvitse 
tehdä isoja ratkaisuja esim. kodin muihin in-
vestointeihin nähden, että ovien avaaminen 
ja lukitseminen on helppoa ja mutkatonta.

On asukkaan oikeus asettaa lukitukselle 
muitakin vaatimuksia kuin yksistään toimi-
vuus. Helppokäyttöisyyttä ei pidä unohtaa. 
Tällä tarkoitetaan mm. seuraavaa:

• Sarjoittaminen. Yksi ja sama avain avaa 
kaikki ovet kodin ulko-ovesta varaston 
riippulukkoon. Käyttölukko ja varmuus-
lukko saadaan myös toimimaan samalla 
avaimella.

• Avain kestää kulutusta ja kääntyy helposti 
avainpesässä.

• Kotiavain voi toimia langattomasti niin 
kuin auton avain.

• Esteetön liikkuminen. Tämä korostuu 
etenkin seniorikohteissa. Liikkuminen 
helpottuu, kun ovet aukeavatautomaat-
tisesti.

Mistä lukoston valinnassa voi lähteä  
liikkeelle?

Kerros- ja rivitalon lukituksen valintaan vai-
kuttavat oleellisesti kaksi seikkaa: rakennuk-
sen imago ja tyyli sekä rakennuksen sijainti 
ja sitä kautta ympäristön turvallisuustaso. 
Jos kerrostalo on tyyliltään korkea, istuu 
siihen myös laadukkaat ovituotteet. Silloin 
avainjärjestelmän valinnassa kiinnitetään 
huomiota käyttömukavuuteen ja tyylikkyy-
teen, oviautomatiikalla lisätään helppokul-
kuisuutta ja ovituotteiden pintakäsittelyillä 
tuetaan hienoa kokonaisilmettä. Toinen luki-
tuksen valintaan vaikuttava piirre on raken-
nuksen sijainti. Rauhallisella alueella sijait-
seva asuintalo ei tarvitse kulunvalvontaa sa-
malla tavalla kuin rauhattomalla ja ilkivaltaa 
esiintyvällä alueella sijaitseva asuintalo.

Lukoston huolto

Ei riitä, että lukitukseen tehdään muutok-
sia vain silloin, kun jotain peruuttamatonta 
on tapahtunut tai lukitusvaatimuksissa on 
tapahtunut isoja muutoksia. Lukosto vaatii 
huoltoa yhtä lailla kuin autokin. Huolto-oh-
jelmaan kannattaa ottaa mukaan vähintään 
seuraavat toimenpiteet, joita noudattamalla 
kodin turvallisuus kasvaa ja lukoston kunto 
pysyy hyvällä tasolla.

ABLOY® SENTO
– Maineikkaan ABLOY EXEC -avaimen 

seuraaja.
– Nykyaikainen lukituksen perusratkai-

su, jonka symmetrinen avain on help-
pokäyttöinen.

– Tukee avainturvallisuutta, jolloin luvat-
tomia lisäavaimia ei voida tehdä.

– Soveltuu pientalojen ja kerrostalojen 
lukintaan.

ABLOY® sento + oPtimA
– Yhdistelmäratkaisu: mekaaninen  

ABLOY SENTO ja etätunnisteella toi-
miva ABLOY OPTIMA.

– Ideaalinen ratkaisu taloyhtiöihin hel-
pottamaan avainten hallintaa ja kulun-
valvontaa.

– Etätunnisteella toimivat yhteiset tilat 
saadaan kulunvalvonnan piiriin, jolloin 
mahdolliset häiriöt vähenevät.

– Taloudellinen ratkaisu ja edullinen ylläpi-
tää: asukkaan huoneiston mekaanisen 
avaimen kadotessa sarjoitetaan uudel-
leen vain asunnon avainpesä.

– Sopii myös jälkimarkkinoille, kun jo ole-
massa oleva mekaaninen järjestelmä ha-
lutaan päivittää kulunvalvonnan piiriin.

ABLOY® ProteC2  (uutuus)
– Korkean turvatason täysmetalliavain suu-

riin kerrostaloihin ja sarjalukostoihin.
– Kestää kovissa olosuhteissa.
– Avaimessa on patentilla suojattu uu-

tuus, liikkuva elementti, jonka ansiosta 
avainturvallisuus on huipputasoa.

– ABLOY PROTEC2 on yritysten ja or-
ganisaatioiden kokonaisvaltainen luki-
tusratkaisu.

ABLOY® ProteC2 CliQ    (uutuus)
– ABLOY PROTEC järjestelmää voidaan 

laajentaa CLIQ-ominaisuuksilla, jolloin 
osaan ovista, vaikka rakennuksen ulko-
oviin, asennettavat lukot ovat elektro-
mekaanisia.

– Korkean turvatason PROTEC2 metalliavain, 
johon on liitetty elektroninen tunniste.

– Kaksinkertainen tunnistus: mekaaninen 
ja elektroninen.

– Avaimessa patteri, jolloin kalenteri- ja 
aikaohjaustoimintoihin ei tarvita erillis-
tä virtalähdettä.

– Toimii täydellisenä kulunvalvonnan vä-
lineenä.

– Avainten hallinta helppoa, koska ka-
donnut avain voidaan poistaa käytöstä 
välittömästi.

ABLOY® Control+
– Soveltuu erityisesti pientaloihin.
– Langaton keskuslukitusjärjestelmä.
– Ulko-ovet avautuvat kaukoavaimella, 

jopa 20 metrin päästä.
– Kodin kaikki ovet lukkiutuvat yhdellä 

näppäimen painalluksella.
– Avaimen saa poistetuksi käytöstä ja uu-

sia avaimia lisätyksi omatoimisesti.

ABLOY® keyControl
– Lukoston hallintaohjelmisto, joka hel-

pottaa isännöitsijöiden työtä merkit-
tävästi.

– Kaikki avaimen hallintaan liittyvä infor-
maatio on tallennettu turvallisesti yh-
teen paikkaan.

– Ohjelma tarjoaa mm. valmiit pohjat 
avainten luovuttamiseen ja tiedonvälityk-
sen lukkoliikkeen ja tehtaan välillä.

Tärkeimmät ABLOY -avainjärjestelmät kerros- ja rivitaloihin:

ABLOY® PROTEC2 

Kerran vuodessa  Ruuvien kireyden tar-
kastus sekä lukkojen 
telkien ja avainpesien  
voitelu lukkoöljyllä.

5 vuoden välein Lukituksen ja sarjoituk-
sen tarkastuttaminen  
ammattilaisella, esim.  
ABLOY-valtuutettu  luk-
koliikkeellä.

10 vuoden välein Sarjoituksen uusiminen.
20 vuoden välein Lukituksen uusiminen.
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Fenestra on ensimmäisenä suomalaisena 
ikkunavalmistajana ollut tutkimassa ilman-
vaihdon ja ikkunoiden yhteisroolia asunto-
jen energiatehokkuuden parantamisessa. 
Fenestra oli asiantuntijatahona mukana Ym-
päristöministeriön ja Sitran rahoittamassa 
MET-hankkeessa, jossa tutkittiin mahdolli-
suutta puolittaa energiankulutus olemassa 
olevassa rakennuskannassa.

Korjaushankkeista kokonaisuusajatteluun

Hankkeen testeissä käytettiin Fenestran 
Fenair-tuloilmaikkunoita. Käyttötestien tu-
loksena havaittiin, että energiatehokkuutta 
voitiin tuloilmaikkunan sisältävällä ilman-
vaihdon kokonaisratkaisulla parantaa noin 
20–40 prosenttia verrattuna alkutilantee-
seen. Pelkkien ikkunoiden vaihdolla voi saa-
vuttaa 5–15 prosentin parannuksen.

– On ratkaisevaa siirtyä ajattelutavassa 
kokonaisuuden arviointiin eikä pyrkiä rat-
kaisemaan energiatehokkuutta yksittäisillä 
rakenneratkaisuilla, kertoo Fenestran liike-
toimintajohtaja Timo Pernu, joka oli mukana 
asiantuntijana MET-hankkeessa.

Vanhoissa rakennuksissa ei ole mitään 
hallittua tuloilman tuontia. Ilmastoinnin ta-
sapainotus on vain teoreettinen mahdolli-
suus. Asumismukavuutta häiritsevä vetoi-
suus on yleistä. Kokonaisratkaisulla saavu-
tettiin energiaparannuksien lisäksi myös 
muita etuja.

– Fenairin ja ilmastoinnin yhteispelillä 
voidaan ilmanvaihtoa hallita niin, että ener-
giatehokkuuden nousun lisäksi vetoisuus 
vähenee. Mukavuustekijöiden lisäksi myös 
sisäilman laatu ja asumisterveellisyys para-
nee, Pernu listaa.

Optimaalinen venttiilirakenne

Fenair-tuloilmaikkuna on yksinkertainen ja 
kustannustehokas ratkaisu. Sen venttiiliraken-

Ikkunoiden ja ilmanvaihdon 
yhteensovittamisella 
energiankulutus alas

Fenestran kehittämän Fenair-tuloilmaikkunan ja ilman-
vaihdon yhteishallinnalla kiinteistön energiankulutusta-
voidaan alentaa jopa 40 prosenttia. Fenestra on edellä-
kävijä Suomessa älykkään ilmanvaihdon konseptin kehit-
tämisessä ja siihen liittyvässä tuotekehityksessä.

met-hankkeen käyttötestien tulokset:
http://www.dir-air.fi/assets/files/testi-ikkunan_lampotilaseuranta2011_fenestra_4-lasinen.pdf

nettikamera, josta voi seurata ilman lämpenemistä ikkunan sisällä reaaliaikaisesti:
http://www.dir-air.fi/fi/tutkimuslaboratoriot/web-kamera

säästölaskelma:
http://www.dir-air.fi/fi/tutkimuslaboratoriot/saastolaskelma

ne on lämmön talteenotto-ominaisuuksiltaan 
optimaalinen. Venttiili ohjaa sisään tulevan il-
man talvella kiertoon tuloilmaikkunan sisällä, 
jolloin ilma esilämpenee jopa 20 astetta ennen 
kuin se ohjataan sisätiloihin. Kesäasennossa 
venttiili vastaavasti ohjaa raikkaan ulkoilman 
suoraan sisään, jolloin vältytään asunnon tur-
halta kuumenemiselta. Säästyvä energia vai-
kuttaa suoraan asumiskustannuksiin.

– Viime talven testeissä verrattiin tuloil-
maventtiilin ja tavallisen rakoventtiilin eroa. 

Tulos oli, että tuloilmaventtiilin käyttö sääs-
ti talvipakkasilla noin 10 euroa kuussa per 
venttiili, Pernu havainnollistaa.

Fenairin toiminnasta on näyttönä kahden 
vuoden käyttötestitulokset.

– Tiedossamme ei ole yhtään kotimaista 
kilpailijaa, joka voisi esitellä vastaavia tutki-
mustuloksia, Pernu kehaisee.

lisätietoja:
www.fenestra.fi

  Teksti ja Kuvat: Fenestra Oy

Fenair-tuloilmaikkuna kesäasennossa Fenair-tuloilmaikkuna talviasennossa

Kennosuodatin, 
erinomainen
siitepölysuodatus
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Lämmityskustannuksissa selkein kasvu

Eniten ylläpitokustannuksia kasvatti kevyt 
polttoöljy, joka kallistui kyseisellä ajanjak-
solla peräti yli 35 prosenttia. Muista kustan-
nuksista mm. erilliskustannukset nousivat 
21,4 prosenttia, käyttösähkön kustannuk-
set 18,3 prosenttia, lämpökustannukset 
17,6 prosenttia ja kaukolämpökustannukset 
11,8 prosenttia.

Korotuksia hoitovastikkeisiin?

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista suu-
rin osa, noin 85 prosenttia katetaan yleen-
sä hoitovastikkeilla. Ylläpitokustannusten 
nopea kasvu nostanee siksi ennen pitkää 
myös hoitovastikkeita, vaikka isoja korotuk-
sia ei ehkä olekaan luvassa. Kun asunnono-
mistaja maksaa hoitovastiketta keskimäärin 
3,5 euroa neliömetriltä, 10 prosentin koro-
tus merkitsisi esimerkiksi 60-neliöisen asun-
non omistajalle 252 euron lisäkustannuksia 
vuodessa. Hoitovastikkeen suuruus määrä-
tään yleensä taloyhtiön yhtiökokouksessa. 
Jos taloyhtiössä pidetään kokous syksyllä, 
saattaa hoitovastike nousta vielä tänä vuon-
na. Maksujen korottaminen kesken kauden 
on sitä vastoin melko harvinaista.

Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusin-
deksi 2005=100, Tilastokeskus

Kiinteistön ylläpidon 
kustannusten kasvusta 

paineita hoitovastikkeille

Kiinteistön ylläpito on osa taloyhtiön arkipäivää. Parhaimmillaan ylläpidon 
eteen tehty työ näkyy kiinteistön moitteettomana kuntona ja toimivuutena. 
Samalla se muodostaa suurimman osan taloyhtiön menoista. Kiinteistöjen 
ylläpitokustannukset ovat viime aikoina nousseet huomattavan nopeasti. 
Ylläpitokustannusten kasvu näkynee ennen pitkää myös hoitovastikkeissa, 
joiden korotuksiin kustannustaso luo painetta. Tilastokeskuksen mukaan 
kustannukset nousivat 10,2 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä 
vuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2010 asunto-osakeyhtiöitä korjattiin 1,2 miljardilla

Suomessa asunto-osakeyhtiöiden korjattiin 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2010. Korjaukset 
nousivat edellisestä vuodesta noin 17 prosenttia. Vuosikorjauskustannukset kasvoivat 5,5 
prosenttia, mutta taseeseen aktivoidut korjauskustannukset kasvoivat jopa 48 prosenttia. 
Syynä korjauskustannusten voimakkaaseen kasvuun on 1950- ja 1960–luvuilla valmistu-
neiden kerrostaloasuntoyhtiöiden käsillä olevat peruskorjaushankkeet.

Yli 40 prosenttia asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista kohdistui LVI-järjestel-
miin, kuten putkiremontteihin. 
Noin 25 prosenttia kustannuksis-
ta kohdistui rakennusten ulkopuo-
lisien rakenteisiin ja noin 10 pro-
senttia rakennusten sisäpuolisien 
rakenteiden korjauksiin. Kaiken 
kaikkiaan yli 80 prosenttia korja-
uskustannuksista kohdistui ennen 
1980- lukua rakennettuihin asun-
to-osakeyhtiöihin.

Lähde: Asuntoyhteisöjen korjauk-
set. Tilastokeskus    
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Viisi vuotta eteenpäin

Menneitä tulee pohtia, mutta katse tulee 
kiinnittää tiukasti tulevaan. Ehdotukset tu-
levista korjaushankkeista on nyt tehty, jo-
ten on aika tutustua tarjolla oleviin mahdol-
lisuuksiin ja ratkaisuihin. Parhaimmillaan 
valmistautumiseen on nyt aikaa viisi vuotta. 
Se, miten tämä aikajakso käytetään hyväksi, 
riippuu tietenkin taloyhtiöstä, mutta lähtö-
kohtaisesti kaikilla on mahdollisuus tehok-
kaaseen valmisteluun.

Tehokkuudelle sanana voidaankin antaa 
varsin uudentyyppinen merkitys kun puhu-
taan taloyhtiön korjaushankkeen valmiste-
lusta. Jopa siinä määrin, että nykypäivänä 
koko korjaushankeprosessin läpiviennin 
kannalta avainasemassa on hankesuun-
nittelu.

Kiireestä luopuminen sillä perusteella, 
että hankkeen valmistelu tehdään perinpoh-
jaisesti ja että ratkaisua haetaan tavoitteelli-
sesti kiinteistön, sen omistajien sekä käyt-
täjien tarpeisiin, takaa hankkeen onnistumi-
sen. Taloyhtiön hallitus on vastuussa hank-
keiden valmistelusta, joten tiedon tarve, 
paitsi korjaushankkeen läpiviennin, myös 
mahdollisten korjausratkaisuiden osalta, on 
vähintäänkin mittavaa. Tyypillinen ongelma 
onkin, mistä ns. maallikko hallituksen jäse-
nenä saa oleellisen tiedon miljoonien euro-
jen hankkeen läpivientiin.

Tiedon tarve kasvaa

Hallituksen sekä osakkaiden tiedon tarve 
tulee vain ja ainoastaan kasvamaan. Tästä 
syystä kirjoitimmekin Taloyhtiön vuosikir-

jan. Kirjan tarkoituksena on paitsi opastaa 
ja ohjata taloyhtiön päättäjät läpi kuukausia 
kestävän korjaushankkeen, myös antaa pe-
rustiedot taloyhtiön hallinnoimiseen.

Taloyhtiöissä tehtävät laajemmat remontit 
ovat aina suuria tapahtumia. Mitä paremmin 
yhtiö ja sen hallitus hallitsevat hankkeen eri 
vaiheet, sitä vähemmän koetaan ikäviä yllä-
tyksiä. Yksi tärkeimmistä vaiheista on korja-
usmenetelmän valinta, joka edellyttää vaih-
toehtoihin perehtymistä. Sama pätee taloyh-
tiön toimintaan liittyvien yhteistyökumppa-
neiden valintaan. Aktiivinen ja osaava hallitus 
hakee yhdessä isännöitsijän kanssa ensisijai-
sesti ratkaisua ja vasta sen jälkeen ratkaisulle 
toteuttajaa. Rohkea hankkeeseen tarttumi-
nen tuo näkemystä vaihtoehdoista.

Taloyhtiön vuosikirja 2011-2012

Taloyhtiön vuosikirja 2011-2012 on ensim-
mäinen laatuaan ja sen tarkoituksena on 
toimia taloyhtiön hallituksissa toimivien 
työkaluna sekä toiminnallisena tukipilarina. 
Vuosikirjasta löytyvät uudistuneen asunto-
osakeyhtiölain mukaiset ohjeet ja määräyk-
set niin taloyhtiön toimintaan kuin hallinnoi-
miseenkin sekä laajalti erilaisia taloyhtiöille 
tarjottavia palveluita ja korjaushankeratkai-
suja niin peruskorjauksiin kuin taloyhtiön 
arvoa nostaviin hankkeisiinkin.

Tilaa kirja koko hallitukselle!

Taloyhtiön vuosikirja kulkee hallitusten jä-
senten mukana läpi taloyhtiön toiminta-
kauden. Tarjoamme kirjan taloyhtiöille nyt 
erikoishintaan! Yksikköhinta on sitä edul-
lisempi, mitä useamman kirjan taloyhtiösi 
tilaa. Tutustu tarjoukseen osoitteessa 
www.omataloyhtio.fi/vuosikirja

Onko taloyhtiössäsi 
kaikki hyvin?
Taloyhtiössä tehdyt päätökset koskettavat kaikkia. Olitpa sitten asukas, osakas 
tai hallituksen jäsen, on kaikkien yhteinen etu, että asumista koskevat päätökset 
tehdään oikeista syistä ja eri vaihtoehtoihin tutustuen. Kuluva vuosi lähestyy nyt 
päätöstään, ja on aika summailla vuoden tapahtumia niin paperilla kuin mielessä-
kin. Vuosi on ollut jälleen kerran varsin tapahtumarikas, sillä suurimmassa osas-
sa taloyhtiöitä mm. korjaussuunnitelmia seuraavalle viidelle vuodelle on esitetty 
ensimmäistä kertaa.
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Koti on usein meidän suomalaisten suurin investointi, 
mutta se on paljon muutakin. Rakennukset muodos-
tavat runsaan puolet Suomen kansallisvarallisuudesta 
ja rakennuskannan arvosta asuinrakennuksien osuus 
on yli 60%. On välttämätöntä pohtia, miten pidämme 
huolta rakennuksissa kiinni olevasta varallisuudestam-
me ja kuinka asuintalojen kunto vaikuttaa asumisviih-
tyisyyteen ja -terveyteen.

