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DNA Netti
taloyhtiöille

Paikallinen yhteyshenkilö, osaava taloyhtiöpalvelu ja DNA:n oma  nopea huoltopalvelu varmistavat,
että palvelut toimivat mutkattomasti.

Koteihin DNA Netti taloyhtiöille tuo nettiliittymät jopa puolet normaalihintoja edullisemmin*. Tehokas
ja toimintavarma DNA Netti mahdollistaa jopa gigan nopeudet, tulevaisuudessa vieläkin enemmän.

*Normaalihinnat: DNA Netti 200M 34,90 €/kk, DNA Netti 1G 54,90 €/kk, DNA Netti + Matkanetti
norm. 29,90 €/kk ja DNA Netti 200M + TV Hubi norm. 38,90 €/kk ilman voimassa olevaa DNA:n
taloyhtiösopimusta.

Mutkatonta palvelua ja
nopeat yhteydet joka kotiin

DNA on taloyhtiön luotettava kumppani, joka huolehtii netti- ja TV-palvelut kerralla kuntoon

Lue lisää DNA Netistä taloyhtiöille:

dna.f i/valinnanvapaus
Lue lisää ja pyydä tarjous:

dna.f i/isannoitsijalle
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Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä Sanoma) ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Omataloyhtiö.fi-lehteen (jäljempänä Julkaisu) tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tieto-
sisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.  Julkaisussa esitetty sisältö on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeelliseksi. Sanoma ei vastaa mistään vahingoista tai muista hai-
tallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät tiedot mahdollisesti aiheuttavat. Sanoma ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät joillain ta valla 
Julkaisuun taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Julkaisussa on saatavilla. Julkaisun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Sanomalla tai sen sopimuskumppaneilla. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toi-
mien edistettävä yhtiön etua. Vaikka vastuu on kollektiivista, huolellisuusvelvoitetta 
arvioidaan kunkin hallituksen jäsenen kohdalla erikseen. Mikäli joku hallituksen jäse-

nistä on päätöksestä eri mieltä, tulee tämä kirjata ylös. Tarvittaessa dokumentteja tutkimalla 
selvitetään, miten huolellinen henkilö olisi toiminut vastaavassa tilanteessa. Päätökset on siis 
selkeästi perusteltava, jotta jälkikäteen voidaan perustella, miksi kyseisessä tilanteessa teh-
tiin juuri tämä päätös.

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, jotta hallituksen jäsen ylipäätään voi toimia huolelli-
sesti? Jotta hallituksen jäsen voi tehdä taloyhtiön kannalta oikeita päätöksiä, tulee hänen olla 
tietoinen monista eri asioista, kuten taloyhtiön tekemistä sopimuksista (esimerkiksi kiinteis-
tönhuollosta, lumen- ja jäänpudotuksista ja kiinteistövakuutuksesta), onko taloyhtiölle laadit-
tu strategia? Mitä kuntoarvioita ja -tutkimuksia on teetetty, mitä niissä on ilmennyt? Listaa 
voisi jatkaa loputtomiin. 

Huomioitavaa on myös, että hallituksen jäsen, hallitus tai isännöitsijä ei asunto-osakeyhtiö-
lain mukaan saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöstä, joka on asunto-osakeyh-
tiölain tai kyseisen taloyhtiön yhtiöjärjestyksen vastainen, koska se on näin ollen pätemätön. 
Asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen tuntemuskin on siis välttämätöntä. Hallituksen 
tulee myös osata arvioida, milloin päätös on taloyhtiön mittakaavassa epätavallinen ja laaja-
kantoinen ja alistettava yhtiökokouksen päätettäväksi. Tässä kaikessa on paljon muistamista, 
joten tarkkana saa ja pitää olla, vaikka isännöitsijä toimiikin hallituksen apuna.