Taloyhtiöt eivät pysy ilman remontointia kunnossa, 
vaan jokaisella rakennusosalla ja teknisellä järjestelmäl-
lä on käyttöikänsä. Taloyhtiössä on tärkeää suunnitella, 
miten saadaan mahdollisimman hallitusti ja oikea-aikai-
sesti hoidettua väistämättömät korjaukset. Laiminlyön-
nit kasvattavat korjausvelkaa, mikä heikentää suoraan 
hyvinvointiamme. Peruskorjauksia ja -parannuksia teh-
dään, jotta asuinrakennusten kunto ja käytettävyys pa-
ranisivat sekä asumisviihtyisyys lisääntyisi. Rakennus-
ten on myös vastattava uusia vaatimuksia liittyen esi-
merkiksi turvallisuuteen ja energiataloudellisuuteen.

Asukkaiden tarpeet asumisen laadun osalta muut-
tuvat myös ajan myötä ja myös ne vaikuttavat taloyh-
tiöiden korjaustarpeisiin. 1950-luvulla saattoi riittää yksi 
pistorasia keittiössä, mutta nykyiselle kodinkoneiden 
määrälle se on aivan riittämätön. 

Asumisterveyden kannalta onnistuneilla korjauksilla 
voi olla iso merkitys. Parantunut ilmanvaihto, puhtaampi 
sisäilma ja muut vastaavat seikat kohentavat asumister-
veyttä sekä asumisen laatua. Kosteus- ja hometalkoot 
-hanke kohentaa asumisterveyttä ja rakennusten tilaa 
vuosina 2010-14. Lisätietoa talkoista löytyy osoitteesta 
www.hometalkoot.fi. Toinen ympäristöministeriön tuot-
tama tietolähde on www.korjaustieto.fi-portaali. 

Asukkaiden ja asunto-osakkeenomistajien kannalta 
korjaushankkeiden ennakointi ja suunnitelmallisuus on 
arvokasta, myös rahallisesti. Asunto-osakeyhtiölaki toi 
taloyhtiöiden yhtiökokouksiin esitettäväksi kunnossapi-

totarveselvityksen tule-
vaksi viideksi vuodeksi. 
Tämä parantaa niin suun-
nitelmallisuutta taloyh-
tiöissä kuin osakkaiden 
tiedonsaantia taloyhtiön 
kunnosta ja tulevista kor-
jaustarpeista.

Korjausrakentamisen 
määrä on kasvanut vauh-
dilla 1990-luvun alusta 
asti ja kasvaa edelleen. 

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää Suomessa noin 
500 000 henkilöä. Harmaa talous on korjausrakenta-
misen piirissä harmillisen yleistä, mutta laitonta. On 
tärkeää tietää, että harmaalla alueella vakuutukset ja 
takuut eivät ole voimassa ja siihen sisältyy paljon mui-
takin riskitekijöitä.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoksi yh-
teiskunnalta jää vuosittain saamatta useita miljardeja 
euroja veroja ja muita lakisääteisiä maksuja. Niille me-
netetyille euroille olisi aitoa hyötykäyttöä esimerkiksi 
terveyden-, lasten- ja vanhustenhoidossa tai vaikkapa 
koulutussektorilla. Taloyhtiöiden kannattaa tarkistaa re-
monttifirmojen toiminnan laillisuus ja tilaajavastuulain 
mukaisten velvollisuuksien noudattaminen maksutta 
osoitteesta www.tilaajavastuu.fi. 

Taloyhtiöiden korjauksilla on mittava yhteiskunnal-
linen merkitys, niin asukkaiden asumiskustannusten, 
kansallisvarallisuuden hoidon kuin myös kansantalou-
den sekä julkisen talouden kannalta.

Sari Sarkomaa (kok)
Kansanedustaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu
www.sarisarkomaa.fi

Oma koti kullan kallis
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Keväällä 2011 Lanssikadulle, lähelle Lahden 
kaupungin keskustaa, valmistuneet kaksi 
viisikerroksista kerrostaloa saavat lämmitys-
energiansa maalämmöstä ja aurinkoenergi-
asta. Talojen lämmityksen ja jäähdytyksen 
energiantarpeesta noin 95 prosenttia tuot-
tavat Oilonin toimittavat maalämpöpumput, 
loput viisi prosenttia tuotetaan aurinkoke-
rääjillä. Käyttöveden lämmitykseen tarvit-
tavasta energiasta aurinkokerääjät tuottavat 
noin 50–60 % ja loput tuotetaan maaläm-
möllä. Laitteet ovat olleet toiminnassa jo 
elokuusta 2010 lähtien, ensimmäiset asuk-
kaat muuttivat taloon huhtikuussa 2011.

Lisäksi talojen energiasäästöä lisää te-
hokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto 
sekä talojen hissit, jotka hyödyntävät jarru-
tusenergiaa syöttämällä sen takaisin raken-
nuksen sähköverkkoon. Talon energianku-
lutusta seurataan tarkasti ja huhtikuussa 
2012 saadaan tiedot ensimmäisen vuoden 
kulutuksesta. Talojen energialuokka on A eli 
paras mahdollinen.

Lahden Talot Oy:n vetämässä rakennus-
projektissa oli Oilonin lisäksi mukana lukuisa 
joukko eri alojen yhteistyökumppaneita.

– Energian hinta nousee jatkuvasti ja ha-
lusimme lähteä etsimään uudenlaisia rat-
kaisuja miten uudisrakentamisen energia-
tehokkuutta voidaan parantaa. Samalla ke-
hityshankkeella haettiin suuntaviivoja myös 
nykyisen asuntokannan energiatehokkuu-
den parantamiseksi. Tämä on ehdottomasti 
asuintalorakentamisen tulevaisuuden suun-
ta, hankeidean isä ja Lahden Talojen kiinteis-
töjohtaja Eero Lukkarinen kertoo.

Huippumodernit asuintalot ovat olleet 
kysyttyjä, vuokra-asuntoihin tuli lähes ne-
linkertainen määrä hakemuksia asuntojen 
lukumäärään nähden.

– Ekologisuus on ollut tärkeä vaikutin ta-
loihin muuttaneilla asukkailla. Meidän laskel-
mien mukaan satsaukset näihin uusiutuvan 
energian ratkaisuihin maksavat itsensä ta-
kaisin alle kymmenessä vuodessa.

Huolellinen suunnittelu

Lanssikadun rakennusprojektia edelsi poik-
keuksellisen laaja ja pitkä suunnitteluvaihe, 
sillä matalaenergiatalojen rakentamisesta ei 
ole vielä paljoakaan kokemuksia. Esimer-

kiksi Suomessa ei toistaiseksi ole kuin joi-
takin maalämmöllä lämpiäviä uudiskerros-
taloja. Hieman enemmän kokemuksia on 
kerätty vanhoista kerrostaloista, jotka ovat 
vaihtaneet kauko- tai öljylämmityksestä 
maalämpöön.

– Ydinkysymyksen suunnittelulle muo-
dosti kohteelle asetetut energiakulutuksen 
tavoitteet, joissa me halusimme yltää jopa 
30 prosenttia tämän hetken normien parem-
malle puolelle. Lisäksi huomiota kiinnitettiin 
sisäilman laatuun. Kokonaisuudessaan pro-
jekti oli todella antoisa ja opettavainen koke-
mus. Uskon, että maalämpö tulee olemaan 
myös jatkossa mukana projekteissamme, 
Lukkarinen sanoo.

Oilon toimitti kerrostaloihin kaksi Geopro 
RE 55 -maalämpöpumppua ja 20 aurinko-
lämpökeräintä. Kahdessa kerrostalossa on 
yhteensä 55 asuntoa ja lämmitettävää pin-
ta-alaa yli 2500 neliötä. Maalämpöpumppu-
jen automatiikka vaihdettiin TAC Vista -lait-
teistoon, jotta järjestelmä saatiin liitetyksi 
halutulla tavalla Lahden Talojen päävalvo-
moon. Automatiikan yhteensovittamisesta 
huolehti koko talon järjestelmästä vastannut 
Schneider Electric.

Matalaenergiatalot ovat 
asumisen tulevaisuus
Viime vuosina kiinteistöjen hoitotoimenpiteistä erityisesti kaukolämpö-,  säh-
kö- ja vesimaksut ovat olleet kovassa nousussa. Kun samaan aikaan myös 
energiatehokkuusvaatimukset ovat kiristyneet, niin ei ihme, että asuinta-
lojen rakentamisessa kiinnitetään päivä päivältä yhä enemmän huomiota 
juuri energiaratkaisuihin. Oilon oli tiiviisti mukana kotikaupunkinsa Lahden 
ensimmäisten matalaenergiatalojen rakennusprojektissa.

   Teksti ja Kuvat: Oilon Oy

Oilon Geopro RE -maalämpöpumppu
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Öljylämmityksellä on pitkät perin-
teet ja se on erinomainen vaihto-
ehto tuottaa myös tämän päivän 
taloyhtiöiden lämmöntarpeet. 

– Kaikilla teknisillä järjestel-
millä on kuitenkin oma käyttö-
ikänsä, mutta toisaalta uusi tek-
niikka – myös öljylämmityksessä 
– mahdollistaa oleellisesti entistä 
energiatehokkaamman lämmön-
tuotannon. Uusien kattiloiden 
hyötysuhde on jopa 30 % pa-
rempi kuin muutaman vuosikym-
menen ikäisellä laitteella, sanoo 
erityisasiantuntija Eero Otronen 
Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Öljylämmitys vastaa myös ilmas-
totalkoisiin

Lämmitysjärjestelmän uusimi-
sen tuoman energiatehokkuu-
den lisäksi niukempi energia-
kulutus rasittaa myös ympä-
ristöä vähemmän. Näin lämmi-
tysenergian tehokkaalla käytöl-
lä on suora vaikutus ilmaston 
olotilaan. Säästetyllä energialla 
osallistutaan näin täysimääräi-
sesti yhteisiin ilmastotalkoisiin, 
vertaa Otronen. Kannustan siis 
taloyhtiöitä harkitsemaan va-
kavasti öljylämmityslaitteiston 
uusimista. Kunnostus on kui-
tenkin lähes aina selvästi edul-
lisempaa kuin vaihto kokonaan 
toiseen lämmitysjärjestelmään. 
On myös muistettava, että talon 
lämmöntarve on aina vakio riip-
pumatta käytettävästä lämmi-
tysjärjestelmästä.

Öljylämmitys pitää pintansa

Suomen noin miljoonasta oma-
kotitalosta yli 200 000 lämpiää 
edelleen öljyllä. Myös taloyh-
tiöissä ja muissa kiinteistöis-
sä on edelleen useita kymme-
niä tuhansia rakennuksia, jotka 
luottavat öljyyn. Kunnostusten 
yhteydessä monet lisäävät au-
rinkoenergian rinnakkaisjärjes-
telmäksi, samoin lämmitys-
öljyssä on jo bio-osuus, joka 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. 
Öljylämmitys onkin erityisesti 
ympäristövaikutuksiltaan kilpai-
lukykyinen lämmitysmuoto, ko-
rostaa Eero Otronen. Sen typen 
oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkas-
päästöt ovat moneen muuhun 
lämmitysmuotoon verrattuna 
vähäiset. Pienemmät päästöt 
ja vähäisempi energiankulutus 
edesauttavat ympäristömme 
selviytymistä. Taloyhtiöille ja 
kuluttajille energiansäästöt nä-
kyvät pienempinä lämmityslas-
kuina. Ehkä merkittävämpää on 
kuitenkin lämmittämisen huo-
lettomuus ja se, että toimivat, 
kunnostetut lämmitysjärjes-
telmän laitteet nostavat myös 
kiinteistön arvoa. Eikä vähäi-
simpänä ole varmasti tieto ja 
tunne osallistumisesta yhtei-
siin ilmastotalkoisiin. Väittäisin, 
että sekin on osa asumisviihty-
vyyttä, sanoo erityisasiantuntija 
Eero Otronen Öljyalan Palvelu-
keskuksesta.

Energiansäästöä ja 
asumisviihtyvyyttä

Tekniikka ja ihmisen hyvinvointi voivat kohdata niinkin ”etäi-
sissä” asioissa kuin kellarissa sijaitseva lämpökeskus ja 
kymmenen kerrosta korkeammalla oleva asunto. Toimiva 
lämmitysjärjestelmä on merkittävä osa asukkaan asumis-
viihtyvyyttä. Niinpä vuosikymmeniä hyvin palvellut öljyläm-
mitysjärjestelmä kannattaakin saneerata nykytekniikan mo-
derneilla ratkaisuilla.

Huoleton öljylämmitys

öljylämmitys toimii automatiikan avulla lähes itsestään, kuin asian-
sa osaava isännöitsijä ja / tai taloyhtiön hallituksen tekninen vas-
tuuhenkilö, joka huolehtii mm. seuraavista asioista:

• Öljypoltinhuoltoliikkeen kanssa on sovittu säännöllisistä  
huoltokäynneistä

• Öljykattilan puhdistus on sovittu esim. nuohoojan kanssa  
tehtäväksi kerran vuodessa

• Lämmitysöljyn määrää seurataan säännöllisesti ja ennakoi-
daan loppuminen. Vaivattominta on sopia öljyntoimittajan 
kanssa säiliön automaattitäytöstä

• Öljysäiliön kuntoa seurataan ja kaikki säiliötä koskevat tiedot 
ovat tarvittaessa helposti saatavissa.

 Teksti : Raimo Holopainen
 Kuvat: Öljyalan Palvelukeskus

Erityisasiantuntija Eero Otronen 
Öljyalan Palvelukeskuksesta.

’’Öljyalan Palvelukeskuksen 
mielestä on tärkeää, että Suo-
messa käytössä oleva ja 
hyvin toimiva energiate-
hokkuussopimusjärjes-
telmä säilytetään, kun 
energiatehokkuusdi-
rektiiviä uudistetaan, 
eikä sitä korvata EU-
komission ehdotuksen 
mukaisilla velvoittavilla 
energia- tehokkuusjär-
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LVIS-järjestelmien korjauksiin käytettiin 
vuonna 2010 yli 526 miljoonaa euroa, joka 
on yli 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2009. Käytännössä tämä tarkoittaa, myös 
että putkiremontteja tehtiin yli puolitoista-
kertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. 
Putkiremonttien määrän kasvun myötä kas-
vaa myös asunto-osakeyhtiöiden vaatimus-
taso. Osaava taloyhtiö teettää putkiremon-
tin niin, että se palvelee myös asukkaita ja 
asumiseen liittyviä tavoitteita.

Taloyhtiöissä ollaan entistä valveutuneempia

Putkiremonttien alati lisääntyvä kysyntä on 
myös lisännyt taloyhtiöiden tietotasoa. Ti-
laaja osaa vaatia putkiremontilta ja korjaus-
hankkeilta ylipäätään entistä enemmän, 
jolloin hankesuunnittelun merkitys osana 
korjausprosessia on kasvanut. Ohjenuorana 
hankeen valmisteluun on, että ensin kartoi-

tetaan korjauksen tarve, sitten selvitetään 
korjausmahdollisuudet ja vasta sitten ver-
taillaan ratkaisuja.

– Jos taloyhtiöiden hallitustyöskentelyä 
vertaa vaikkapa kymmenen vuoden takai-
seen aikakauteen, on muutos valtaisa. Kor-
jaushankkeet ovat tulleet osaksi taloyhtiöi-
den arkea. On paljon yksinkertaisempaa ja 
lopputuloksen kannalta suotuisampaa työs-
kennellä kohteessa, jossa on asiantunteva 
isännöitsijä ja hallitus. Laadukkaasti toteu-
tettu putkiremontti nostaa taloyhtiön ja näin 
ollen huoneistojen arvoa, aivan kuten sen 
pitääkin, toteaa toimitusjohtaja Jorma Ny-
känen Näsin Vesijohtoliike Oy:stä

Hanakat Putkiremontti on investointi parem-
paan asumiseen

Hanakat Putkiremontti on räätälöitävissä 
niin taloyhtiön kuin asukkaankin tarpeisiin. 

Yksinkertaisimmillaan putkiremontissa voi 
olla kyse vaikkapa vain käyttövesiputkien 
uusimisesta. Normaalisti samassa yhtey-
dessä uusitaan myös viemäri, kylpyhuoneet 
ja osa sähköjärjestelmistä. Kustannusten 
kannalta on syytä pohtia hanketta kokonai-
suutena, sillä seuraava vastaava tilaisuus 
esimerkiksi talotekniseen parannukseen voi 
tulla vasta 40 vuoden päästä. Laajimmillaan 
putkiremontti voikin koskettaa lähes kaikkia 
LVIS-järjestelmiä.

As. Oy Ruotulan Säpin putket kuntoon

As. Oy Ruotulan Säppi on 1960-luvulla ra-
kennettu taloyhtiö, jossa lähestyvä putki-
remontti on tiedostettu jo pitkään. Vuonna 
2010 päätettiin ryhtyä toimeen.

– Muutimme taloyhtiöön syksyllä 2008, 
ja jo tuolloin isännöitsijä kertoi lähestyvästä 
putkiremontista, joten yllätyksenä se ei tul-
lut, ei meille eikä talon muille asukkaille. Ta-
loyhtiössämme pohdittiin tarkkaan eri vaih-
toehtoja, mutta halusimme varmistua siitä, 
että remontti tehdään kunnolla, kun siihen 
kerran ryhdytään, kertoo taloyhtiön hallituk-
sen puheenjohtaja Seppo Raiso.

Ruotulan Säpin putkiremontti alkoi kun-
totutkimuksella. Putket Kuvattiin ja saneera-
uksen todellinen tarve saatiin selville. Kaikki 
rakennuksen sisällä olevat viemäri- ja käyt-
tövesiputket päätettiin uusia ja rakennus-
ten ulkopuoliset viemärit sukittaa. Toinen 
hankkeen kannalta merkittävä tekijä oli kyl-
pyhuoneet. Suuri osa taloyhtiön kylpyhuo-
neista oli lähes alkuperäisessä kunnossa, 
mikä tarkoitti, että myös vesieristys näissä 
oli tuolta ajalta.

– Putket piti saada uudistettua ja tekniik-
ka päivitettyä, mutta asukasystävällisesti. 
Yhtenä kriteerinä urakoitsijaa valittaessa 
olivatkin hyvät referenssit. Haastattelim-
me niiden taloyhtiöiden hallituksia, joissa 
Näsin Vesijohtoliike oli aiemmin urakoinut 
ja palaute oli erittäin positiivista. Aikatau-
luissa pysyminen on ensisijaisen tärkeää 
paitsi niille, jotka asuvat huoneistoissaan 
hankeen ajan, myös niille, jotka ovat etsi-
neet tilapäisen vuokra-asunnon remontin 
ajaksi, lisää Raiso.

 Onko putkiremontti   
 taloyhtiöllesi 
ajankohtainen?
Asunto-osakeyhtiöihin tehdään nyt putkiremontteja enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Syy tähän on ilmeinen – rakennuskantamme vaatii 
sitä. Mutta mitä putkiremontti oikeastaan tarkoittaa, putkien remon-
tointiako? Ei suinkaan, putkiremontti on käsitteenä tänä päivänä lä-
hes yhtä yksilöllinen kuin taloyhtiö asukkaineen ja tämä tulee ottaa 
huomioon myös hanketta koskevaa päätöstä tehtäessä.

Hankkeen osapuolet As.Oy Ruotulan Säpin 
puheenjohtaja Seppo Raiso (vas.), Näsin Vesi-
johtoliike Oy:n vastaava mestari Tuija Stren-
gell sekä toimitusjohtaja Jorma Nykänen ovat 
tyytyväisiä urakan edistymiseen.
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rukkamme ei näistä hetkahda. Asukkailta 
saamamme palaute on ollut erinomaista. 

Uusi kylpyhuone, toimi-
vat hanat, ajanmukainen 
sähköistys ja siistit por-
raskäytävät parantavat 
asumista selkeästi. On 
mukava olla työmaalla kun 
näkee ”evakosta” palaavi-
en osakkaiden aidon tyy-
tyväisyyden hankkeen tu-
lokseen, toteaa työmaalla 
vastaavana mestarina toi-
miva Tuija Strengell.