Olenpa kuullut taloyhtiöstä, jossa hallituksen kokoukset merkitään pidetyksi, vaikka halli-
tuksen jäsenet eivät tunne toisiaan edes etunimeltä saati, että olisivat istuneet saman pöydän 
ääressä. Eipä ole ihme, ettei taloyhtiöiden hallituksiin erityisesti ole tunkua. Hallitusvastuu-
seen ei juuri kukaan halua, mutta kuitenkin yhtiökokouksissa usein kuulee kovastikin mieli-
piteitä, miten asiat olisi pitänyt hoitaa. Epäkiitollista, ja useissa tapauksissa myös korvaukse-
tonta, työtä yhteisen hyvän eteen. Miten saisimme nostettua hallitustyöskentelyn arvostusta? 

Yksittäisen osakkaan tulisi myös kantaa kortensa kekoon ja pyytää yhtiökokouksen käsitte-
lyyn asioita, jotka askarruttavat. Osakkaan tulisi myös seurata taloyhtiön asioita, lukea tiedot-
teet ja esimerkiksi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista. Silloin, kun isännöitsijä – hallitus 
– yhtiökokous -akseli toimii kuten pitää, ovat hallitustyöskentely ja yhtiökokoukset parhaim-
millaan harmonisia, täynnä onnistumisia, lisääntynyttä asumisviihtyvyyttä ja uusia ystävyyk-
siä. Kaiken varmistaa osaava ja aikaansaava isännöitsijä, valveutunut hallitus ja rakentavaa ja 
kehittävää palautetta antava osakas. 

Heidi Uusitalo,
päätoimittaja

Huolellinen hallituksen jäsen
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Kolumni

Suuri osa suomalaisesta rakennuskan-
nasta on tullut peruskorjausikään. Kos-
teus- ja homevaurioita tunnistetaan 

enemmän, valitettavasti niitä myös edelleen 
syntyy. Taloyhtiöille ja osakkeenomistajille 
korjaukset tulevat kalliiksi, mutta vielä kal-
liimpaa on jättää korjaukset tekemättä. Silloin 
voidaan pahimmillaan päätyä tilanteeseen, 
jossa rakennus on edullisempaa purkaa kuin 
korjata. Sisäilmasta oireilu ja sairastaminen 
nostavat inhimillisten vahinkojen määrää.

Kosteusvaurioiden ehkäisy, sekä nopea ja 
laadukas korjaaminen, vähentävät terveys-
riskien lisäksi korjausten kustannuksia. Jat-
kuvalla huolellisella kiinteistönpidolla sääs-
tetään tulevaisuuden korjauskustannuksissa 
ja rakennuksen arvo säilyy tai jopa nousee.

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimessa vasta-
taan kansalaisten huolenaiheisiin. Nykyisin yhä useammin meille 
esitetään kysymyksiä taloyhtiön ja osakkeenomistajan oikeuksista 
ja vastuista. Kiinnostus kertoo, että soittajat ovat ymmärtäneet 
rakennusten arvon laskun ja korjauskustannusten vastaavan nou-
sun omalle taloudelleen.

Home- ja kosteusvaurioiden, sekä sisäilmaongelmien, selvit-
tämisessä onnistutaan parhaiten, kun huolehditaan seuraavista 
asioista: selvitetään asiat kokonaisvaltaisella tutkimuksella, suun-
nitellaan tarpeelliset korjaukset ja toteutetaan ne laadukkaasti, 
oikein ja riittävän laaja-alaisesti.

Ensimmäinen haaste on saada luotettavasti selville, mikä oi-
keasti on ongelma tai usean toisiinsa liittyvän ongelman muo-
dostama kokonaisuus. Useimmiten ongelmia on enemmän. 
Olettamusten, toiveiden ja pelkojen varassa toimiminen johtaa 
puutteellisiin tutkimuksiin, ratkaisukokeiluihin ja enemmän tai 
vähemmän epäonnistuneisiin lopputuloksiin. Tarvitaan tietoa, 
jonka varassa tehdä kestäviä valintoja.

Yksittäisen mittauksen tai tutkimuksen sijaan kannattaa lähteä 
kokonaisvaltaisella otteella liikkeelle. Se voi nostaa alussa selvitte-
ly- ja suunnittelukustannuksia, mutta sillä vältetään jatkuvien ja 
riittämättömien korjausten kierre. Yksittäisellä mittauksella saa-
daan vastaus yhteen asiaan, mutta se harvoin ratkaisee ongelmaa.

Kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelu, tekeminen 
ja valvonta ovat aina ammattilaisten työtä. Vaikka hallitukses-
sa olisi osaamista ja isännöitsijä olisi hyvä, näissä kysymyksissä 
kannattaa palkata erityisasiantuntija mukaan projektiin jo tut-
kimuksia tilatessa.

Korjausrakentamisessa kiirehditään monesti toimeenpanoa eli 
korjausten tekemistä. Korjauksia ei kuitenkaan kannata käynnis-
tää, ennen kuin on olemassa asianmukainen korjaussuunnitelma 
ja tarvittavat lupakäsittelyt tehty. Osakas tarvitsee taloyhtiöltä 
luvan korjauksiin. Taloyhtiön puolestaan pitää selvittää, tarvi-
taanko korjauksiin rakennuslupa. Korjaussuunnitelmaan kir-
jataan toimenpiteet, vastuut ja muut oleelliset projektin asiat.

Home- ja kosteusvauriokorjauksissa on noudatettava niitä 
koskevia määräyksiä erittäin tarkasti. Liian monessa tapaukses-
sa korjaajat ovat kiireisinä vahingossa levittäneet homepölyä ja 
siten aiheuttaneet omalla toiminnallaan korjausten epäonnistu-
misen ja uuden ongelman pölyn levitessä laajemmalle alueelle. 
Home- ja kosteusvauriokorjaukset on tehtävä aina, koko ajan ja 
täysin osastoituina ja alipaineistettuina.

Hoida omaisuutta järkevästi,  
tee korjaukset oikein

Asioita selvitettäessä ja korjattaessa tie-
donkulun edistämiseen kannattaa nähdä vai-
vaa. Jos osakkaat eivät tiedä, milloin on kor-
jausten ajankohta, mitä tehdään, miten pitää 
varautua ja koska kaikki on ohi, tyytymättö-
myys talossa kasvaa. Jos taloyhtiö ei julkista 
tutkimusraporttien tuloksia, lähtevät arvelut 
liikkeelle ja usein myös pelot kasvavat. Tämä 
ei ole kenenkään etu ja on helposti avoimuu-
della vältettävissä.

Korjausten valvontakäytännöt jättävät 
edelleen toivomisen varaa. Tehtyjen korjaus-
ten kirjallisesta dokumentoinnista ja selke-
ästä arkistoinnista ei saa tinkiä. Liian usein 
saamme kuulla, ettei taloyhtiölle, saati osak-
kaalle, jäänyt tietoa asioista, mitä loppujen lo-
puksi korjattiin ja miten nuo korjaukset teh-

tiin. Tieto voi myös unohtua vuosien saatossa ihmisiltä itseltään, 
jäädä kauppakirjoja tehdessä muistiona entisten osakkaiden laa-
tikoihin ja taloyhtiöllä joutua aikojen saatossa kadonneisiin map-
peihin. Suositamme myös mahdollisuuksien mukaan eri työvai-
heiden dokumentointia kuvin, sillä se helpottaa niin mahdollis-
ten reklamaatioiden tekoa kuin asuntojen myöhempää myyntiä.

Kun korjauksista on selvitty, on loppusiivousten aika. Viisas 
taloyhtiö sopii näistä urakoitsijan tai muun toimijan kanssa kirjal-
lisesti etukäteen. Viimeinen virallinen korjaustoimenpide home- 
ja kosteusvaurioiden korjauksissa on juuri rakennuksen homeet-
tomaksi siivous. Tarvitaanko desinfiointia vai ei, kannattaa jättää 
kokeneen korjaussuunnittelijan vastuulle. Nykytiedon mukaan 
desinfiointiaineiden käytöstä saattaa joissain tapauksissa olla 
jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

Irtaimistoa voi joutua puhdistamaan ja hävittämään. Hengi-
tysliiton verkkosivuilta www.hengitysliitto.fi löytyy molemmis-
ta asioista ohjeistukset.