Prosessi on Ruotulan 
Säpissä ollut pitkä mutta 
kannattava. Putkiremontti 
oli pakko tehdä, osa putkista 
oli jo todella huonossa kun-

nossa ja ongelmien ilmeneminen oli vain 
ajan kysymys. Tärkeää kuitenkin oli, että 
hankkeeseen ryhdyttiin ja siinä laajuudessa, 
kuin se oli tarpeellista. Laajemman remon-
tin toteuttaminen ei ollut itsestään selvää 
vaan tulos johdonmukaisesta pohdinnasta. 
Se mitä kannattaa tehdä ja milloin, riippuu 
taloyhtiöstä sekä ennen kaikkea taloyhtiön 
osakkaista ja asukkaista.

Putkiremonttihankkeen tärkein osapuoli ja 
oman asumisensa asiantuntija on asukas.

Putkiremontti on osakkaiden investointi 
kiinteistöön ja kiinteistön osana toimivaan 
huoneistoon. On siis tarkoituksenmukais-
ta valita urakoitsija, joka pystyy kattamaan 
osakkaiden asettamat toiveet. Osakkaalla 
on erityinen suhde omaan asuntoonsa: ar-
voja, odotuksia ja tarpeita, joihin tulee vasta-
ta. Putkiremontin myötä asunto on mahdol-
lista muokata omanlaisekseen. Laajemman 
remontin toteuttamista putkiremontin yhte-
ydessä puoltaa myös taloudellisuus, sillä yk-
silöllisistä ja yksittäisistä ratkaisuista muo-
dostuvat kustannukset ovat varsin vähäiset 
suhteessa remontin kokonaiskustannuk-
seen. Toisaalta nämä parannukset hoituvat 
muun remontoinnin yhteydessä ilman, että 
hankkeesta aiheutuva haitta kasvaa.

– Kun päätös tehtävästä hankkeesta on 
saatu aikaiseksi, tulee sen sisältö myös sel-
vittää osakkaille ja asukkaille. Asukasillat 
ovat tähän erittäin tehokas tapa ja ne ovat 
nykyisin hyvin suosittuja taloyhtiöissä. Tilai-
suudessa kerrotaan paitsi putkiremontista, 
samalla myös niistä huoneistokohtaisista 
vaihtoehdoista, joita osakkaille voidaan tar-

jota. Kylpyhuoneethan tehdään näin laajassa 
remontissa taloyhtiön toimesta, mutta osak-
kaiden on hyvä pohtia myös 
keittiön remontointitarvetta. 
Teemme Ruotulan Säpissä-
kin useita osakkaiden tilaa-
mia keittiöremontteja, kertoo 
työpäällikkö Ilari Siekkinen 
Näsin Vesijohtoliikkeestä.

Reilu vuoden projekti

As. Oy Ruotulan Säppi on 
iso saneerauskohde; kuusi 
rakennusta, 108 huoneis-
toa, porras- ja kellarikäytä-
vät sekä talokohtaiset sau-
natilat. Kaikki tämä saadaan 
kuitenkin valmiiksi hieman 
reilussa vuodessa ja joulua päästään viet-
tämään rauhallisissa merkeissä.

– Olemme remontoineet kahta rakennus-
ta aina samanaikaisesti. Keskimäärin aikaa 
näihin kuluu noin kolme ja puoli kuukautta 
paria kohden. Nyt työn alla ovat viimeiset 
rakennukset, ja kaikki työt ovat sujuneet 
hienosti. Joitakin pieniä yllätyksiä tulee aina, 
mutta kokenut ja ammattitaitoinen työpo-

 Teksti : Hanakat
    Kuvat: Topi Aaltonen

Putkiremontin yhteydessä myös lämmitysputket eristetään uudelleen.

Putket saadaan vietyä vaivatta kylpyhuoneiden alaslaskettujen kattojen sisällä.
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As Oy Säästötuen remontissa sekä tavoite-
hinta että -aikataulu alittuivat. Uponor Cefo 
-reitityselementeillä putkivedot jäävät ly-
hyiksi, mistä syntyy säästöä kustannuksissa 
ja asennusajassa. Kilpailuraati piti projektia 
hienona esimerkkinä modernin elementti-
tekniikan käytöstä. Linjasaneeraus valmis-
tui noin kolme kuukautta suunniteltua no-
peammin.

− Uponor Cefo -linjasaneeraus on kehi-
tetty 1960−1970 -luvuilla rakennettujen lä-
hiöiden perusparantamiseen. Elementtien 
teollisen esivalmistuksen ansiosta asennus 
tapahtuu ratkaisevasti nopeammin kuin pe-
rinteisillä saneerausmenetelmillä, myynti- ja 
markkinointipäällikkö Jarmo Mäenpää Upo-
norilta sanoo.

Uponor Cefo -komposiittiputkiston testat-
tu käyttöikä on 50 vuotta, pidempi kuin kupa-
riputkiston. Taloyhtiön hanketukiryhmän pu-
heenjohtaja Eino Rantala kertoo, että Cefon 
valinta oli lähtökohtaisesti selvä asia.

− Putkivuodon sattuessa rakenteita 
ei tarvitse avata, vaan vuodon voi korjata 
avaamalla elementin vuotokohdasta. Vuo-
to myös huomataan heti eikä isoa vahin-
koa pääse syntymään, Rantala perustelee 
valintaa.

As Oy Säästötuessa uusittiin kylpyhuo-
neet, osa keittiöistä, pesutupa ja sauna. 
Kaikkiin tiloihin tuotiin käyttövesi- ja viemä-
riputket Uponor Cefo -elementeillä. Kylpy-
huoneissa tehtiin varaus huoneistokohtai-
sille vesimittareille.

Korkea laatu ja asiakastyytyväisyys saivat 
tunnustusta

Urakoitsija, NCC Rakennus Oy:n korjaus- 
ja ylläpitopalveluiden yksikön johtaja Juha 

Sanille Uponor Cefo -järjestelmä ei ollut 
entuudestaan tuttu, mutta hän totesi sen 
toimivaksi ratkaisuksi, joka osaltaan no-
peutti urakkaa.

− Projekti voitti sisäisen auditointimme, 
jossa kriteereinä oli mm. asiakastyytyväi-
syys, taloudellisuus, aikataulun ja laadun 
hallinta sekä rakennustyön turvallisuus.

Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit-
rakennuttajatoimistosta vastasi hankkeen 
ohjauksesta ja työn laadun valvonnasta. 
Uponor Cefo -nousuelementit täyttävät 
laatuvaatimukset. Suunnitteluratkaisu teki 
mahdolliseksi putkimiehen ja rakennustyö-
miehen yhtäaikaisen työskentelyn ahtais-
sa tiloissa.

Uponor Cefo -elementeillä voidaan tuoda 
huoneistoihin käyttövesi, lämmitys, viemä-
röinti ja ilmanvaihto. Järjestelmään kuuluvat 
myös sähkökeskuksilla varustetut sähkörei-
tityselementit.

Vuoden putkiremontti -kilpailun järjestivät 
Suomen Kiinteistöliitto ja Asunto- ja kiinteis-
töyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry.

Uponor Cefo  
-putkistoelementit 
Vuoden putkiremontti -
voittajahankkeessa
Uponor Cefo -järjestelmä keräsi kiitosta Vuoden put-
kiremontti 2011 -kilpailussa, jonka voitti Helsingin 
Maunulan As Oy Säästötuki. Tärkeänä osatekijänä 
remontin onnistumisessa oli Uponor Cefo -putkis-
toelementtien nopea asennettavuus.

Uponor Cefo -järjestel-
mällä voidaan toteuttaa 
vesi-, ilmanvaihto- ja 
viemärijärjestelmien pe-
rusparannukset kokonais-
valtaisesti.

  Teksti ja Kuvat: Uponor Suomi Oy

Juuso Hämäläinen, Juha Sani 
ja Eino Rantala kertovat, että 
yhteistyö sujui ongelmitta As Oy 
Säästötuen koko putkiremontti-
projektin ajan.
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Ruiskuvalu- ja sukitussaneera-
uksiin erikoistuneen NewLiner 
Suomi Oy:n putkiremonttien 
suurin etu on nopeus. Yhden 
kerrostaloasunnon putkisanee-
raukseen kuluu ruiskuvalutek-
niikalla keskimäärin vain yksi 
työpäivä, eikä asukkaiden tar-
vitse muuttaa pois putkitöiden 
aikana.

”NewLiner on jo pitkään 
käyttänyt sukitusta muun mu-
assa pohjaviemäreissä, mutta 
nyt meiltä saa myös pystyvie-
märeiden ja haaraviemäreiden 
sukituksen. Tilaajan toiveen mu-
kaan kohteessa käytetään joko 
ruiskuvalua, sukitusta tai näiden 
yhdistelmää”, myyntijohtaja 
Thomas Granberg toteaa.

Pystysukitus on NewLineril-
le uusi menetelmä, jonka yhtiö 
otti käyttöönsä markkinoiden 
toiveesta.

”Meillä on pystysukituksen 
tekemiseen erittäin hyvä am-
mattitaito - työntekijöistämme 
löytyy todella ammattitaitoisia 
pystysukittajia ja lisäksi meillä 
on käytössämme nykyaikainen 
laitteisto”, Granberg kertoo.

NewLiner panostaa jatkuvas-
ti laadunvarmistukseen. Yhtiö 
antaakin tuotteille materiaali- ja 
valmistusvirheen huoltotakuun 
peräti 10 vuodeksi tavanomai-
sen takuun ollessa kaksi vuot-
ta. Esimerkiksi putkien kunnon 
yhtiö tutkii itse tarkasti jo ennen 
töiden vastaanottamista kunto-
tutkimuksen avulla. Laadun var-
mistamiseksi putket Kuvataan 
vielä valmistumisen jälkeenkin 
etu- ja takaperin. Takaperin ku-
vaus on laadunvarmistuksen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää, 

sillä sen avulla putkisto tulee 
kokonaan näkyviin. Pelkällä etu-
perin kuvauksella noin puolet 
putkista jää näkemättä.

Itsekantavat putket uusilla putki-
remonttimenetelmillä valtaavat 
markkinoita

Uusien putkisaneerausme-
netelmien suosio on kasvanut 
nopeasti viime vuosien aikana, 
sillä ne ovat nopeita, kustan-
nustehokkaita ja asumista vä-
hemmän haittaavia vaihtoehto-
ja. Seiniä ja lattioita ei tarvitse 
piikata, putkia ei tarvitse purkaa 
eikä katu- ja piha-alueita kaivaa 
auki. Nämä rakenteita rikkomat-
tomat uudet sisäpuoliset sanee-
rausmenetelmät kuormittavat 
myös ympäristöä vähemmän 
kuin perinteiset menetelmät, 
sillä ne kuluttavat vähemmän 
materiaaleja ja tuottavat vähem-
män jätettä.

NewLinerin putkisaneeraus-
menetelmissä putket kunnoste-
taan käyttämällä vanhoja putkia 
muotteina, joiden sisälle ruis-
kuvaletaan tai sukitetaan uudet 

itsekantavat ja rengasjäykkyy-
den omaavat putket. Kummal-
lakin tekniikalla saadaan aikaan 
uudet putket, joiden kestoikä 
on verrattavissa perinteisesti 
rakennettuihin putkiin. Käytet-
tävä tekniikka valitaan putkien 
sijainnin 
ja  omi-
naisuuk-
s i e n 
mukaan. 
Ruisku-
valutekniikka soveltuu parhai-
ten rakennuksien sisäpuolisiin 
viemäriputkistoihin, kun sukitus 
puolestaan soveltuu erityisesti 
maanalaisiin putkistoihin sekä 
viemärilinjojen pystynousuihin 
ja sadevesiputkiin.

”Muovipäällysteinen, epok-
silla kyllästetty kuitusukka asen-
netaan viemäriin paineilmalla ja 
kovetetaan vanhan putken si-
sään. Tämän jälkeen avataan lii-
toskohdat robottiporalla ja asen-
netaan haarapalat. Kuivuessaan 
sukka muodostaa vahvan, itse-
kantavan putken vanhan viemä-
rin sisään”, Granberg kertoo su-
kitustoimenpiteestä.

Tasalaatuisuuden varmista-
miseksi NewLiner käyttää su-
kituskohteissaan ainoastaan 
tehdastekoisia yhdepaloja ja 
haarayhteitä.

NewLinerin tuotekehitystyö 
ja laadunvarmistus on tuonut sil-

le muun muas-
sa vakuutusyh-
tiöhyväksynnän 
ja sen ruiskuva-
lumenetelmälle 
VTT:n sertifikaa-

tin. Päämajaansa Turussa, jossa 
sillä on myös aluetoimisto, pitä-
vällä NewLiner Suomi Oy:llä on 
aluetoimistot myös Helsingissä, 
Porvoossa, Tampereella, Jyväs-
kylässä, Vaasassa ja Oulussa. 
Vuonna 2008 perustettu yhtiö 
työllistää tällä hetkellä noin 80 
henkilöä, ja on alallaan suurim-
pia yksityisomistuksessa olevia 
kotimaisia yrityksiä.

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Thomas Granberg
puh. 0400 14 22 14
thomas.granberg@newliner.fi
www.newliner.fi

NewLiner tarjoaa nyt 
myös pystyviemärien 

sukitusta
Koska putkistojen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta 
ja Suomen asuntokannasta suurin osa on valmistunut 
1960-luvun jälkeen, on putkiremontti monessa taloyhti-
össä ajankohtainen.

’’NewLiner käyttää sukitus-     
kohteissaan ainoastaan tehdas-    
tekoisia yhdepaloja ja haarayhteitä

  Teksti ja Kuvat: NewLiner Oy
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Voiko taloyhtiössäsi olla 
radonongelma?

 Teksti : Topi Aaltonen Kuvat: Raimo Koivukorpi 

Radonmittausten aika on marras-huhtikuussa

Radonpitoisuudet mitataan routa-aikaan 
marras-huhtikuussa. Mittaukset suorite-
taan huoneilmasta radonmittauspurkeilla ja 
mittaus kestää kaksi kuukautta. Tehtävien 
mittaustulosten luotettavuus varmistetaan, 
kun mittauksia suoritetaan riittävän useas-
ta huoneistosta. Taloyhtiössä mittaukset 
suoritetaan tyypillisesti alimmassa asutus-
sa kerroksessa.

Milloin on syytä toimenpiteisiin?

Säteilyturvakeskus suosittelee ryhtymään 
toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienen-
tämiseksi, kun huoneilman radonmittaustu-
lokset ylittävät 400 Bq/m3. Mittaustuloksen 
ollessa 200–400 Bq/m3 on suositeltavaa har-
kita ilmanvaihdon parantamista sekä muita 
helposti tehtäviä korjauksia radonpitoisuu-
den alentamiseksi. Alle 200 Bq/m3 pitoi-
suus huonetilassa on radonturvallisuuden 
kannalta riittävä.

As. Oy Lahden Päivärinteessä rajat ylittyivät

Vuonna 1981 rakennettu As. Oy Lahden 
Päivärinne sijaitsee soraharjun päällä, joten 
korkeita radonpitoisuuksia osattiin odottaa. 
Ensimmäiset mittaukset kohteessa suori-
tettiin jo 2000-luvun alussa. Tämän jälkeen 
mittauksia on uusittu muutamia kertoja. 
Näistä viimeisin tehtiin ennen saneerausta 
vuonna 2008.

– Taloyhtiössä korjauksesta on puhuttu 
jo lähes kymmenen vuotta, mutta tarjolla 
olleiden korjausmenetelmien suuri työmää-
rä ja korkea kustannus ovat aina jättäneet 
keskustelut suunnittelun asteelle. Radon-
pitoisuuksien suositus on alle 200 Bq/m3. 
Päivärinteessä tulokset ovat olleet jopa 15-
kertaiset, joten vuonna 2010  päätimme kor-
jauksien toteuttamisesta - maksoipa hanke 
sitten mitä tahansa, kertoo taloyhtiön pu-
heenjohtaja Ossi Lahtinen

Erilaisia vaihtoehtoja

Taloyhtiössä teetettiin ensimmäinen kar-
kea suunnitelma kaivojen käytöstä vuonna 
2004. Tuolloin ongelmana oli, ettei kukaan 
antanut korjauksille toimivuustakuita. Vuon-
na 2008 taloyhtiössä teetettiin kuntoarvio, 
jonka suosituksen mukaisesti tilannetta 
yritettiin parantaa korvausilmaventtiilien 
asennuksella, mutta merkittävää apua on-
gelmaan ei kuitenkaan saatu. Vuonna 2010, 
kun hanke päätettiin toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa, teetettiin seuraava suunni-
telma. Suunnitelman mukaan imuputkistot 
radonille olisi asennettu talon alle ja pois-
toputket koteloitu kulkemaan huoneistojen 
läpi. Tämän suunnitelman mukainen ratkai-
su olisi kuitenkin tehnyt remontista pitkän ja 
kaikin puolin massiivisen, joten vaihtoehtoja 
hankkeelle kaivattiin.

Radon on terveydelle vaarallinen kaasu, jota esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikas-
ta riippumatta paljon luultua enemmän. Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä kaasua, 
jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Asuinrakennusten kannalta 
merkittävimpiä radonlähteitä ovat maaperä ja täytesora. Maasta radon pääsee asuinhuoneis-
toihin erilaisten vuotokohtien kuten perustuksiin tehtyjen läpivientien tai materiaalien välis-
ten rakojen kautta. Huoneilmassa radonin on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain satoja 
keuhkosyöpätapauksia. Radonin havaitseminen on ongelmallista. Se voidaankin todeta aino-
astaan mittauksin. Näin tehtiin myös As. Oy Lahden Päivärinteessä.
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As. Oy Lahden Päivärinteeseen asennettiin kolme radonkaivoa. Maanpinnalla oleva poistoputki on noin 1,5 m korkea ja se on peitetty rosteripellillä. Taloyhtiön pu-
heenjohtaja Ossi Lahtinen kertoo, että lopputulokseen on oltu erittäin tyytyväisiä.

– Kuulimme Uponorin tarjoamasta vaih-
toehdosta, jossa taloon ei tarvitsisi koskea 
ja kiinnostuimme heti. Yhteydenoton avul-
la saimme Uponorilta ammattilaisen esit-
telemään taloyhtiöllemme ratkaisua, joka 
oli kustannuksiltaan edullinen ja jolle löytyi 
toimintatakuut. Tämän jälkeen ei yhtiökoko-
uksessa muista ratkaisuista enää tarvinnut 
keskustella. Lisäksi urakan nopeus ja help-
pous asukkaiden kannalta olivat toki pää-
töksenteon kannalta merkittäviä tekijöitä, 
summaa Lahtinen.

Uponorilta ratkaisu ongelmaan

Helppo ja nopea ratkaisu ongelmaan löytyi 
Uponorilta. Toisin kuin muissa vaihtoeh-
doissa, tämän ratkaisun osalta ei asukkaille 
koitunut haittaa rakenteiden purkamisesta 
ja uudelleen rakentamisista. Uponorin tar-
joama ratkaisu vaati vain 2-3 päivää, jonka 

aikana kaivuri kaivoi nopeasti talon ulkopuo-
lelle kuopat radonkaivoille ja järjestelmien 
asennus sekä kytkentä suoritettiin. No-
peasta asennusaikataulusta johtuen myös 
kustannukset jäivät murto-osaan ensimmäi-
seen suunnitelmaan verrattuna.

– As. Oy Lahden Päivärinteeseen asen-
nettiin kolme radonkaivoa. Kaivot sijoitettiin 
talon ylärinteen puolelle tasaisin välein n. 20 
metrin päähän toisistaan. Varsinainen imu 
maaperästä suoritetaan mahdollisimman 
lähellä talon maanvastaista seinää, jolloin 
radonpitoisen ilman kulkeutuminen talon si-
sään seinärakenteen ja mahdollisten reikien 
ja rakojen kautta estyy. Imetty ilma johde-
taan maanpinnalle putkistoa pitkin tarpeeksi 
kauas oleskelualueista. Maanpinnalla oleva 
poistoputki on noin 1,5 m korkea ja se on 
peitetty rosteripellillä, joka kestää katseet 
ja säänvaihtelut, kertoo tuotepäällikkö Jou-
ni Helppolainen Uponorilta.