Home- ja korjausvaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkomista ei 
kannata pelätä, eikä lykätä. Silloin ongelmista vain tulee entistä 
pahempia ja vaikeampia selvittää. Tukea on saatavilla. Hengitys-
liiton ja Ympäristöministeriön Hometalkoot.fi -sivustolta löydät 
paljon tietoa eri aikakausien rakennusten korjaustarpeista ja ris-
kirakenteista. Sivustolta löytyy oppaita ja ohjeita mm. Tilaajan 
ohjeen sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä 
sekä paljon muuta asiaan liittyvää puolueetonta informaatiota. 
Uutuutena sivustolla on korjauskustannuslaskuri, jolla voi hel-
posti arvioida tulevien korjaustarpeiden kustannuksia.

Timo Kujala
sisäilma-ja korjausneuvonnan päällikkö

Hengitysliiton Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin
Korjausneuvojat vastaavat maanantaista torstaihin klo 9−15 
numerossa 020 757 5181 paikallispuhelun hinnalla. Usein ky-
sytään taloyhtiöiden vastuista, vastuuhenkilöistä ja pyydetään 
neuvoa, mitä tehdä, kun taloyhtiö tai isännöitsijä ei ole alka-
nut toimenpiteisiin sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Myös 
jo tehdyt remontit, niiden laatu, vastuu ja kustannukset as-
karruttavat soittajia.
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Teksti: Kari Uusikukka   Kuvat: Rakentaja.fiOpastus

Korjausprosessin käynnistäjä voi olla viemäritukos, jota jou-
dutaan avaamaa putkimiesten toimesta tai vaikkapa vesi-
vahinko, joka aiheutuu vesiputkien ruostumisesta. Joskus 

kyseessä on vedeneristyksien riittämättömyydestä tai jopa puut-
tumisesta johtuva kosteusvaurio, joka on voinut piilevästi muhia 
rakenteissa jo pitkänkin aikaa.

Yhteistä näille kaikille on se, että ”tarttis tehrä jotain”, mutta 
mitä sitten pitäisi tehdä ja mikä on järkevää?

Esiselvitykset
Lain vaatiman asbesti- ja haitta-ainekartoituksen lisäksi on hyvä 
teettää muitakin esiselvityksiä. Koko kiinteistön korjaushistoria 
on hyvä tietää ja käydä läpi. Esiselvityksiin luetaan kaikki tulevaa 
taloteknistä peruskorjausta palvelevat tutkimukset ja selvitykset.

Viemäriputkien kunto on selvitettävä huuhtelemalla, pese-
mällä ja kuvaamalla verkosto. Jos kyseessä on valurautaviemärit, 
mitataan alkuperäistä rakennetta vastaavan materiaalin jäljellä 
oleva paksuus. Tarvittaessa voidaan myös määritellä tarkemmin 
valmistus-/seosmateriaali, jos kyseessä on muoviviemärit.

Näiden tietojen perusteella voidaan uusimisen ohella arvioi-
da vaihtoehtoisten kunnostusmenetelmien (sukitus, pinnoitus) 
mahdollisuudet.

Vesiputkien kunto kartoitetaan ottamalla röntgenkuvat ve-
sijohdoista, jotka kertovat pistemäisen syöpymisen tilanteen 
putkissa sekä, kuten viemäreissä, mittaavat olemassa olevan al-
kuperäistä rakennetta vastaavan materiaalin kerrospaksuuden.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus pitää teetättää joka tapauk-
sessa ennen korjaustöiden aloittamista, joten se kannattaa teh-
dä ajoissa. Monesti teetetään koko kiinteistöä koskeva kartoitus, 
jossa selviää kaikki haitta-ainepitoiset materiaalit. Tämä on hyvä 
vaihtoehto sen takia, että valitaanpa mikä korjausmenetelmä ta-
hansa, millä korjauslaajuudella tahansa, niin työturvallisuus ja 
kustannukset sekä aikataulut näiden haitta-aineiden purkami-
seen tulee huomioitua jo suunnitteluvaiheessa.

llmanvaihtohormien kunto on hyvä selvittää. Kun tiedetään, 
onko hormeissa tukoksia tai osittaisia sortumia/halkeamia, on 
ne helppo tarvittaessa korjata osana remonttia täsmällisesti, kun 
tiedetään niiden tarkka paikka ja mitä pitää tehdä. Lisäksi näi-
den hormien tarkka fyysinen koko on hyvä tietää, jos päädytään 
sellaiseen korjausvaihtoehtoon, että olemassa olevia hormeja ei 
tarvita enää ilmanvaihdon käyttöön. Tällöin tilaa voidaan hyö-
dyntää muun talotekniikan asennusten reittinä.

Osakas-/asukaskysely on tärkeä apuväline. Kysymällä asuk-
kailta tämänhetkisestä tilanteesta, saadaan monta kertaa hyviä 
ja täsmällisiä tietoja; miten ilmanvaihto toimii, onko kesällä liian 
kuuma ja talvella liian kylmä vai onko tilanne jopa päinvastoin. 
Lisäksi kyselyissä kannattaa tiedustella yhteiskäyttötilojen ”toi-
mivuudesta”. Onko tarpeeksi tilaa polkupyörien ja lastenvaunu-
jen säilytykselle? Halutaanko isommat varastokomerot kellariin? 

Nämä toiveet otetaan suunnitteluvaiheessa huomioon ja pyritään 
mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Rakenneavauksia kannattaa myös teetättää. Kun tiedetään 
tarkasti, mitä materiaalia, missä ja kuinka paksulti materiaalia 
on, niin sitä tarkempia suunnitelmia saadaan laadittua.

On olemassa myös muita, tarkentavia selvityksiä. Näitä kannat-
taa teettää tarpeen mukaan, jotta lähtökohta seuraavaan vaihee-
seen eli hankesuunnitteluun on selkeämpi. Kokeneet rakennut-
tajakonsultit/projektipäälliköt osaavat tarkastella kokonaisuutta, 
joten oikean henkilön valintaan kannattaa panostaa.

Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu on tärkeä, ellei tärkein vaihe hankkeen suun-
nittelukokonaisuuden osalta. Hankesuunnitelmassa päätetään 
valittu vaihtoehto, jolla kiinteistön korjausta lähdetään tarkem-
min suunnittelemaan detaljitasolle asti. Hyvässä hankesuunni-
telmassa tarkastellaan kaikki mahdolliset korjausvaihtoehdot 
kustannus- ja aikatauluarvioineen.

Yleensä vaihtoehtoja löytyy keskimäärin kolme kappaletta, jois-
ta jokainen käsitellään tarkasti infotilaisuudessa hankesuunnitte-
lijoiden toimesta läpi. Kun nämä vaihtoehdot voidaan perustella 
oikeilla, ajantasaisilla tiedoilla kiinteistön ns. tämän hetkisestä 
tilanteesta, voivat osakkaat päättää yhtiökokouksessa parhaan 
vaihtoehdon omalle kiinteistölleen.

Tämä päätös valitusta vaihtoehdosta antaa tarkahkot raamit 
varsinaiselle toteutussuunnittelulle, jossa ei voida poiketa mer-
kittävästi hankesuunnitteluvaiheessa valitusta.

Hankesuunnitteluun kannattaa valita kokeneet tekijät, joilla 
on näkemystä ja kokemusta eri tyyppisistä ja eri ikäisistä raken-
teista, jotta kokonaisuus tulee huomioitua.

Toteutussuunnittelu
Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan tarkat piirustukset ja 
detaljit sekä työselostukset tulevasta korjaushankkeesta. Niiden 
pohjana on siis hankesuunnitteluvaiheessa valittu kokonaisuus. 
Toteutussuunnitteluorganisaatio voi olla sama kuin hankesuun-
nitteluvaiheessa, mutta tämäkin vaihe suositellaan kilpailutta-
maan.

Kun on tarkkaan määritelty tavoitteet hankesuunnitteluvai-
heessa ja tietoa on riittävästi käytössä, voidaan haarukoida par-
haat tekijät tähänkin vaiheeseen hanketta.