Taloyhtiössä ollaan tyytyväisiä ratkaisuun

Uponorin kokonaisvaltainen ratkaisu oli ta-
loyhtiölle vastaus jo pitkään vaivanneeseen 
ongelmaan. Urakka oli kokonaisuudessaan 
vaivaton niin hallinnollisesti kuin itse asen-
nustyönkin puolesta. Lopputulos oli siisti ja 
toimiva. Radonarvoalenemat ovat taloyhti-
össä olleet suuria järjestelmän käyttöönoton 
jälkeen ja huoneilman radonpitoisuus on las-
kenut lähes suositellulle tasolle.

– Puolen vuoden käyttökokemuksel-
la olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun. 
Jahkailu saatiin päätökseen, asuntojen jäl-
leenmyyntiarvoihin saatiin reilu korotus ja 
potentiaalinen terveyshaitta on nyt histo-
riaa. Muutaman asunnon osalta odotam-
me vielä uusintamittausta, mutta muutoin 
tulokset ovat sitä mitä niiden pitääkin olla. 
Voimme vilpittömästi suositella ratkaisua 
kaikille saman ongelman edessä painiville 
yhtiöille, päättää taloyhtiön puheenjohtaja 
Ossi Lahtinen.
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Asko Haapatie esittelee ylpeänä yrityksen-
sä Sanerex Oy:n tekemää asuntoremont-
tia Helsingin Kruunuhaassa. Uutta vuokra-
laista odottaa lattiasta kattoon remontoitu 
asunto. Myös ilmanvaihdon osalta on teh-
ty parannuksia. Huoneiston vanhat rauta-
luukkuventtiilit on poistettu ja niiden tilalle 
on asennettu ulkolämpötilan mukaan sää-
tyvät Velco-korvausilmaventtiilit, joissa on 
Terveysilman edustama Filtrete-suodatin. 
Myös poistoilmaventtiilit on uusittu.

– Toimiva ilmanvaihto on yhtä tärkeää 
kuin lämmin käyttövesi. Me olemme käyt-
täneet saman valmistajan tuotteita jo kauan. 
Itse asiassa asensin ensimmäiset venttiilit 
omaan kotiini vuosikymmeniä sitten ja ne 
toimivat yhä, hymyilee Haapatie.

Velco-venttiilissä olevan lämpölaajene-
miseen perustuvan termostaatin ansiosta 
lautanen säätyy automaattisesti kylmällä 
pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle 
muuttuvan ulkolämpötilan mukaan, joten 

Remonttiliikkeelle 
ilmanvaihdon parantaminen  
on tuottavaa liiketoimintaa

Asko Haapatien mielestä remontoijan tulee huolehtia myös ilmanvaihdon toimivuudesta.

  Teksti ja Kuvat: Mari Kangasmaa

venttiilin käsisäädön voi unohtaa. Haapatie 
pitää tätä suurena etuna.

– Tässäkään asunnossa asukas tuskin 
vaivautuisi itse säätelemään venttiiliä. Ta-
valliset venttiilit veivataan kiinni pakkasella, 
unohdetaan koko juttu ja sitten soitetaan 
myöhemmin huoltomiehelle, kun ilma on 
tunkkainen.

Velco-venttiilin asentaminen käy helposti

Ilmanvaihdon korjaamista pidetään usein 
hankalana ja kalliina. Haapatie on eri mieltä.

– Tässä kaksiossa ilmanvaihtoremont-
ti osineen ja töineen tuli maksamaan pari-
kolmesataa euroa. Koko asunnon remontti 
maksoi kymppitonnin. En pidä ilmanvaihdon 
osuutta siitä erityisen kalliina, hän toteaa.

Velco-venttiilin asentaminen käy hel-
posti. Haapatie kertoo asentaneensa niitä 
niin ikkunoiden puuluukkuihin kuin poran-
neensa seiniin kokonaan uusia läpivienti-
reikiäkin. Tässä kohteessa Velco-venttiilit 
laitettiin vanhojen, käytöstä poistettavien 
venttiilien tilalle. Erilaisiin kohteisiin saata-
vat valmiit asennussarjat helpottavat työtä 
huomattavasti.

– Usein remontin tilaaja ei ole lainkaan 
ajatellut ilmanvaihdon toimivuutta, aina hän 
ei edes tiedä kuinka se asunnossa on järjes-
tetty. Kun ehdotan mitä tehdään ja kerron 
kustannukset, ei kieltävää vastausta vielä 
ole tullut, Haapatie kertoo.

Sanerexissa panostetaan laatuun. Asia-
kaspalveluun kuuluu myös sellaisista asi-
oista kertominen, joita asiakas itse ei osaa 
huomioida.

– Viime kädessä se näkyy palkkapus-
sissa, sanoo Haapatie, jolla on kolme re-
monttia työn alla ja seuraavat kohteet jo 
odottamassa.

’’Velco-venttiilissä olevan 
lämpölaajenemiseen perustuvan 
termostaatin ansiosta lautanen 
säätyy automaattisesti kylmällä 
pienemmälle ja lämpimällä 
suuremmalle muuttuvan 
ulkolämpötilan mukaan.
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Nykyaikainen pyykinkuivaus kannattaa to-
teuttaa Velco pyykinkuivauslaitteilla, jotka 
kuluttavat kuivauksen aikana sähköä alle 
300 wattia tunnissa. Toisaalta käytössä on 
edelleen kuivaimia, jotka käyttävät kuiva-
ukseen 7500 wattia tunnissa, osa huomat-
tavasti enemmänkin. Ei ole vaikea laskea, 
miltä tämä ero näyttää sähkölaskussa koko 
vuoden kulutuksessa.

Velco pyykinkuivauslaitteilla saat aikaan 
todellista säästöä

Velco laitteiden pyykinkuivauksessa tarvit-
sema lämpö otetaan käyttövedestä, joka 
kiertää lämpökennoston läpi. Vedestä saa-
tava lämpö puhalletaan pyykkiä kohti kevyel-
lä puhaltimella. Puhallettavan ilman lämpö-
tila on vain 35 astetta, joten pyykki ei kuivu 
korpuksi. Yhden kuivauskerran aikana vettä 

kulkee laitteiston läpi noin 400 litraa. Vesi 
viilenee kuivauksen aikana muutaman as-
teen ja palaa paluuputkea pitkin takaisin uu-
delleen lämmitettäväksi. Vettä ei siis mene 
hukkaan kuivauksen aikana.

Pyykistä irtoava kostea ilma johdetaan 
ulos ja tilalle otetaan uutta korvausilmaa. 
Näin pyykki kuivuu yhtä raikkaasti kuin ul-
koilmassa. Myös kuivaustilat pysyvät kun-
nossa hyvän ilmanvaihdon ansiosta. Lait-
teistossa oleva tunnistin haistelee huoneen 
ilmaa ja sammuttaa puhaltimen, kun pyykki 
on kuivaa. Turhakäyttöä ei siis synny.

Nopeampi kuivuminen mahdollistaa useam-
man käyttökerran

Velco-laitteiston suurin hyöty on merkittävä 
energiansäästö. Se maksaa itsensä takaisin 
nopeasti. Kustannussäästöjä syntyy myös 

Käytätkö pyykin 
kuivaukseen 
mieluummin 7500 wattia 
vai 300 wattia? 

välillisesti kiinteistön korjauskulujen pienen-
tymisenä. Vesivahingot vähenevät ja asun-
not pysyvät paremassa kunnossa kun pyyk-
kiä ei kuivata huoneistoissa. Pyykinkuivaa-
jaa ilahduttaa myös kuivausajan lyhenemi-
nen. Velcon ansiosta lakanapyykki kuivuu 
jopa tunnissa, joten yön yli kuivaamisen voi 
unohtaa. Nopea kuivausaika mahdollistaa 
pyykkituvan runsaamman käytön. 

Saatavana on myös kaksoisnaruilla oleva 
ripustusjärjestelmä, joka helpottaa pyykin 
kuivattamista. Muovitetut narut on helppo 
pingottaa tiukaksi ja ne pysyvät napakkoi-
na vuosikausia.

Kannattaakin miettiä, kuinka helposti 
suuret hyödyt saavutetaan laittamalla pe-
sutupa nykypäivän tasolle. 

Energiaa säästävät toimenpiteet on 
helppo aloittaa kiinteistön pesutu-
vasta. Vesikiertoisen Velco-puhalti-
men toimintaperiaate eroaa perin-
teisistä sähkökuivaimista tavalla, 
joka tekee sen hyvin energiatalo-
udelliseksi. Velco-järjestelmässä 
lämmin käyttövesi luovuttaa ken-
nostoon lämpöä, joka puhalletaan 
kuivaushuoneeseen.

Siisti ja ajanmukainen pesutupa vähentää energiankulutusta ja lisää asukasviihtyvyyttä.

  Teksti ja Kuvat: Mari Kangasmaa
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Ilmalämpöpumppua pidetään yleensä visu-
aalisesti ja teknisesti irrallisena möhkäleenä 
kodin sisustuksessa. Panasonic korjaa käsi-
tystä uudella Etherea-mallistollaan.

Luokkansa siroin malli on pudottanut 
vyötäröltä muutaman sentin, ja entistä kaa-
revammat linjat sulautuvat sisustukseen 
huomaamattomasti. Sisäyksikön sy-
vyys on laitteen päädyissä vain 16 
senttimetriä.

NE- ja XE-sarjassa on nyt myös 
KNX-liitäntä, joka kytkee laitteen osak-
si kiinteistön automaatiojärjestelmiä. 
Näin ilmalämpöpumpusta tulee osa 
älykästä kotia, ja sen toimintaa voidaan 
seurata ja ohjata keskitetysti.

Saatavana on myös viikkoajastin, 
jolla voidaan ohjelmoida kuusi ajastus-
ta päivälle, yhteensä 42 säätöä viikon 
ajaksi. Toiminto on hyödyllinen esimer-
kiksi vapaa-ajan asunnoilla sekä mat-
kojen ja lomien aikana.

Säästölämpöä ja testimenestystä

MKE-sarjan sisältä löytyy puhdistava e-ion-
suodatus, Säästölämpö ja tuttua Panasonic-
voimaa talven pakkasiin. Esimerkiksi HE-
9JKE osoittautui tehokkaimmaksi lämmittä-

Kaunista ilmalämpöä
älykkääseen kotiin

Panasonicin uusi 
Etherea-mallisto 
sulautuu osaksi 
sisustusta ja auto-
maatiojärjestelmiä

jäksi TM Rakennusmaailman 5/10 laajassa 
ilmalämpöpumppujen vertailussa.

”Sen lämmitysteho on joukon suurin 
koko mittausalueella, ja korkein mitattu 
lämmitysteho on yli 4 kW”. Vielä 20 as-
teen pakkasella lämmitysteho on reilusti 
yli 3kW”, todettiin neljän tähden testime-
nestyksestä.

Mökkikäytössä Panasonicin Säästöläm-
pö on saanut kiitosta. Ainoa toimiva Sääs-
tölämpö poikkeaa markkinoiden muista yl-
läpitolämmityksen ratkaisuista.

Kun huoneistoon asetetaan +8 tai +10 
asteen säästölämpö, sisäyksikkö alkaa pu-
haltaa täydellä teholla. Laite ei jäähdytä, 
vaan ainoastaan kierrättää ilmaa, jotta koko 
tila pysyy tasalämpöisenä.

Kun puhallin käy koko ajan, sulatusteho 
riittää kovallakin pakkasella, eikä ulkoyksi-
kön jäätymisriskiä ei ole, vaikka sisäilman 
lämpö putoaisi lähelle nollaa.

  Teksti ja Kuvat: Kaukomarkkinat Oy
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 Teksti : Kari Heikkilä    
Kuvat: STK

Suuri osa kerrostaloyhtiöis-
tämme alkaa tulla ikään, jossa 
sähköistys on aikansa palvellut 
ja vaatii uudistamista. Pääkes-
kus sekä pää- ja nousujohdot 
ovat jääneet mitoitukseltaan 
auttamatta jälkeen sähkönkäy-
tön lisäännyttyä vuosi vuodel-
ta. Huoneistojen keskukset ja 
johdotukset eivät nekään enää 
yllä vastaamaan tämän päivän 
tarpeita.

”Asukkaalle sähkökorjauksen 
tarve näkyy reistailevina kytki-
minä, rikkinäisinä pistorasioina 
sekä sulakkeiden palamisena. 
Johtojen eristeet murenevat kä-
siin valaisinta vaihdettaessa eikä 
huoneiston ryhmäkeskuksesta 
löydy enää vapaita varokelähtöjä 
uusille kodinkoneille tai remon-
toitavalle keittiölle”, Sähkötekni-
sen Kaupan Liiton toimitusjohta-
ja Tarja Hailikari sanoo.

Sähkösuunnittelija arvioi ja 
urakoitsija toteuttaa

Sähköistyksen kunnossapito-
jakso on 30-40 vuotta, jonka jäl-
keen suositellaan kokonaisval-
taista kiinteistön sähköasennus-
ten uusimista. 1970- ja 1980-lu-
kujen laaja kerrostalokantamme 
on siis mittavan sähköremontin 
tarpeessa, jotta asukkaiden tur-
vallisuus ei vaarannu.

Kun työ suunnitellaan ja to-
teutetaan laadukkaasti, parane-
vat käytettävyys ja asumismu-
kavuus kerralla koko talossa. 
Sähkösuunnittelija tuntee tämän 
päivän tarpeet ja osaa kertoa 
uudistamisen kohteet ja laajuu-
den. Hänen tekemäänsä kunto-
arvioon kannattaa sijoittaa, jotta 
sähköurakoitsijoilta saadaan kes-
kenään vertailukelpoiset tarjouk-
set toteutuksesta.

Kannattaa aina varmistaa, 
että urakoitsijalla on riittävät re-
surssit hankkeen läpiviemiseen 
sovitulla tavalla ja valmius teh-
dä asianmukaiset sopimukset. 
Silloin työt tehdään ammattitai-
dolla, aikataulut pitävät ja työt 
tehdään kerralla kuntoon ilman 
myöhempiä muutostarpeita. 
Laadukkaat tuotteet ja asianmu-
kainen käyttöönottotarkastus 
varmistavat toimivuuden.

Valaistuksesta sulanapitoon ja 
tietoverkkohin

Kaikkea mahdollista ei tarvitse 
toteuttaa, mutta moni sähköis-
tysratkaisu maksaa itsensä yllät-
tävän nopeasti takaisin. Hyödyt 
voivat tulla liukastumisten ja ilki-
vallan vähenemisenä, energian-
säästönä tai vaikkapa asuntojen 
arvon nousuna.

”Saatavilla on yli 215.000 
rekisteröityä sähkötarviketta, 
joilla on oma sähkönumero ja 
siihen kytketyt tuotetiedot. Tar-
peeseen sopivimman tuotteen 
löytämiseen tarvitaan ehdotto-
masti sähköalan ammattilaista. 
Tuotteista voi toki maallikkokin 
saada tietoa kaikille avoimes-
ta Sähkönumerot.fi-palvelusta, 
vaikka tuotteen hankkii ja tuo 
paikalle sähköurakoitsija”, Tar-
ja Hailikari kertoo.

Näkyvin sähköistyksen avul-
la aikaansaatava tason parannus 
kerrostaloissa on yhteisten tilo-

jen ja pihan lisätty valaistus ja 
sen ohjaus tunnistimilla. Turval-
lisuutta parantavat kulkuväylien 
sulanapito ja toimivuutta puo-
lestaan sadevesijärjestelmän 
ja vesiputkien sulanapito. Au-
topaikkojen sähköistyksessä 
keskitetty ohjaus energiamitta-
reineen kuuluu tähän päivään. 
Ajanmukainen antennijärjestel-
mä ja tietoliikenneverkko ovat 
yhä useamman asukkaan toi-
velistalla. 

”Sähkölaitteiden turvallisuus 
ja moitteeton toimivuus on 
luonnollisesti ykkösasia, mutta 
ulkonäölläkin on merkitystä. Va-
laisimet, kytkimet ja pistorasiat 
ovat esimerkkejä mahdollisuu-
desta sovittaa sähköistys osak-
si rakennuksen tai tilan tyyliä. 
Myös yksityiskohtien esiin nos-
toon on paljon mahdollisuuksia, 
ja eri aikakausien arkkitehtuu-
riin löytyy sopivia vaihtoehto-
ja. Näidenkin osalta kannattaa 
kääntyä sähkösuunnittelijan tai 
urakoitsijan puoleen”, Hailikari 
kannustaa.

Sähköistyksen parannus tuo 
turvallisuutta ja tasoa asumiseen

Haittaako valon puute liikkumista yhteisissä tiloissa? Pala-
vatko pesutuvan sulakkeet toistuvasti? Jättikö jumittunut 

ajastin auton kylmäksi? Nämä ovat merkkejä, jotka kertovat 
taloyhtiön kaipaavan sähköistysremonttia.

Schneider Electric

Tarja Hailikari

Alppilux
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Seinä-wc on moderni ja turvallinen ratkaisu jokai-
seen kotiin. Selkeälinjainen seinä-wc on helppo 
pitää puhtaana, joten kylpyhuoneen hygienia para-
nee, lattiatila vapauutuu ja arki helpottuu.
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Seinälle asennettavat wc:t ovat maailmalla 
jo ohittaneet perinteisen lattia-wc:n ja niiden 
suosio myös Suomessa on kasvussa. Suo-
siolle on olemassa myös selvät syyt: niillä 
saa aikaan persoonallisia sisutusratkaisuja 
ja ne helpottavat kylpyhuoneen puhtaana-
pitoa. Seinä-wc:n avulla kylpyhuone saa 
lisää kaivattua väljyyttä, jolloin tilan koko-
naissuunnittelu ja kalusteiden sijoittelu on 
joustavampaa.

Seinä-wc asennetaan asennustelineen 
avulla suoraan seinälle. Asennusteline sekä 
siinä kiinni oleva vesisäiliö jäävät piiloon 
seinän tai koteloinnin taakse. Lattia wc-is-
tuimen alla jää vapaaksi, mikä helpottaa sii-
vousta. Lisäksi istuimen korkeus voidaan 
säätää sopivaksi asennusvaiheessa.

Seinäasennustuotteet sopivat mainiosti 
myös saneerauskohteisiin ja ovat kestävä 
sekä kosteusturvallinen ratkaisu. Niistä löy-
tyy ratkaisu myös pieniin tiloihin sekä koh-
teisiin, joissa hygienia on tärkeää.

Miksi wc suoraan seinälle?

Avaruutta ja tasoja kylpyhuoneeseen
Seinä-wc ei vaadi syvyyssuunnassa tilaa 
enempää kuin perinteinen lattiamalli. Sen 
sijaan kylpyhuoneeseen saadaan lisää las-
kutilaa ja persoonallisia sisustusratkaisuja 
ja kylpyhuoneen puhtaanapito helpottuu 
lattiatilan vapautuessa.

vedensäästöä kaksoishuuhtelulla
Myös seinä-wc:issä on vedenkulutusta vä-
hentävä kaksoishuuhtelu. Kaksoihuuhtelu-
wc pienentää keskivertotalouden veden-
käyttöä huomattavasti.

Asennus ja huolto
Nykyaikaiset asennustelineet ovat erittäin 
tukevia ja turvallisia ja asennus on tehty 
mahdollisimman yksinkertaiseksi. Wc:n 
mahdolliset huoltotoimenpiteet tehdään 
kätevästi painonapin kautta. Seinäasennus 
ehkäisee vesivahinkoja, sillä lattiaan ei tar-

vitse tehdä ylimääräisiä reikiä. Tästä on etua 
mm. silloin kun tilassa on lattialämmitys. 
Seinän sisään ei tarvita putkiliitoksia, vaan 
ne tehdään sen ulkopuolelle.

säädettävä istuinkorkeus
Asennustelineiden avulla WC-istuimen 
korkeutta voidaan säätää 400 mm:stä 460 
mm:iin. Korkeampi istuinkorkeus soveltuu 
varsinkin liikuntarajoitteisten käyttöön. Nor-
maali istuinkorkeus on 420 mm.

joustava ratkaisu saneerauskohteisiin
Seinä-wc voidaan asentaa remontin yhte-
ydessä lattia-wc:n tilalle ja se mahdollistaa 
wc-istuimen paikan muutamisen. Uusi si-
joituspaikka ei vaadi kylpyhuoneen lattian 
avaamista. Viemäri voidaan kytkeä jo pai-
kalla olevaan lattiaviemäriin, josta viemäri 
voidaan siirtää tarvittavalle etäisyydelle ja 
koteloida siististi.

IDO Seven D on suomalaisessa vessassa kuin 
kotonaan

Kotimaisen IDOn seinäasennustuotteet 
on kehitetty erityisesti suomalaisiin kyl-
py- ja wc-tiloihin sopiviksi. Ne on testattu 
pohjoismaisten normien mukaan ja CE-hy-
väksytty.

IDO Seven D -sarjan seinäasennustuot-
teilla viimeistelet kotisi tyylin. Se on täydel-
linen kokonaisuus, johon kuuluu seinäasen-
nusteline, wc-kulho ja mieleisesi painonap-
pi. Kaikki osat on suunniteltu toimimaan 
yhdessä. Asennustelineitä on kaksi mallia, 
korkea ja matala. Pohjoismaista tyyliä edus-
tavia painonappeja löytyy useita malleja ja 
ne sopivat molempiin telinemalleihin. Raik-
kaan ulkonäön lisäksi IDO Seven D -seinä-
wc on raikas myös sisältä. Ainutlaatuinen, 
sisäänrakennettu Fresh WC –toiminto an-
nostelee automaattisesti wc-raikastetta jo-
kaiseen huuhteluveteen.

WC nousi seinälle
Seinä-wc ratkaisulla saat uutta ilmettä kylpyhuo-
neeseesi ja helppoutta siivoukseen.

IDOn painonappivalikoimasta löytyy oi-
kea malli jokaiseen kylpyhuoneeseen. 
Yhteistä niille kaikille on pohjoismais-
ta tyyliä edustava muotoilu ja laatua 
edustava varmatoimisuus.

IDO Seven D –seinä-wc:n 
asennennsutelineen leve-
ys on 500 mm, syvyys vain 
145 mm ja sen korkeus on 
helposti säädettävissä. Te-
lineessä on kiinnitysreiät 
myös sivulla, joten se voi-
daan haluttaessa asentaa 
koolausten väliin.

Seinäkiinnitys on turvallinen valin-
ta. Se ehkäisee vesivahinkoja, sillä 
lattiaan ei tarvitse tehdä ylimääräi-
siä reikiä. Tästä on etua myös sil-
loin kun tilassa on lattialämmitys. 

  Teksti ja Kuvat: IDO Kylpyhuone Oy
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Ekologista suihkuttelua  Oras Eternalla
Vaikka puhdas vesi on useimmille suomalaisil-
le itsestäänselvyys, vedenkäytön kustannuk-
set saattavat tulla monelle yllätyksenä. Läm-
min vesi aiheuttaa huomattavan osan kotita-
louden energiakustannuksista. Siksi ekologi-
suus on tuotekehityksemme ytimessä.

Vedenkulutuksesta aiheutuviin kustan-
nuksiin vaikuttavat oleellisesti paitsi käyt-
tötottumukset myös laitevalinnat. Aina ei 
kannata odottaa putkiremonttia vesikalus-
teiden uusimiseksi, sillä uusien vesikalus-
teiden takaisinmaksuaika on vain joitakin 
vuosia. Käyttötarkoitukseen sopivilla hana- 
ja suihkuvalinnoilla saavutetaan merkittäviä 
säästöjä paitsi vedenkulutuksen myös huol-
tokulujen osalta.

Oras Eternan valo opettaa

Viime keväänä Oras toi vesikalustemark-
kinoille uuden, innovatiivisen suihkuhanan 
Oras Eternan. Oras Eterna on kotitalous-
käyttöön suunniteltu termostaattihana, jos-

sa on elektroninen EcoLed-painike. Painike 
ohjaa suihkussa kävijää säästämään vettä ja 
energiaa huolehtimalla automaattisesti so-
pivasta suihkuajan kestosta ja palkitsemalla 
vihreällä valolla ihanteellisen suihkuajan. Jos 
suihkutteluaika venyy, alkaa painikkeessa 
vilkkua punainen valo. Kun neljään minuut-
tiin esisäädetty suihkuaika on kulunut um-
peen, veden tulo katkeaa automaattisesti. 
Luonnollisesti hanan voi avata uudestaan, 
mutta yleensä valo opettaa ja ohjaa käyttä-
jää maltillisemmaksi ja harkitsevammaksi 
suihkuttelijaksi – ihan huomaamatta!

Oras Eterna yhdistää nautinnollisuuden ja 
ekologisuuden

Uutta Oras Eternaa on helppo käyttää. Sen 
lisäksi, että EcoLed-painike näyttää vihreäl-
lä valolla ihanteellisen suihkuajan, se toimii 
myös virtaaman säätimenä. Samaan painik-
keeseen on liitetty myös ammeentäyttö-
toiminto: hana täyttää ammeen automaat-

tisesti sillä aikaa, kun nautit vaikkapa kupin 
kahvia. Sinun ei tarvitse valvoa vieressä: 
ammeen täytyttyä hana sulkeutuu. EcoLed-
painikkeen värikkäät ja opettavat merkkiva-
lot tekevät hanasta todella helpon käyttää, 
myös lapsille.

Säästä ja nauti!

Parhaat tulokset saat, jos yhdistät Oras Eter-
na -suihkuhanan ja Oras Natura -suihkuse-
tin – näin voit vähentää vedenkulutusta jopa 
50 %. Tinkimättä tippaakaan suihkunautin-
nosta. Painat siis ekonappia ja kulutat 50 
% vähemmän vettä ja energiaa. Tai käytät 
normaalia virtaamaa, jos tarvitset. Valinta on 
sinun. Kun suihkusi vedenkulutus puolittuu, 
voit mitata hyödyn merkittävänä säästönä 
energiankulutuksessa – ja rahassa. Lisäksi 
tuhlaamaton ja järkevä vedenkäyttö antaa 
aina hyvän mielen!

Molempien tuotteiden muotoilu on Kirsi 
Svärdin käsialaa.

Tuhlaamaton ja järkevä
vedenkäyttö antaa hyvän
mielen ja vähentää talouden
veden ja energian
käyttökustannuksia.
Kuvassa Oras nro 6389,
Oras Eterna -termostaattihana
ja Oras Natura
-suihkusetti.

  Teksti ja Kuvat: Oras Oy
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Ekologista suihkuttelua  Oras Eternalla

Hanavalmistajana Oras on oppinut kunnioittamaan puh-
dasta vettä ja luontoa toimintansa alkuvuosista asti. Kes-
tävä kehitys, vastuullisuus ja vihreät arvot ovat aina olleet 
tuotekehitystyömme keskeisinä ohjenuorina.

Oras Eterna palkitsee sinut vihreällä valolla, kun 
olet ottanut ekologisen suihkun.

Oras Eternan punainen valo osoittaa, että nyt 
ekologinen aika on käytetty ja ensi kerralla 
voisit lyhentää suihkuaikaa!

Oras Eternan juoksuputki toimii vaihtimena: kun 
käännät juoksuputken hanan alle, vesi tulee suih-
kusta. Kun haluat vettä ammeeseen tai astiaan, 
käännät vain juoksuputken eteen.

Oras Natura -käsisuihkussa on 
vettä säästävä ekonappi.

Oras Eternan muotokielessä on 
klassista veistoksellisuutta, joka sopii 
myös moderniin kylpyhuoneympäris-
töön. Design Kirsi Svärd.
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Kun taloyhtiöissä tehdään linjasaneerauksia, 
on sen jatkumona usein huoneistokohtais-
ten ns. märkätilojen remontti, joko osana 
taloyhtiön kokonaissuunnitelmaa tai sitten 
osakkaan harkinnassa ja vastuulla olevaa. 
Jos yhtiökokouksen päätöksenä kaikki mär-
kätilat tehdään saman standardin mukaises-
ti, niin toivottavasti osakkailla/asukkailla on 
mahdollisuus valita muutakin kuin tietyn 
peruslaatan kolmesta eri vaihtoehdosta. 
Ainakin Pukkila mahdollistaa valinnan vai-
vattomuuden ja leveyden.

Laatan monta ulottuvuutta

Laatta on perusrakennusmateriaaleista 
muuttunut varmasti eniten viime vuosina. 

Ei tarvitse mennä moniakaan vuosikymme-
niä taaksepäin, kun lähes ainoat kokovalin-
nat olivat 10 x 10 cm, 15 x 15 ja 10 x 20 
cm. Kokovaihtoehtojen lisäksi voi nykyisin 
samaa laattaa valita myös erilaisilla pinta-
vaihtoehdoilla. Kun esimerkiksi Pukkilan 
Pala-mallistossa on kaksi kokovaihtoehtoa, 
neljä erilaista pintamahdollisuutta ja peräti 
14 värivaihtoehtoa, niin rakentajalla ja re-
montoijalla on siten käytettävissään yli sata 
eri vaihtoehtoa samasta tuoteperheestä. Va-
likoiman runsaus ja samalla sisutukselliset 
mahdollisuudet lisääntyvät, kun samassa 
tilassa käytetään erikokoisia ja erivärisiä, 
toistensa kanssa sopusoinnussa olevia 
laattoja. Nyt remontointi-iässä olevat 60-, 
70- ja jo 80-luvun kerrostalojen kylpyhuo-

neet ovat usein varsin pieniä antaen lisä-
haastetta sisustukselliseen näkökulmaan. 
Kokeneen sisustussuunnittelijan perusoh-
je onkin: valitse vaaleaa, jottei tila pienene 
entisestään ja lisää värejä pienillä esineillä 
ja tekstiileillä.

Rohkeita ratkaisuja

Laattojen koot ovat muuttuneet molempiin 
suuntiin. Nyrkkisääntö pieni laatta pieneen ti-
laan ja suuri laatta ison tilaan, ei välttämättä 
päde enää. Mosaiikkilaattojen lisäksi esimer-
kiksi Pukkilan Admastor-sarjassa on jopa 50 
x 100 cm laatta mahdollinen. Taloyhtiöiden 
remonteissa eniten käytetty on 20 x 25 cm, 
joka on erityisen sovelias mm. peruskorjaus-

Sisusta 
laatoilla

Kylpyhuoneen laatoitusta lähestytään usein materi-
aalinäkökulmasta; ”kun kylpyhuone pitää laatoittaa”, 
eikä niin, että nähtäisiin valmiin laatoitetun pinnan 
olevan osana laajempaa sisustuskokonaisuutta, jos-
sa värit ja valot leikkivät ja eri materiaalit ovat so-
pusoinnussa keskenään. Entäpä jos laatoitettavaa 
tilaa, esimerkiksi juuri kylpyhuonetta, lähdettäisiin-
kin toteuttamaan ensisijaisesti juuri sisustukselliset 
seikat huomioiden?

 Teksti : Raimo Holopainen
    Kuvat: Pukkila Oy Ab

Seinään ja lattiaan soveltuva Modern Reflex on lasitettua klinkkeriä 
hohtavalla metallipinnalla. Monipuolisen sarjan yhteensopivat laatta-
koot, mosaiikit ja toisiaan täydentävät kuusi maanläheistä väriä mah-
dollistavat entistä jännittävämpien kokonaisuuksien rakentamisen.

Kotimainen Kelo-laattasarja sopii kooltaan erityisen hyvin 
peruskorjauskohteisiin.
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kohteisiin, joissa seinät eivät välttämättä ole 
ihan suoria. Jo tämänkin laatan yhdistäminen 
vaaka- ja pystysuoraan antaa ilmettä tilaan. 
Yhdistelemällä eri värivaihtoehtoja vaikka sa-
maan pintaan, mahdollisuudet lisääntyvät. 
Laatan värivalinnoissa pätevät samat lainalai-
suudet kuin maalattavissa pinnoissa; rohkea 
voi olla, mutta ihan kaikkia väriyhdistelmiä 
ei ehkä kannata harkita – varsinkaan siis, jos 
tila on hyvin pieni. Jos ei luota omaan värisil-
määnsä, niin kannattaa käyttää asian osaa-
vaa suunnittelijaa tai pyytää laattaliikkeestä 
rehellistä vastausta omasta valinnasta. Laat-
ta on varsin pitkäikäinen ja samaa seinää tu-
lee voida katsoa sukupolvenkin ajan. Lisäksi 
harmoninen valinta on turvallinen ajatellen 
asunnon jälleenmyyntiarvoa.

Joni Hammarèn vastaa Tammi-
ston Pukkilassa myös urakoitsi-
jamyynnistä. Valinnan mahdolli-
suuksia on kaikkiaan kymmenit-

täin, sadoittain…

Ophelian-sarjan värit petrooli, luumu ja antrasiitti inspiroivat sisustajaa jännit-
täviin ratkaisuihin. Kuviolaatat tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja yksilöllisille 
sisustusratkaisuille.

Kotimainen Koodi on valesaumainen himmeälasitteinen lattialaattasarja 
koossa M10x20 cm.

Tervetuloa taloyhtiöt!

– Kylpyhuoneremontin laattavalinnoissa on 
oikeastaan kaksi toimintatapaa. Toistaiseksi 
on yleisempää, että taloyhtiössä on päätetty 
laatoituksen tasosta enemmän tai vähemmän 
tarkasti. Määriteltyjä ovat kenties laatan 
koko, värisävymahdollisuudet ja hintaraamit. 
Valittu urakoitsija tekee sitten hankinnat 
omia kanaviaan käyttäen, kertoo Pukkilan 
Tammiston liikkeen urakoitsijamyynnistä 
vastaava Joni Hammarèn. 

– Asiassa voidaan edetä myös niin, että 
taloyhtiön vuosikokouksessa valitaan työ-
ryhmä, johon kuuluu jäseniä hallituksesta 
ja kenties myös joku osakaskin, eritoten 
jos tämä on sisustuksen tai rakentamisen 
asiantuntija. Toivotammekin mielihyvin täl-
laiset delegaatiot tervetulleiksi tutustumaan 
myymälöissämme esillä oleviin valintatau-
luihin ja tekemään siltä pohjalta ehdotukset 
ja raamit osakkaiden valinnoille. Nämä va-
lintamahdollisuudet sitten kirjataan jo tar-
jouspyyntöasiakirjoihin, jolloin urakoitsija 
hankkii nämä nimenomaiset laatat kunkin 
huoneiston osakkaan tai asukkaan omien 
valintojen mukaisesti. Hammarèn näyttää-
kin esimerkkinä (kuva) yhtä mallistoa, jossa 
on samasta laattasarjasta neljä eri värisävyä 
ja jokaisesta kolme eri pintakuviota eli yh-
teensä jo 12 eri mahdollisuutta, jotka ovat 
lisäksi kaikki samanhintaisia. Helppoa, antaa 
mahdollisuuden yksilöllisyyteen ja kuitenkin 
kustannuksellisesti tasapuolisesti! 

– Tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa 
taataan tietysti se, että kaikissa asunnois-
sa on saman, valitun linjan mukaiset laatat 
ja kun ne ovat kotimaiset, turvataan myös 
myöhempi saatavuus, jos esimerkiksi ison 
taloyhtiön saneerausta tehdään talo kerral-
laan ja koko prosessi vie vuosia, tähdentää 
vielä Joni Hammarèn Pukkilasta.
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Kaikki Puustelli-asentajat ovat alansa ammat-
tilaisia. Lisäksi he ovat erikoistuneet Puustelli-
kalusteiden asennukseen Puustellin monivai-
heisessa ja jatkuvassa koulutusohjelmassa. 
Puustelli-asentajien käytössä ovat viimeisim-
mät materiaalit sekä parhaat pintakäsittely- ja 
kiinnitysaineet. Kun apuna ovat lisäksi parhaat 
mahdolliset työvälineet, voi Puustelli taata täy-
sin viimeistellyn lopputuloksen.

Puustelli-asentajien asentamat keittiöt 
kuuluvat kalustetoimittajan myöntämän, 
kahden vuoden asennustakuun piiriin. Lu-
jaan laatuunsa luottaen Puustelli antaa 
keittiömekanismeilleen lisäksi 10 vuoden 
toimivuustakuun. Muilla keittiötoimituk-
sen kuuluvilla tuotteilla, kuten kodinkoneil-
la, altailla ja hanoilla, on kunkin valmistajan 
myöntämä takuu. Puustellilta saa takuulla 
hyvän keittiön!

AsennusPalvelu toimii kaikkialla Suomessa

Puustellilla on noin 150 Puustelli-asentajaa 
eri puolilla Suomea. AsennusPalvelu toimii 
joustavasti, asiakkaan omalla paikkakunnal-
la. Asentajat käyvät ensin projektin yksityis-
kohtaisesti läpi yhteistyössä myyjän kanssa, 
laativat remontille aikataulun ja huomioivat 
kohteen erityisominaisuudet. Näin remontti 
pystytään toteuttamaan ennalta sovitussa 
aikataulussa ja tarvittaessa myös taloyhtiön 
putkiremontin kanssa yksillä pölyillä yhteen-
sovitettuna, ilman isompia yllätyksiä tai tur-
hia kustannuksia.

Puustelli-AsennusPalvelu huolehtii keitti-
ön omistajan puolesta myös vanhan keitti-
ön purkamisesta sekä sen asianmukaises-
ta kierrätyksestä. Kierrätyksessä huomioi-
daan Puustellin korkeat ympäristötavoitteet. 
Myös kaikki muu remonttijäte kierrätetään. 
Keittiön omistaja ei voi päästä remontista 
enää helpommalla!

Onnistunut asennustyö vaatii aina hyvät 
suunnitelmat ja pohjatyöt. Remontissa tu-
lee usein eteen myös yllätyksiä, kuten vino 
seinä tai lyhyeksi jäävä parkettilattia. Jos 
asentaja on kokematon, projekti voi ikävän 

yllätyksen kohdalla pysähtyä ja aikataulu 
viivästyä hyvinkin paljon. Ammattitaitoinen 
Puustelli-AsennusPalvelu on hyvin joustava 
ja hoitaa mahdolliset yllätykset viivästyksittä 
kuntoon erikseen sovittavina lisätöinä.

Ammattilaisen koordinoimana projekti pysyy 
aikataulussa

Puustelli ottaa asennussopimuksen myötä 
vastuun koko keittiöremontin toteutukses-
ta. Ensimmäisessä vaiheessa siihen kuulu-
vat projektisuunnitelman laatiminen, aika-
tauluttaminen ja remontin vaatimien LVIS-
ammattilaisten varaaminen sekä erilaisten 
tarvikkeiden hankkiminen.

Hyvällä suunnitelmalla varmistetaan, että 
keittiö valmistuu suunnitelmien mukaises-
ti ja ajallaan.

Remontin kokonaiskoordinointi vapauttaa 
keittiön omistajan työnjohtajan tehtävistä. 
Remontti on huoleton, kun keittiön valmistu-
misajankohta on tiedossa ja kokonaisuus am-
mattilaisten käsissä. Puustelli-AsennusPalve-
lu huolehtii remontin kuluessa myös keittiön 
omistajan sekä taloyhtiön muiden asukkaiden 

Keittiöremontti 
takuulla asiantuntevalla 

asennuksella

Nykyaikaisen keittiön ovien taakse kätkeytyy paljon arki-
työskentelyä helpottavia erikoiskalusteita, mekanismeja 
sekä sähköistettyjä osia. Myös jokaiselle integroitaval-
le kodinkoneelle on suunniteltu omat erikoiskalusteen-
sa. Parhaiten näiden kalusteiden ja mekanismien asen-
nukset onnistuvat Puustelli-kalusteisiin erikoistuneelta 
asentajalta.

Kodin käytetyimmän huoneen kalusteiden 
on oltava elämää kestäviä, kauniita ja käy-

tännöllisiä.

 Teksti ja kuvat: Puustelli Group Oy
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informoinnista, jotta nämä osaavat varautua 
ennalta mahdollisiin vesikatkoksiin tai muihin 
arjen sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Valmis keittiö!

Viimeistelty asennus on aina keittiöremon-
tin kruunu. Puustelli-keittiökalusteet on 
räätälöity asiakasta varten, koottu valmiiksi 
ja viimeistely huolellisesti. Tottumattomal-
ta asennus voi viedä aikaa hyvinkin paljon, 
eikä lopputuloskaan välttämättä ole mie-
luisa. Kalusteet poikkeavat valmistajittain 
toisistaan, joskus suurestikin. Eroja on niin 
materiaaleissa, valmistustavoissa kuin val-
miusasteissakin. Myös toimitusten sisäl-
löissä on olennaisia eroja. Näillä kaikilla on 

merkitystä keittiöremontin onnistumisessa. 
Puustelli-AsennusSopimuksella varmistat 
Puustelli-keittiöiden ammattiasennuksen 
ja onnistuneen lopputuloksen.

Puustelli-kalusteet toimitetaan sisään-
kannettuina ja kuljetusvakuutettuina. Puus-
telli-asentaja tarkistaa toimituksen asiak-
kaan puolesta ja mahdollisen kuljetusvauri-
on sattuessa tilaa välittömästi tilalle uuden 
tuotteen ilman, että tämä kaikki vaatisi asi-
akkaalta mitään erityistoimenpiteitä.

Viimeistely ja remonttisiivous sekä ko-
dinkoneiden valmiustilojen asennus kuuluu 
aina Puustelli-AsennusPalveluun. Pakkaus-
materiaalit kuljetetaan pois ja remonttialue 
sekä kalustepinnat imuroidaan. Puustelli-
asentajan jäljiltä keittiö on valmis käyttöön 

pienen pyyhkimisen ja kalusteiden täyttä-
misen jälkeen.

Jotta keittiön omistaja on varmasti tyy-
tyväinen lopputulokseen, Puustelli-asenta-
ja luovuttaa uuden keittiön omistajalle. Sa-
malla hän antaa käyttöönotto-opastuksen 
uusien koneiden ja mekanismien toimin-
nasta. Tässä yhteydessä asiakas saa myös 
tyylikkään Puustelli-säilytyskansion, jossa 
on keittiön kaikki tärkeät tiedot, kuten hoi-
to-, huolto- ja käyttöohjeet, kodinkoneiden 
käyttöohjeet, takuutodistukset sekä projek-
tiin liittyvät sopimukset. Puustelli toimittaa 
myös kotitalousvähennykseen oikeuttavat, 
valmiit asiakirjat keittiön omistajalle. Elämä-
si helpoin ja takuuvarmin keittiöremontti 
on valmis!
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Visiomme tulevaisuudesta ei perustu aino-
astaan kodin ja perhe-elämän arjen helpotta-
miseen innovatiivisilla tuotteilla vaan myös 
vastuuseen ympäristöstämme. Toisella 
vuosisadalla Whirlpool jatkaa suunnannäyt-
täjänä toimien vastuullisesti yhteiskunnan 
hyväksi. Tästä hyvä esimerkki on Habitat 
for Humanity. Tämä kansainvälinen vapaa-
ehtoistyö antaa toivoa ja turvaa maailman 
vähävaraisimmille väestöille sekä perheille 
kotien ja turvallisemman elinalueen muo-
dossa.Whirlpool toimii yhdessä Habitat for 
Humanity:n kanssa lahjoittamalla kodin-

koneita ja omien työntekijöidensä voimin 
rakennettuja koteja sekä muita rakennus-
projekteja.

WHIRLPOOL KEITTIÖ

Whirlpoolilta löytyy laaja valikoima keittiön 
kodinkoneita eri designilla ja ominaisuuk-
silla. Tänä vuonna olemme tuoneet mark-
kinoille laitteita, joissa on uniikkeja ominai-
suuksia, jotka esim. kylmälaitteissa vaikut-
tavat mm. energiankulutukseen ja elintar-
vikkeiden säilyvyyteen. 

Uniikki teknologia elintarvikkeiden pitkäaikai-
seen säilytykseen: 6TH SENSE Fresh Control 

Elintarvikkeiden säilyminen tuoreena pe-
rustuu pääsääntöisesti kolmeen eri teki-
jään: lämpötilaan ja kosteustasoon jääkaa-
pissa sekä ilmassa olevien bakteerien ja 
hajujen vaikutukseen. Normaalisti jääkaap-
pi huolehtii oikeasta, halutuksi säädetystä 
lämpötilasta ja sen ylläpidosta. Whirlpoolin 
uusi 6TH SENSE Fresh Control kontrolloi ja 
säätää myös jääkaapin sisäilman kosteus-
tasoa. Jos sisäilma on liian kuiva, kosteus-

WHIRLPOOL TÄYTTÄÄ 
100 VUOTTA

Vuosi 2011 on Whirlpoolin juhlavuosi. Vietämme 
100-vuotissyntymäpäivää ja takana on pitkä his-
toria innovaatioita, menestystä ja visioita. Voimme 
olla ylpeitä siitä, että kehitystyömme on perustu-
nut kuluttajien tarpeisiin joiden pohjalta olemme 
kehittäneet jatkuvasti laitteitamme, ympäristön ja 
muuttuvan maailman ehdoilla.

  Teksti ja Kuvat: Whirlpool Nordic Oy
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tasoa nostetaan automaattisesti. Tekniikka 
optimoi kylmäsäilytyksen, minkä ansiosta 
elintarvikkeet säilyvät tuoreina pidempään 
eikä niitä tarvitse heittää pois pilaantumi-
sen vuoksi. Hyödyllistä sekä kukkarollesi 
että ympäristölle.

esimerkkejä:
– Kala säilyy yhtä tuoreena kuin ostettaessa 

yhden päivän pidempään.
– Vihannekset, esim. munakoiso säilyy 

yhtä tuoreena kuin ostettaessa 3 päivää 
pidempään.

– Hedelmät, esim. päärynät säilyvät yhtä 
tuoreina kuin ostettaessa jopa 17 päivää 
pidempään.

Lihan ja kalan laatu sydämen asiana

6TH SENSE Fresh Control -tekniikkaa on 
laajennettu merkittävällä innovaatiolla: Ac-
tiv0°-järjestelmällä, joka auttaa lihaa ja kalaa 
säilymään parhaimmillaan erityisessä, niille 
tarkoitetussa säilytyslaatikossa. Activ0°-jär-
jestelmässä kaksoissensorit huolehtivat sii-
tä, että laatikon lämpötila pysyy nollan tun-
tumassa. Samalla 6TH Sense Fresh Cont-
rol -tekniikka pitää huolta sopivasta ilman-
kosteudesta. Näin saadaan luotua kalan ja 
lihan tuoreuden kannalta ihanteelliset olo-
suhteet. Jos Activ0°-järjestelmää ei tarvita, 
se voidaan kytkeä pois päältä ja näin saada 
lisätilaa muille elintarvikkeille.

Whirlpool induktiotasot: energiaa säästävää 
tehokkuutta
Whirlpoolin Green Generation -induktiotaso 
on induktiotekniikan taidonnäyte. 6TH SEN-
SE -tekniikalla varustettu liesitaso ilmoittaa 
sinulle, milloin astiassa oleva vesi alkaa kie-
hua. Lisäksi se säätää tehon automaattisesti 
ylläpitämään veden kiehumisen. Voit aset-
taa haluamasi kypsennysajan; taso laskee 
sen kiehumisajasta alkaen ja ilmoittaa, kun 
ruoka on valmis. Induktion kauneus on siinä, 
että se kuumentaa pannun, ei liesitasoa eli 
juuri yhtään lämpöä ei mene hukkaan. Tä-

män ansiosta vähemmän kuin 10% käyte-
tystä energiasta menee hukkaan: jopa 3-4 
kertaa vähemmän kuin kaasutasoa käytet-
täessä. Tarkan tehonsäädön ja 6TH SENSE 
teknologian avulla Green Generation liesi-
taso säästää energiaa jopa 20%.

uudet 6th sense -uunit
Whirlpoolin uunin ainutlaatuinen 6TH SEN-
SE -tekniikka mahdollistaa upean ja onnistu-
neen lopputuloksen. Älykkäät sensorit tun-
nistavat ruoan painon ja uunin lämpötilan. 
Kypsennysaikaa säädetään saatujen tietojen 
mukaan, ja ruoan valmistumista valvotaan 
herkeämättä. Uunissa on lisäksi lukuisia re-
sursseja säästäviä ominaisuuksia. Uusi, te-
hokas kiertoilmajärjestelmä poistaa uunin 
esilämmitystarpeen, mikä säästää jopa 20 
% energiaa. Myös Cook3 säästää aikaasi 
ja energiankulutusta, koska voit kypsentää 
ruokia kolmessa tasossa yhdellä kertaa il-

man huolta makujen tai tuoksujen tarttu-
misesta ruoasta toiseen.

uniikki starclean 6th sense uuni
Uusi 6TH SENSE StarcleanTM -uuni on 
edistyksellisen teknologian taidonnäyte. 
Sen ekoystävällinen puhdistusohjelma on 
mullistava uutuus verrattuna aikaisempiin 
uunin puhdistusmenetelmiin. Uunin sisäti-
lan erityinen pintamateriaali ja ekoystävälli-
nen puhdistusohjelma takaavat täydellisen 
puhdistustuloksen ja sisätilan pinnan kau-
neuden vuosienkin jälkeen. Starclean uu-
nissa on myös edistykselliset 6TH SENSE 
-ruoanvalmistustoiminnot: sinun tarvitsee 
vain valita valmistettavalle ruoalle sopiva 
esiohjelmoitu resepti ja uuni hoitaa lopun 
valvoen koko ruoanvalmistusprosessia. 
Starclean puhdistus kuluttaa jopa 97% vä-
hemmän energiaa verrattuna pyrolyysipuh-
distukseen*.

*) Whirlpool uunin pyrolyysipuhdistus
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 Teksti: Juha Karilainen
  Kuvat: Juha Karilainen ja Jussi Havia

Tiililaatoilla uusi ilme 
kerrostalokolmioon

Asunnon vaihto luo lähes aina remonttipaineita, kun kyseessä on 
muu kuin uudisasunto. Edellisen asukkaan asumisen jäljet halutaan 
peittää ja toisaalta vanhan asukkaan tapettien värit ja kuviot harvoin 
miellyttävät uusia asukkaita. Jussi Havia ja Anna-Kaisa Vuortenvä-
li muuttivat ensimmäiseen yhteiseen omistusasuntoonsa Helsingin 
Viikinmäkeen ja päättivät ehostaa kotiaan tekemällä ruokailutilaan 
kauniin tiiliseinän aidoista kasinlyödyistä tiililaatoista.
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Ruokailutila uusiksi

Jussi ja Anna-Kaisa halusivat 
hankkia uuden asunnon Itä-Hel-
singistä ja mieluiten nuorekkaal-
ta alueelta. Mieleinen asunto 
löytyi Itä-Helsingin Viikinmäes-
tä aivan Pihlajiston rajalta, jonne 
2000-luvulla on rakennettu aivan 
uusi hyvillä näköaloilla varustet-
tu asuinalue. Kolmen huoneen 
ja keittiön kerrostaloasunto oli 
muutaman vuoden vanha ja vie-
lä varsin hyvässä kunnossa. Ku-
lumisen jälkiä ei juuri ollut vielä 
päässyt syntymään, mutta seini-
en väritys ja pinnat eivät kuiten-
kaan vastanneet omia toiveita.

Muutto aloittaa useimmiten 
korjausprosessin

Käytetyn asunnon hankinta 
aloittaa lähes aina prosessin, 
jossa aluksi mietitään, mitä kaik-
kea pitää tai paremminkin halu-

taan remontoida ja millä tavoin 
ehostus tulisi tehdä. Taloyhtiöitä 
varten vuonna 2010 kesällä voi-
maan astunut asunto-osakeyh-
tiölain muutos määrittelee var-
sin tarkasti sen, mitä kunnossa-
pitotöitä asukas voi ilman ilmoi-
tusvelvollisuutta tehdä ja mitkä 
työt vaativat ilmoituksen talo-
yhtiön hallitukselle ja isännöit-
sijälle. Ilmoitus tuleekin tehdä 
aina ennen korjaustyöhön ryh-
tymistä. Ilmoitusvelvollisuuden 
ulkopuolelle jäävät kuitenkin esi-
merkiksi maalaus ja tapetointi-
tyyppiset työt. Kun tarvittavat 
velvoittavat seikat on selvitet-
ty, voidaan aloittaa varsinainen 
toteutus. Jussin ja Anna-Kaisan 
tapauksessa remontti ei sisäl-
tänyt rakenteellisia muutoksia 
vaan korjaustyö oli verrattavissa 
maalaukseen tai laatoitukseen. 
Koska kyseessä oli vielä ns. kui-
van tilan ehostus, voitiin työt 
aloittaa saman tien. Tosin Jussin 
ja Anna-Kaisan remontti ajoittui 
ennen vuoden 2010 voimaan 
astuneen lain muutosta.

Innoituksen lähteenä vanhat 
elävät tiiliseinät

Ennen kuin lopullinen päätös 
ruokailutilan seinän ehostusta-

vasta tehtiin, mietittiin monen-
laisia eri vaihtoehtoja. Aiem-
man asukkaan jäljiltä seinät oli-
vat vaalean ruskeiksi maalattu, 
mikä sellaisenaan ei miellyttä-
nyt, vaan tilalle haluttiin selke-
ästi elävämpää ja muuta kuin 
maalattua pintaa. Innoituksen 
lähteinä olivat mm. Helsingin 
Vanhankaupunginkosken kau-
nis tiilimiljöö ja toisaalta vanho-
jen kellariravintoloiden ja pubien 
”robustit” tiilipinnat. Pikkuhiljaa 
vahvistui ajatus siitä, että keitti-
ön jatkeena olevan ruokailutilan 
seinä tehtäisiin kivestä. Samalla 
kun kierrettiin maali- ja tapetti-
kauppoja saatiin virikkeitä myös 
ruokailutilaan sopivista erilaisista 
sisustuskivistä ja laatoista. Tar-
jolla oli monenlaisia kivilaattoja, 
mutta valitettavasti suurin osa oli 
erilaisia kiveä muistuttavia ”feik-
kejä”. Aitoa luonnonmateriaalia 
sen olla pitää, toteaa Jussi. Kun 
sitten toden teolla alettiin selata 
myös eri sisustusliikkeiden ja yri-
tysten nettisivustoja, päädyttiin 
Wienerbergerin, vanhan tiilen 
valmistajan kotisivuille, josta löy-
tyikin monia hyviä ideoita ja tiili-
vaihtoehtoja uudeksi seinämate-
riaaliksi. Jussin isän kautta firma 
olikin entuudestaan tuttu, joten 
seuraavaksi päätettiin hommata 

muutamia erilaisia tiililaattamal-
leja sovitettavaksi. Koska etei-
seen päätettiin tehdä ”Argentii-
nan punaisella” maalilla räväkkä 
korosteseinä, haluttiin samalla 
sävymaailmalla jatkaa myös ruo-
kailutilan puolelle, mutta hieman 
hillitympänä.

Punaisen kirjava käsin lyöty 
tiiliseinä

Lopullinen päätös siitä, että ni-
menomaan tiili olisi oikea ratkai-
su sisustusmateriaaliksi, saatiin 
sen jälkeen, kun oli nähty kuvia 
erilaisista valmiista tiililaatoilla 
toteutetuista kohteista ja kun tii-
lilaattoja päästiin oikeasti sovit-
tamaan omalle seinälle. Punai-
senkirjava käsin lyöty tiililaatta 
sopi erinomaisesti paikkaansa. 
Ongelmana oli ainoastaan vain 
se, mikä eri punaisen ruskean 
värisävyistä olisi parhaiten yh-
teensopiva keittiön olemassa 
olevien mosaiikkilaattojen kans-
sa ja toisaalta mikä niistä istuisi 
parhaiten tilaan tulevan suuren 
massiivipuisen ruokapöydän 
kanssa. Lopulta päädyttiin Wie-
nerbergerin Terca Renaissance 
tiililaattaan, jonka ”robusti” ilme 
ja värikirjo parhaiten vastasivat 
odotuksia.

Käsin lyödyistä tiililaatoista teh-
ty seinä ei kaipaa edes taulua 
koristeekseen, sillä tiiliseinä on 
itsessään kuin suuri taulu moni-
ne muoto- ja värivivahteineen. 
Uudesta seinästä on kehkeytynyt 
aina juttua kun on istuttu vieraiden 
kanssa kahvipöytään ja palaute 
on ollut poikkeuksetta positiivis-
ta, kertovat Anna-Kaisa ja Jussi 
tyytyväisenä.

Esimerkkejä käsinlyödyillä tiililaatoilla ja tiilillä tehdyistä käyttökohteista.
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Asennus itse vai ammattilaisen 
voimin

Kun materiaalipäätökset oli teh-
ty, alettiin miettiä tehtäisiinkö 
asennushomma itse vai hankit-
taisiinko ammattilainen avuksi? 
Homma sinänsä ei vaikuttanut 
hankalalta, mutta kiireisenä ja 
paljon matkustavana miehenä 
Jussi päätti hankkia ammattilai-

sen avuksi. Päätökseen vaikutti 
olennaisesti myös se, että isällä 
oli valmiita kontakteja tekijöiksi 
ja niinpä tekijä löytyikin aivan 
tuttavapiiristä.

Tiililaattojen asennus

Tiililaattojen asennus vanhaan 
seinään ei ole juuri sen kummoi-
sempi homma kuin kaakelilaat-

tojenkaan asennus. Hommaan 
tarvitaan ainoastaan sopivaa kiin-
nityslaastia, joka tiililaattoja asen-
nettaessa oli Vetonit-saneeraus-
laattalaastia sekä sopivan väristä 
muurauslaastia tiililaattojen sau-
maamista varten. Tässä tapauk-
sessa muuraussauman väriksi 
valittiin hieman perusharmaata 
tummempi laastisävy, joka lin-
kittyi erinomaisesti olohuoneen 
tumman kirjavan tapettiseinän 
kanssa. Tiililaattojen asennukses-
sa käytettiin apuna n. puolitoista 
senttiä paksua narua laattojen 
valumisen estämiseksi. Kaiken 
kaikkiaan asentaminen sujui var-
sin nopeasti. Työ vei kaikkiaan 
aikaa vain n. kolme päivää. Laat-
tojen asennus vei kaksi päivää ja 
saumaus yhden päivän, eikä on-
gelmia ollut missään vaiheessa, 
toteaa Jussi. Laattojen kiinnityk-
sen jälkeen pidettiin pieni tau-
ko, jotta laattojen kiinnityslaasti 
sai kunnolla kuivua. Saumaus 
tehtiin tässä tapauksessa jonkin 
sortin saumaraudalla ja hieman 
kuivahtanut saumaus vielä har-
jattiin jouhiharjalla tiililaattojen 
kauniisti vaihtelevia poimuja mu-
kaillen. Näin saumat saatiin hie-
man elävämmäksi ja tiilten kans-
sa paremmin yhteen sopivaksi. 
Myös ”puutappi-saumaus” olisi 
ollut hyvä vaihtoehto, jota usein 
tämäntyyppisiä tiililaattoja sau-
mattaessa käytetäänkin.

Kuvitelma työn vaikeudesta usein 
este aloitukselle

Usein ajatellaan, että tällaisen 
tiiliseinän tekeminen on vaikea 
ja vaivalloinen toimenpide, mut-
ta näin ei kuitenkaan ole asian 
laita. Seinän tekeminen muis-
tuttaa hyvin paljon perinteistä 
laatoitusta. Tiililaatat ovat vain 
parin senttimetrin paksuisia ai-
doista tiilistä leikattuja laattoja 
ja näin ollen myös kokonaisia 
tiiliä paljon kevyempiä. Näin 
laatat soveltuvat kiinnitettäväk-
si myös lukuisille eri alusmate-
riaaleille ilman vanhan seinän 
purkutarpeita. Tekijöitä tällaisil-
le töille kyllä Suomessa riittää, 
mutta kyllä näppärä ”Matti Mei-
käläinenkin” hommasta selviäi-
si varsin vaivattomasti, kunhan 
vain käytettävissä ovat sopivat 
välineet ja hyvät ohjeet. Suurin 
yllätys alun pelkojen jälkeen oli 
nimenomaan toteutuksen help-
pous. Useimmiten omat väärät 
kuvitelmat toteutuksen vaati-
vuudesta ovatkin suurin este 
tiililaattaseinän tekemiselle, to-
tesivat Anna-Kaisa ja Jussi.

Lopputulos saa huomiota osakseen

Ensimmäinen kommentti lop-
putuloksesta tuli naapurilta, joka 
verekseltään kehui tiiliä ja loppu-
tulosta kauniiksi. Kaiken kaikki-
aan seinästä on joutunut kes-
kustelemaan lähes joka kerta, 
kun istutaan vieraiden kanssa 
kahvipöytään tai yhteiseen illan-
viettoon. Palaute on ollut poik-
keuksetta positiivista. Keskus-
telu on virittynyt useimmiten 
myös siihen, miten se on tehty 
tai oliko se kallis ja hankala teh-
dä? Jos seinä olisi jätetty vain 
maalatuksi, olisi moni mielen-
kiintoinen keskustelu varmas-
ti jäänyt käymättä. Anna-Kaisa 
korostaa myös, että tällainen 
seinä ei kaipaa edes taulua, sil-
lä käsin lyödyistä tiilistä tehty 
seinä vaihtelevine värivivahtei-
neen ja pintamuotoineen on jo 
itsessään kuin taulu. Hintakaan 
ei ole päätä huimaava, sillä ma-
teriaalikustannukset jäivät hie-
man yli viiteenkymmeneen eu-
roon neliöltä.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tiililaattaseinän teko on helpompaa kuin usein luullaan ja esteenä työhön ryhtymiselle onkin 
useimmiten omat ennakkoluulot, toteaa Jussi.

Laattojen asennusta varten oli seinän alareunaan asennettu työnaikainen 
tukirima, jolla varmistettiin vaakasuora lähtölinja ja jolla toisaalta estettiin 
myös laattojen valuminen alaspäin.

Käsin lyötyjen tiililaattojen asennuksessa käytettiin apuna noin 15 mm 
paksuista asennusnarua laattojen alaspäin valumisen estämiseksi ja suo-
ran linjan ylläpitämiseksi työn edetessä.

Työ eteni nopeasti ja lopputulos alkoi pikkuhiljaa hahmottua. Laattojen 
kiinnitys vei verkalleen tehden aikaa vain pari päivää ja saumaus vain 
yhden päivän.
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Tammilaminaatti ei ole tammea

Vaikka usein kuuleekin puhutta-
vat tammilaminaatista, tammen 
kanssa sillä ei ole mitään muu-
ta tekoa kuin pinnan kuva. La-
minaatteja on saatavana myös 
mm. kivikuvalla, eikä laminaa-
tissa silti ole kiveä nimeksikään. 

Laminaatin pinnassa on mela-
miinihartsia, jonka läpi kuva nä-
kyy. Keskikerroksena hdf-levyä 
(hienorakenteinen, puristettu 
puukuitulevy) sekä pohjakerrok-
sena laminaattia.

Laminaatin pinta tuntuu ja-
lan alla viileältä ilman lattialäm-
mitystä ja se saattaa olla liukas. Lattialämmityksen kanssa sekä 

asennusvaiheessa että käytös-
sä pitää olla tarkkana, jottei la-
minaattiin tule pysyviä muodon-
muutoksia.

Laminaatin pintaan tullei-
ta kolhuja ja naarmuja voidaan 
tarvittaessa korjata muovisella 
kitillä, laminaattia ei kuitenkaan 
voi hioa. Laminaatin puoles-
ta puhuu kuitenkin usein sen 
edullinen hinta, kun halutaan 
tehdä nopea ja edullinen re-
montti. Laminaattivalikoimien 
monipuolisuus sekä laminaatin 
naarmunkestävyys myöskin 
houkuttelee kuluttajia laminaa-
tin käyttäjiksi.

Parketti on kokonaan puuta.

Parketin rakenne eroaa oleelli-
sesti laminaatista. Parketin pin-
takerros on öljyttyä tai lakattua 
kovapuuta, keskikerros yleensä 
kuusesta tehtyä rimalevyä ja 
pohjakerros vaneria. Parketti on 
siis täyttä tavaraa pinnasta poh-
jaan. Parketin määritelmäkin on 

selkeä: kokonaispaksuuden on 
oltava vähintään 13 mm ja ku-
lutuskerroksen (parketin pinta-
kerros) vähintään 3,5 tai 4,0 mm 
puulajista riippuen.

Mitä sitten on laminaattipar-
ketti? Sellaista ei ole olemassa-
kaan. Yleensä tällä viittauksella 
tarkoitetaan laminaattia.

Miksi valita parketti?

Parketti on lämmin jalalle ja 
miellyttävä kävellä. Parketti on 
myös tukeva lattiamateriaali. 
Suomen ilmastossa ilmankos-
teudella on oleellinen merkitys 
lattiamateriaalia valittaessa. 
Kokopuinen parketti toki elää 
ilmankosteuden kasvaessa, 
mutta palautuu sitten takaisin 
muotoonsa ilmankosteuden 
palautuessa takaisin normaali-
tasolle. Laminaatti sen sijaan ei 
enää palaudu. Parketin puoles-
ta puhuu myös sen uudelleen-
käsiteltävyys; parketti voidaan 
hioa ja lakata tai öljytä pariinkin 
kertaan.

Mitä eroa on laminaatilla 
ja parketilla?
Kodin kruunaa kaunis lattia. Jokaiseen tyyliin ja 
makuun löytyy vaihtoehtoja, joista valita. Uutena 
trendinä 1-sauvaiset kartanoparketit ovat nosta-
neet suosiotaan, ehkä juuri niiden luonnollisen ul-
konäön tai arvokkuuden vuoksi. Puinen lattia on 
kaunis ja valintaa punnitaankin juuri laminaatin ja 
parketin välillä. Molemmat näyttävät puulta, mutta 
ovatko ne sitä oikeasti? 

 Teksti: Piritta Ståhlström
 Kuvat: Upofloor

Laminaatti Authentic Style, 664 Tammi Volcano, 1-sauvainen

Parketti Saarni Nature, 2-sauvainen, valkomattalakattu
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Vanhan pihan uusiminen taloyhtiössä voi 
vaatia jopa kaavamuutoksen – tai sitten 
sen voi toteuttaa täysin vapaasti, riippuen 
kokonaan siitä, millaisista muutoksista on 
kyse ja siitä, miten yksityiskohtaisesti puu-
rivistöt ja istutusalueet on aikoinaan mer-
kitty kaavaan.

Istuttaa voi vapaasti, mutta kaava tarkistet-
tava

Porin kaupungin rakennetun ympäristön 
tarkastaja Paula Virtaniemi muistuttaa, ettei 
asemapiirrokseen merkittyjen parkkipaikko-
jen ja leikkikenttien muutoksia voi koskaan 
tehdä omin päin. Sen sijaan istutuksia ta-
loyhtiöt voivat tehdä vapaasti miten paljon 
tahansa, eikä istuttamiseen liity yleisiä mää-
räyksiä, joita pitäisi ottaa huomioon.

Ei kuitenkaan sääntöä ilman poikkeus-
ta: joskus istutusalueet on merkitty kaa-
vaan hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja esi-

merkiksi puurivi on voitu merkitä siihen 
lajia myöten.

– Kaavassa voi esimerkiksi olla koivurivi. 
Tällöin koivuja ei voikaan korvata muilla puu-
lajeilla ilman, että asiasta neuvotellaan raken-
nusvalvonnan kanssa ja katsotaan, tarvitaan-
ko puiden vaihtamiseen jopa kaavamuutos, 
neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salo 
Porin Vihertietokeskuksesta kertoo.

Suuremman puun kaataminen vaatii aina 
luvan

Ennen pihan muutostöiden aloittamista pi-
täisi siis ottaa ensin selvää, millainen kaa-
va on kyseisen tontin kohdalla. Varhainen 
yhteydenotto rakennusvalvontaan kannat-
taa aina. Jos kasvillisuutta ei ole merkitty 
kaavaan, kädet ovatkin sitten täysin vapaat, 
lukuun ottamatta olemassa olevien puiden 
kaatamista, mikä vaatii aina omat lupansa.

Asemakaava-alueella puun kaatamiseen 
on haettava paikkakunnan rakennusvirastol-
ta kaatolupa. Jos puita halutaan kaataa use-
ampia, tarvitaan maisematyölupa. Erillistä 
lupaa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kyseessä 
on uudiskohde; rakennuspiirustukseen on 
jo merkitty tontilta kaadettavat puut. Lupaa 
ei myöskään tarvitse hakea, jos kaadettava-
na on pieni puu. Puu luetaan pieneksi, kun 
sen rungon halkaisija on metrin korkeudelta 
maasta enintään viisi senttiä.

Taloyhtiön piha kaipaa uudistamista

Tarvitaanko lupia?

Rakennusta ympäröivä piha-alue kuuluu olennaisena osana kiinteistöön. Hyvässä kun-
nossa oleva, viihtyisä piha kertoo hyvin hoidetusta taloyhtiöstä. Entä kun piha kaipaa 
uudistamista? Mitä saa muuttaa, mitä poistaa ja miten vapaasti kasveja saa korvata toi-
silla? Liittyykö taloyhtiön istutuksiin määräyksiä, joista tulisi olla perillä?
 Teksti: Satu Evilampi  
  Kuvat: Raimo Koivukorpi
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Rakennusmestari Susi on raudanluja ammattilainen, joka on vetänyt useita mittavia talonrakennusprojekteja perustuksista viimeiseen listanaulaan. Apunaan hä-
nellä on muutamia luottomiehiä, joiden ammattitaito on kouliintunut vuosien ja vuosikymmenten aikana useilla kymmenillä rakennustyömailla. Aivan kaikki raken-
nusmestarimme miehet eivät kuitenkaan aina ymmärrä Suden ohjeistuksia, niinpä työmailla saattaa sattua pikku kommelluksia, joita seuraamme tässä lehdessä.
Tämä sarjakuva ei ole suomalaisen rakennustyön, sen laadun tai johtamisen vähättelevää arvostelua, eikä tällä olekaan mitään tekemistä todellisen elämän kans-
sa. Näin vaan olisi siis saattanut tapahtua eli syntyä niin sanotusti sutta – rakennusmestari Suden työmaalla.

Taloyhtiön on haettava puunkaatolupaa 
kirjallisesti ja liitettävä hakemukseen ote 
hallituksen kokouspöytäkirjasta. Mukaan on 
laitettava myös kopio asemapiirustuksesta, 
johon kaadettavat puut on merkitty ennen 
ammattilaisen tuloa paikalle.

Sopiiko piikikäs tai myrkyllinen kasvi taloyh-
tiön pihalle?

Leikkikenttien välittömään läheisyyteen ei 
pitäisi istuttaa myrkyllisiä kasveja, mutta 
Sipiläinen-Salon mukaan tästä ei ole varsi-
naisia määräyksiä. Järjen käyttö on sallittua: 
Kasvien myrkyllisyyttä pohtiessa kannattaa 
muistaa sekin, että vain hyvin harvat kasvit 
ovat todella myrkyllisiä. Useimmat aiheutta-
vat oireita vasta, kun niitä on syöty runsain 
mitoin. Ja kukapa – lapsikaan – tulisi syö-
neeksi pihalla ämpärikaupalla lehtiä, kukkia, 
siemeniä tai muitakaan kasvinosia.

Hieman varovaisempi kannattaa olla mar-
jojen kanssa. Jos esimerkiksi pensas tekee 
houkuttelevan näköisiä marjoja, jotka ovat 
kuitenkin myrkyllisiä, sitä ei pidä istuttaa 
lasten ulottuville. Tällöinkin olennainen tie-
to on, aiheuttavatko marjat oireita kolmen 
marjan vai vasta huomattavan määrän naut-
timisen jälkeen.

piikikkäitä kasveja. Sipiläinen-Salo huomaut-
taa kuitenkin, ettei tästä ole annettu mis-
sään kieltoja tai suosituksia, ja että esimer-
kiksi ruusupensaat taloyhtiön piha-alueella 
sopivat sinne ilman muuta. Toinen asia sit-
ten on, ettei ruusuja kannata istuttaa esi-
merkiksi keinujen alle siten, että keinusta 
putoava tai leikeissään hyppäävä lapsi osuu 
pensaaseen. Maalaisjärjen käyttö on jälleen 
tässäkin sallittua. Ylenmääräiseen myrkyllis-
ten ja piikikkäiden kasvien välttämiseen ei 
kannata mennä, senkään vuoksi, että varsin 
monet kasvit ovat lievästi myrkyllisiä ja täy-
sin myrkyttömien lajivalikoima suppea.

Muista kasvin tilantarve aikuisena

Siis rohkeasti pihaa muuttamaan ja uutta 
istuttamaan! Pensaat ovat helppohoitoi-
sia, nopeakasvuisia ja monikäyttöisiä pi-
han kasveja. Ne luovat silmäniloa, näkö- ja 
meluesteitä sekä toimivat kulunohjaajina 
ja tilanjakajina. Pensaita voi istuttaa myös 
muuten hankalasti hoidettaviin paikkoihin, 
kuten rinteisiin, paikoitusalueen valleiksi ja 
tuulensuojiksi. Ne on toisaalta melko vai-
vaton poistaa, jos suunnitelmat ja mielty-
mykset muuttuvat. Kaatolupia ei pensaiden 
poistossa tarvita.

On kuitenkin muistettava, että kasveista 
voi olla myös haittaa väärin sijoitettuna. Ti-

heä pensasistutus seinän vierellä pitää sei-
nät kosteina, mikä voi johtaa kosteusvaurioi-
hin seinärakenteissa. Pensaiden juuret voi-
vat myös rikkoa routaeristeitä ja tunkeutua 
salaojaputkiin. Voimakasjuuriset puut, kuten 
poppelit, voivat aiheuttaa putkien tukkeutu-
mia yllättävän etäällä puusta.

Kerran suureksi kasvaneesta puusta 
eroon pääseminen on hankalampaa kuin 
pensaan ylös kaivaminen ja vaatii aikanaan 
kaatoluvat sekä mahdollisesti ammattilai-
sen suorittamaan kaadon. Istutustöissä on 
huomioitava, etteivät taimet aikanaan täy-
simittaisiksi vartuttuaan kasva liian lähelle 
rakennuksia ja aitoja tai esimerkiksi kulku-
tien tukkeeksi. Suuri puu voi myös varjos-
taa pihaa yllättävän paljon. Suurikokoisia 
kasveja istutettaessa tulisikin ajatella pari 
vuosikymmentä eteenpäin.

Iloa asukkaiden perennapenkeistä

Joissain taloyhtiöissä asukkaat ovat omatoi-
misesti – taloyhtiön ja muiden asukkaiden 
suostumuksella – perustaneet penkkejä ja 
istutusryhmiä piha-alueen sopiviin kulma-
uksiin. Asukkaiden hoitamat kukkapenkit 
tuovat kauneutta ja viihtyisyyttä koko pi-
hapiiriin.

Erittäin myrkylliset kasvit on itse asiassa 
nopeasti lueteltu: marjakuusi, kultasade, nä-
siä, kirjoukonhattu, sormustinkukka, joulu-
ruusu, alastonimpi eli syysmyrkkylilja sekä 
risiini. Muut tavallisimmat myrkylliset pihan 
kasvit aiheuttavat oireita vasta suurina mää-
rinä nautittuina: kielot, kuusama, lumimarja, 
tuijat, raparperi ja peruna.

Joskus kuulee suosituksia, ettei leikki-
kenttien läheisyydessä saisi olla myöskään 
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Raksystems Anticimexin havaintojen mu-
kaan vain pieni osa, arvioilta noin viidennes 
taloyhtiöstä, on teettänyt lain hengen mukai-
sen selvityksen. Uusi laki velvoittaa kuiten-
kin taloyhtiöitä selvittämään, mitkä ovat ne 
kunnossapitotarpeet, jotka seuraavan viiden 
vuoden aikana aiheuttavat taloyhtiölle mer-
kittäviä kustannuksia. Miten asia on hoidettu 
taloyhtiöissä? Tätä pohdittiin Vantaalla ”Kun-
nolla kasvuun 2011”- tilaisuudessa.

Kunnossapito ei lopu koskaan

– Rakennuksen kunnossapito ei lopu kos-
kaan. Näin sanoo edellisessä hallituksessa 
asuntoministerin virkaa tehnyt Jan Vapaa-
vuori. – Rakennusalan painopiste on vielä 
toistaiseksi ollut vahvasti uudisrakentamisen 
puolella, mutta taitekohta on käsillä.

Vertailukohtana Vapaavuori nostaa esille 
ruotsalaiset vastaavat lukemat. Ruotsissa 
60 % volyymistä on korjaus- ja 40 % uudis-
rakentamista. Tämä on se malli, johon Suo-
messakin ollaan menossa.

– Korjattavaa on nyt ja vielä pitkään tu-
levaisuudessa. On toissijaista puhua siitä, 
onko suoritettavien putkiremonttien määrä 
lähivuosina nelin- tai kuusinkertainen, sillä 
suunta on joka tapauksessa selvä. Remont-
tien määrä lisääntyy merkittävästi. Asunto-
osakeyhtiölain uudistuksen tarkoituksena oli 
kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmallisuuteen 
ja huolenpitoon sekä ennen kaikkea turvata 
osakkaiden asema, Vapaavuori pohtii.

Korjausrakentamisen ohjaus kehittyy to-
tuttuun tapaan. Ensin annetaan suosituksia 
ja vasta sitten määräyksiä. Vapaavuori kehot-
taa tässä yhteydessä taloyhtiöitä toimimaan 
rohkeasti esimerkkeinä, sillä muut seuraavat 
suunnannäyttäjien perässä.

Mitä laki sanoo kunnossapitotarveselvityk-
sistä?

Taloyhtiön hallitukselle on laissa asetettu vel-
vollisuus laatia taloyhtiölle pitkäaikaisempi 
korjaussuunnitelma. Lain mukaan taloyhtiön 
varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltä-
vä hallituksen kirjallinen selvitys seuraavan 
viiden vuoden aikana tehtävistä merkittävästi 
asuinkustannuksiin vaikuttavista kunnossa-
pitotarpeista. Laki ei kuitenkaan määrittele 

sitä, mikä on oikea tapa laatia selvitys kun-
nossapitotarpeesta.

– Suomi on täynnä erilaisia rakennuksia, 
näillä rakennuksilla on erilaisia omistajia ja 
omistajilla on oikeus määritellä omat tarpeen-
sa. Lainsäätäjän kannalta on vaikeaa määri-
tellä oikeaa tapaa kunnossapitotarveselvityk-
selle, kun kohteet ovat toisistaan poikkeavia. 
Toisaalta merkittävää on ihmisten vaatimus-
ten kasvaminen. Tässä kohtaa kunnossapito-
tarveselvityksen merkitys korostuu. Asunto-
osakkeiden arvoa ei tulevaisuudessa määri-
tellä vain postinumeron perusteella, vaan 
rakennuksen kunto määrää aikaisempaa 
vahvemmin asuntojen arvon. Tärkeintä on 
se, mitä rakennuksessa on tehty ja mitä tul-
laan tekemään, ja nämä asiat on pystyttävä 
dokumentoimaan, Vapaavuori toteaa.

Milloin on oikea aika aloittaa suunnitelmalli-
nen kunnossapito?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollisuus 
kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta huoleh-
timisesta on yhtiön hallituksella. Kiinteistön 
ylläpito alkaa käyttöönotosta, ja ensimmäi-
nen merkittävä tarkastus tehdään 10 vuotta 
rakentamisen jälkeen rakennuttajan vastuun 
umpeutuessa. Tästä 
eteenpäin on hyvän 
käytännön mukaista 
toteuttaa laajempia 
katselmuksia viiden 
vuoden sykleissä.

– Kunnossapidon 
kannalta ongelma 
on ajankohtainen 
vanhan, olemassa 
olevan rakennus-
kannan osalta. Suo-
mi on täynnä taloyh-
tiöitä, joissa vastaa-
vaa suunnitelmalli-
suutta ei ole ylläpidetty. Nyt, kun kunnossapi-
toselvityksiä tehdään ja korjattavaa löytyy, voi 
olla syytä pohtia, miten katastrofaalinen tilan-
ne on. Harvoin on kuitenkaan liian myöhäis-
tä. Tärkeintä on selvittää ongelmat ja tehdä 
kiireelliset toimenpiteet, mutta ennen kaik-
kea selvittää kokonaistilanne ja priorisoida 
hankkeet. Tästä on taloyhtiöiden osalta kyse. 
Suurimmat virheet tehdään siinä, kun pääte-

tään toteuttaa hankkeita, joilla ei oikeastaan 
saavuteta mitään. Tästä koituu kustannuksia, 
jotka ovat osakkaiden kannalta täysin turhia. 
Olipa kyseessä sitten minkälainen taloyhtiö 
tahansa, apua löytyy. Sitä tarvitsee vain ha-
kea, yksikönjohtaja Jari Lemponen Raksys-
tems Anticimexilta kertoo.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito tuo jopa 30 
%:n säästöt kunnossapitokustannuksiin

Korjaaminen on kallista. Tämä tiedostetaan 
yleisesti. Se, tiedostetaanko turhien korjaus-
hankkeiden kustannukset, voidaan kyseen-
alaistaa. Merkittäviä suunnitelmallisuudesta 
saatavia etuja ovat saavutettavat säästöt. 
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon myötä 
rakenneosien osalta päästään tavoiteltuihin 
käyttöikiin, ja suoritettavat korjaushankkeet 
voidaan toteuttaa kustannuksiltaan optimaa-
lisesti. Näin saadaan aikaan kustannussääs-
töjä, ja asukkaiden kokema häiriö korjaus-
hankkeiden aikana jää merkittävästi pienem-
mäksi kuin silloin, jos vastaavat korjaukset 
toteutetaan yksittäisinä hankkeina.

– Suunnitelmallisen kunnossapidon kul-
makivenä on nykytilan selvittäminen ja tä-
hän on syytä panostaa. Kuntoarvion takai-

sinmaksuaika alittaa 
kaikki yleisesti käyte-
tyt mittarit ja on näin 
ollen erittäin kustan-
nustehokas ratkai-
su. Ja mikä tärkein-
tä, kuntoarvio antaa 
tietoa siitä, mikä on 
taloyhtiön tämän het-
kinen rakennustekni-
nen tila. Arvion perus-
teella todettuja epä-
kohtia voidaan edel-
leen tarkentaa erilai-
sin kuntotutkimuksin. 

Taloyhtiöille, joissa arvion lisäksi tarvitaan 
jatkuvampaa teknistä osaamista, tarjoam-
me räätälöityä Oma Insinööri -palvelua. Oma 
insinööri osallistuu yhtiökokouksiin ja täs-
mentää tarvittaessa eri rakennusteknisissä 
asioissa hallituksen tai isännöitsijän esitystä. 
Nämä henkilöt ovat erikoistuneet taloyhtiön 
suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon, Lem-
ponen toteaa.

Onko taloyhtiössäsi tehty 
kunnossapitotarveselvitys?

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. 
Lain mukanaan tuomista muutoksista ehkä konk-
reettisin koski taloyhtiöiden hallitusten laatimia 
kunnossapitotarveselvityksiä. 
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Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Kiitos vastauksistasi. Jos haluat osallistua arvontoihin, täytä alla olevat tiedot.  
Vastaukset käsitellään nimettöminä.

Nimi ___________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Puh ___________________________________________________________________

Sähköposti ___________________________________________________________________

Hyvä lukija!

Olemme saaneet arvokasta palautetta jo 
aiemmistakin lehdistä, mutta haluamme 
kehittää lehteä vastaamaan yhä paremmin 
sen tärkeintä tehtävää: olla lukijoidensa 
lehti. Niinpä pyydämmekin, että osallistui-
sit vain pari minuuttia kestävään lukijatut-
kimukseen. Helpoimmin vastaat kyselyyn 
netin kautta, jolloin vastauksesi tallentuu 
suoraan järjestelmäämme.

Tutkimus löytyy linkistä
www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus
Voit myös palauttaa tämän sivun joko 

postitse osoitteeseen Suorakanava Oy/lu-
kijatutkimus, Luotsinmäenpuistokatu 1, 
28100 Pori tai faxilla 02-634 6449.

Kaikkien vastanneiden kesken arvom-
me 10 kpl Taloyhtiön vuosikirjaa, arvo 67 
euroa.

1. Lehden kansi asteikolla 10-4

___ 10 erinomainen
___  9 oikein hyvä
___  8 hyvä
___  7 tyydyttävä
___  6 välttävä
___  5 huono
___  4 oikein huono

2. Lehden taitto asteikolla 10-4 

___ 10 erinomainen
___  9 oikein hyvä
___  8 hyvä
___  7 tyydyttävä
___  6 välttävä
___  5 huono
___  4 oikein huono

3. Lehden yleinen kiinnostavuus ja taso  
verrattuna alan muihin lehtiin

___ Paljon parempi
___ Hieman parempi
___ Vastaavaa tasoa
___ Hieman huonompi
___ Paljon huonompi

4. Valitse 3-5 mielenkiintoisinta juttua.  
Järjestyksellä ei ole väliä.

___ Yhteistä huolenpitoa rakennetusta 
 ympäristöstä 3
___ Taloyhtiön vastuuta kantamassa 4
___ Ovatko taloyhtiösi vastuuhenkilöt 
 ajan tasalla? 5
___ Vuosi asunto-osakeyhtiölaki-
 uudistuksesta 6
___ Pelastuslaki uudistui 7
___ Omataloyhtiö.fi-palvelussa vastataan 
 lakikysymyksiin 8
___ Asunto-osakeyhtiössäkin 
 vakuuttaminen kannattaa 10
___ Täyden palvelun kiinteistönvälitystä 12
___ Ammattilaiselta lumenpudotus 
 hoituu hallitusti 13
___ Onko taloyhtiössä katto remontin 
 tai huollon tarpeessa? 14
___ Työkalut kaikille katoille 16
___ Nuohoustaso kaikille piipuille 18
___ Paloratkaisu puurakenteisiin 19
___ Asukasystävällinen passiivisaneeraus 
 Riihimäellä 20
___ Tiiliverhouksella säästöä ja 
 asumismukavuutta 23
___ Jouluksi lämpimään kotiin 24
___ Ilmanvaihto osaksi 
 julkisivuremonttia 26
___ Parvekelasitus toimivaksi 28
___ Kodin lukitus on kodin 
 käyttöliittymä 30
___ Ikkunoiden ja ilmanvaihdon 
 yhteensovittaminen 32
___ Ylläpitokustannukset kasvussa 33
___ Onko taloyhtiössäsi kaikki hyvin? 34
___ Oma koti kullan kallis 35
___ Matalaenergiatalot ovat asumisen 
 tulevaisuus 36
___ Energiansäästöä ja 
 asumisviihtyvyyttä 37
___ Onko putkiremontti taloyhtiöllesi 
 ajankohtainen? 38
___ Uponor Cefo-putkistoelementit 
 Vuoden putkiremontissa 40
___ NewLiner tarjoaa nyt myös 
 pystyviemärien sukitusta 41
___ Voiko taloyhtiössäsi olla 
 radonongelma? 42

___ Ilmanvaihdon parantaminen 
 remontin yhteydessä 44
___ Pyykinkuivaukseen 7500 vai 
 300 wattia? 45
___ Kaunista ilmalämpöä älykkääseen 
 kotiin 46
___ Sähköistyksen parannuksella turvaa 
 ja tasoa asumiseen 47
___ WC nousi seinälle 48
___ Ekologista suihkuttelua 
 Oras Eternalla 50
___ Sisusta laatoilla 52
___ Keittiöremontti takuulla 
 asiantuntevalla asennuksella 54
___ Whirlpool täyttää 100 vuotta 56
___ Tiililaatoilla uusi ilme 
 kerrostalokolmioon 58
___ Mitä eroa on laminaatilla ja 
 parketilla? 61
___ Taloyhtiön piha kaipaa uudistamista, 
 tarvitaanko lupia? 62
___ Onko taloyhtiössäsi tehty 
 kunnossapitotarveselvitys? 63
___ Pinnalle pulpahtaneita 66

5. Näkökulmasi
___ Isännöinti
___ Hallitus
___ Kiinteistönhuolto
___ Omistaja/ei asukas
___ Omistaja-asukas
___ Suunnittelu
___ Urakointi
___ Viranomainen
___ Muu ammattilainen
___ Muu taho

6. Mitä asioita seuraavaan lehteen?

Alle voit esittää toivomuksen lehdessä kä-
siteltävistä aiheista, vaikka vain otsikko-
tasolla, kiitos!

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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Pinnalle pulpahtaneita

ABLOY® sento + oPtimA -lukitusratkaisu:
• Taloudellinen ratkaisu ja edullinen yllä-

pito
• Etätunnisteella toimivat yhteiset tilat saa-

daan kulunvalvonnan piiriin, jolloin mah-
dolliset häiriöt vähenevät

• Asukkaan avaimen kadotessa yhteisten 
tilojen etätunniste saadaan poistettua 
käytöstä nopeasti, helposti ja kustannus-
tehokkaasti. Uudelleensarjoitus tarvitsee 
tehdä ainoastaan kadonneen avaimen hal-
tijan asuntoon.

• Avainten hallinta helpottuu ja yhteisten 
tilojen mekaaninen sarjoitus yksinker-
taistuu

• Järjestelmä sopii myös jälkimarkkinoille, 
kun jo olemassa oleva mekaaninen jär-
jestelmä halutaan päivittää kulunvalvon-
nan piiriin

Uutta kerrostalojen 
lukitukseen Lattiaremontin ei välttämättä tarvitse se-

koittaa koko yhtiötä tai huoneistoa. Uudet 
irtoasennettavat, parkettikuvioiset Allure- ja 
Exell-vinyylilankut tarjoavat oivan mahdolli-
suuden lattian uudistamiseen nopeasti, ää-
nettömästi ja siististi. Allure on tarkoitettu 
asuintiloihin, Exell esim. porrashuoneisiin, 
kerho- ja liiketiloihin.

Asennus neljä kertaa halvemmalla tai jopa 
itse tehden

Normaalisti liimattavilla päällysteillä vanha 
pinnoite pitää ensin purkaa, kunnostaa alus-
lattia- hionta/jyrsiminen, primerointi, tasoi-
tus, hionta, imurointi ja vasta sitten voidaan 

Helpoin tapa toteuttaa uusi edustava lattia
asentaa uusi pinnoite. Perinteinen tapa on 
varmasti paras tapa mutta kallis ja vie aikaa. 
Allure / Exell voidaan tietyillä edellytyksillä 
asentaa suoraan vanhan pinnoitteen esim. 
muovimaton, laminaatin, parketin tai keraa-
misen laatan päälle. Asennuskustannukset 
ovat vain 25% perinteisen tavan kustannuk-
sista. Laatat voi asentaa jopa itse, sillä mi-
tään erikoistyökaluja ei tarvita.

lisätietoja:
www.upofloor.fi 
Asuintilat > Irtoasennettavat vinyylilaatat (Al-
lure)
Julkiset tilat > Painokalvolaatat (Exell)
Katso myös asennusvideo Asennus-osiosta

IDOn uusi suihkukaappi on saanut paitsi täy-
sin uuden ilmeen myös joukon uusia omi-
naisuuksia. Huolitellun, modernin designin 
kruunaavat raikkaat värit: nyt kylpyhuonetta 
voi piristää vaikkapa punaisilla yksityiskoh-
dilla tehostetulla suihkukaapilla.

IDO Showerama 8-5 –suihkukaapissa 
viimeistellyt yksityiskohdat ovat vakiovarus-
teina. Esimerkiksi oviaukko on nyt tavallista 
leveämpi ja altaan muoto tehostaa tilankäyt-
töä. Käsisuihku on säädettävä ja yläsuihku-
na on ylellinen sadesuutin. Korkeuttakin on 
reilusti kaikkien pitkänhuiskeiden suihkutte-
lijoiden iloksi.

Lisävarusteilla voit luoda suihkukaapis-
ta juuri omaan kylpyhuoneeseesi sopivan 
persoonallisen rentoutumis- ja puhdistu-
mispaikan. Saatavana on tukeva, mutta 
tyylikäs kirkasta pleksiä oleva istuin, kaunis 
ja käytännöllinen pyyhekoukulla varustettu 
koristepaneeli sekä kokonaisuuden viimeis-
televä sokkeliprofiili. Sekä suihkupilarin, 
koristepaneelin että lattiaprofiilin voi valita 
valkoisen, punaisen tai mustan värisenä. 
IDO-höyrykehitin muuntaa suihkukaappisi 
höyryhuoneeksi.

Vaikka IDO 8-5 -suihkukaapissa onkin pal-
jon uutta, tallella on myös paljon tuttua ja 

turvallista kuten tukeva rakenne, siivousta 
helpottavat pyörät ja tietenkin IDOn vankka 
laatu. Kaappi on myös vesitiivis ilman likaa 
kerääviä silikonitiivisteitä. Valikoimasta löy-
tyy oikea malli jokaiseen kylpyhuoneeseen: 
koko-, väri- ja lasivaihtoehtoja on useita.

IDO Showerama 8-5  
–suihkukaappi on moderni 
ja persoonallinen uutuus

Suurten kaupunkien katoilla on usein moni-
hormisia piippuja, jotka nousevat kattopin-
nasta jopa 2-3 metrin korkeuteen. Näitä 
nuohooja ei pysty turvallisesti nuohoamaan 
ilman kunnollisia apulaitteita. Rakennuksen 
omistajat eivät aina tiedosta olevansa vas-
tuussa tarvittavista laitteista.

Vesivek paneutui ongelmaan. Ratkaisu-
na syntyi uusi tuote, Vesivek-nuohoustaso. 
Se sijoitetaan piipun pitkälle sivulle, noin 
0,8-1,0 m piipun päätä alemmaksi. Nuo-
houstasolla seisten nuohous on turvallista 
ja ergonomista. Vesivek nuohoustasolle on 
haettu patenttia.

Turvallisuutta ja ergonomiaa 
nuohoustasolla

Tämän helpommaksi ei sadevesijärjes-
telmän hankinta voi enää tulla: Ruukin 
sadevesijärjestelmien kourut ja syök-
sytorvet on koottu valmispaketeiksi, 
jotka on helppo ostaa rautakaupasta, 
kuljettaa ja asentaa itsekin.

Vesikourupaketissa on 15 metriä kourua 
ja kaikki asennukseen tarvittavat kiinnitys-
tarvikkeet. Yksi alastulopaketti puolestaan 
sisältää 3,5 metrin räystäskorkeuteen riittä-
vän syöksytorven kiinnitystarvikkeineen. 

Ruukin vesikourut helposti valmiina pakettina

Pakkaukset suojaavat tuotteita naar-
muuntumiselta kuljetuksen aikana. Käytet-
tävissä on aina oikea määrä oikeita osia ja 
asennusohje löytyy paketin sisältä.

lisätietoja: 
lähin ABLOY® -valtuutettu lukkoliike tai 
www.abloy.fi
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Pinnalle pulpahtaneita

Fenestra Oy:lle on myönnetty CE-merkki ensimmäisenä ikkunaval-
mistajana Suomessa. Merkintä tarkoittaa, että asiakas voi olla varma 
valitsemiensa tuotteiden laadusta. Fenestran Primus-ikkunat saivat 
kaikissa testatuissa luokissa erinomaiset arvosanat.

CE-merkityt tuotteet ovat läpikäyneet mittavat testiohjelmat 
eurooppalaisten testistandardien mukaisesti, ja niillä varmistetaan 
testien yhdenmukaisuus ja vertailtavuus valmistajien kesken.

- Varsinkin pohjoisissa olosuhteissa ikkunan tekniset ominaisuu-
det vaikuttavat oleellisesti asumismukavuuteen, energiankulutuk-
seen ja jopa terveyteen. Asukkaiden kannalta tärkeitä ominaisuuksia 
ovat muun muassa lämmöneristävyys, ilmanläpäisevyys, vedenpi-
tävyys, tuulenpaineen kestävyys ja ääneneristävyys, kertoo Fene-
stran tuotekehityspäällikkö Juha Ruuskanen.

Testattavien ominaisuuksien määritteleminen yhdenmukaisiksi ja 
testilaboratorioiden sertifiointi antavat asiakkaalle varmuuden luvat-
tujen tuoteominaisuuksien täyttymisestä. Ikkunoiden tuotestandar-
din mukaan pakollisesti ilmoitettavat ominaisuudet ovat: Tuulenpai-
nekestävyys, sateenpitävyys, ilmanpitävyys ja lämmönläpäisevyys. 
Sateenpitävyydessä Fenestran Primus-ikkuna jopa ylitti luokitusas-
teikon ja kestävyys vastaa ankaran myrskyn olosuhteita.

Fenestra Oy ensimmäinen CE-sertifioitu 
ikkunavalmistaja Suomessa

Ensto eLED – Järjen valoa kaikkiin kohteisiin
Asenna ja unohda, säästä ja nauti. Uudet energiatehokkaat ja pit-
käikäiset Ensto eLED -valaisimet ovat tehneet läpilyönnin markki-
noilla. eLED-valaisimet tuovat LEDin yleistiloista ulkovalaistukseen 
sekä sisätiloihin myös kodin sävykkääksi laatuvaloksi.

eLED-valaisimien valikoima laajenee jatkuvasti mallistoltaan ja omi-
naisuuksiltaan tuoden LEDin energiatehokkuuden, huoltovapauden 
ja monet edut uusiin käyttökohteisiin. Suosio on jyrkässä nousussa, 
koska LEDin kymmenkertainen energiatehokkuus todella näkyy säh-
kölaskussa. Kymmenientuhansien tuntien paloaika merkitsee huole-
tonta tulevaisuutta. Sen kuin vain asennat ja unohdat. 

Laatua energia- ja kustannustehokkaasti

LEDin tuoma huolettomuus on aivan omaa luokkaansa – tervetul-
lut työtä ja kustannuksia säästävä ominaisuus niin omakotirakenta-
jan, kerrostalorakennuttajan kuin huoltoyhtiön kannalta. Investoin-
tina LED onkin ainoa järkevä vaihtoehto. Lisäksi eLED-valaisimien 
kaikki osat ovat vaihdettavissa, joten rikkoutumisestakin selviät 
aina minimikustannuksin. PIR- tai tutkaliiketunnistimella parannat 
energiatehokkuutta ja mukavuutta entisestään.

Ensto tekee jatkuvaa LED-valaistuksen kehitystyötä. Suosittu 
AVR LED -sarja kasvaa ja mukaan tulee myös uusi LED Jono.

Binja Tiivistelista on nopea ja helppo tapa ratkaista ikkunoiden ja 
ovien vetoisuus edullisesti. Tiivistelista naulataan karmiin niin, että 
listan tiiviste painautuu tiiviisti ovea tai ikkunaa vasten sulkien ker-
ralla suuremmatkin raot. Veto loppuu, lämmityskustannukset las-
kevat jopa 15 prosenttia ja asumismukavuus paranee huomatta-
vasi. Lämpöhäviöiden lisäksi lista ehkäisee tehokkaasti niin melu-, 
haju- kuin pölyhaittojakin.

Binja Tiivistelistan asentaminen ei vaadi ammattilaista vaan se 
on helppo asentaa itsekin. Myyntipaketit sisältävät kaiken tarpeel-
lisen yhden oven tai ikkunan tiivistämiseen. Tuote on palkittu In-
noSuomi-palkinnolla.

Edullisin tapa tiivistää vetoisat 
ovet ja ikkunat!

Fenestran sisäoville M1-päästöluokitus 
ensimmäisenä Suomessa
Fenestra Oy:n seitsemän ovimallia on hyväksytty rakennusmateriaa-
lien päästöluokkaan M1. Fenestra on ensimmäinen puuovivalmistaja, 
jonka tuotteille M1-luokitus on myönnetty. Rakennustietosäätiö RTS:
n myöntämä päästöluokitus on ensisijaisesti tarkoitettu asuin- ja työ-
huoneissa käytettävien rakennusmateriaalien luokittelua varten.

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon otta-
mista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen 
lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella 
sisätilojen rakennusmateriaalit. Seuraavat Fenestran tuotteet on 
hyväksytty M1-luokkaan: Klassikko 200, Moderni EF100, Moderni 
EF200, Moderni EF300, Moderni EF400, Moderni EF500 ja 300/
MDF-laminaattiovi.
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