Toteutussuunnitteluvaiheessa on hyvä pitää infotilaisuuk-
sia asukkaille ja osakkaille, jotta tieto perustason ratkaisuista 
on tarkemmin tiedossa kaikilla. Kun jo tässä vaiheessa osakkaat 
tietävät, mitä on urakan aikana tulossa, auttaa se heitä valmis-
tautumaan niin henkisesti kuin mahdollisten asumisjärjestelyjen 
osalta ja mahdollisten omakustanteisten remonttitoiveiden kans-
sa. Rakennuttajakonsultti/projektipäällikkö on apuna tilaajan ja 
suunnittelijoiden välisenä asiantuntijana.

As.oy Remontti-Mallinnus

”Putkiremontti”

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 4: Sisäpuoliset asennukset

Tarve LVIS-peruskorjaukselle, tai puhekieleen vakiintuneelle termille ”putkiremontille”, 
ilmenee yleensä sen kautta, että jokin vahinko ja/tai ongelma on ilmennyt. Tästä usein 
hallitus saa sysäyksen korjausprosessin käynnistämiseen.
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Urakan kilpailutus
Nykyään on laaja valikoima erilaisia urakkamuotoja: perinteinen 
kokonaisurakka, KVR-/ST-mallit, allianssi-mallit ja näiden vari-
aatiot. As.oy-kohteissa ylivoimaisesti käytetyin hankemuoto on 
edelleen kokonaisurakka. Se on selkeä ja helposti hallittavissa ole-
va kokonaisuus, jossa siis as.oy:llä on vain yksi sopimuskumppani 
eli pääurakoitsija (päätoteuttaja).

Valmiiksi laadituilla suunnitelmilla kilpailutetaan urakoitsijat 
ja tarjouksessa saadaan urakalle hinta ja aikataulu; niin kokonais-
urakan osalta kuin huoneistokohtainen ja mihin aikahaarukkaan 
missäkin huoneistossa työt tehdään. Kun neuvotellaan ja keskus-
tellaan urakan kilpailutusvaiheessa vain yhden tahon kanssa, ovat 
vastuunjaot ja -rajat selkeitä. 

Urakoitsijavalinta tehdään yhtiökokouksessa, jonka aluk-
si kerrotaan kilpailutuksesta ja perustellaan, miksi kyseistä ura-
koitsijaa esitetään tekijäksi hankkeelle. Rakennuttajakonsultti/
projektipäällikkö on tässäkin apuna tilaajan ja suunnittelijoiden 
välisenä asiantuntijana.

Urakkavaihe
Kun varsinaisiin korjaustöihin päästään, on hyvä varautua sii-
hen, että jotain joudutaan kuitenkin tekemään hieman eri taval-
la kuin on suunniteltu.

Kun kyse on korjausrakentamisesta, jossa suunnitelmat tehdään 
pääsääntöisesti rakenteita rikkomatta, joudutaan olettamaan, että 
rakenteet ovat siinä kunnossa ja sitä materiaalia kuin esimerkik-
si alkuperäisissä suunnitelmissa. Joskus kuitenkin tulee vastaan 
tilanteita, että näin ei valitettavasti ole. Tällaisissa tilanteissa ko-
rostuu se, että on vain yksi taho, jonka kanssa ratkotaan yhdessä 
näitä haasteita. Mutta mitä tarkemmin on suunniteltu ja selvitetty 
suunnitteluvaiheissa, sitä vähemmän näitä yllätyksiä tulee vastaan.

Hyvin (esi)selvitetty ja hanke- sekä toteutussuunniteltu koko-
naisuus onnistuu yleensä ilman aikataulun ja budjetin ylityksiä.

Kokoukset ja tiedottaminen
Kokouksia hankkeen läpiviemiseksi pidetään lukuisia. Hanke-
suunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa pidetään tarvitta-
va määrä kokouksia, 2–5 kpl, hankkeen vaiheesta ja ratkaisuista 
riippuen. Taloyhtiön hallitus ja mahdollinen osakkaiden ns. re-
monttiryhmä ovat aktiivisessa roolissa yhdessä rakennuttaja-
konsultin/projektipäällikön kanssa, jotta kokonaisuus saadaan 
vastaamaan tilaajan tahtotilaa.

Urakointivaiheessa työmaakokouksia pidetään 2–3 viikon vä-
lein, joissa vaikutetaan ja päätetään ”akuuteista” korjaustyöhön 
liittyvistä asioista. Tiedottaminen osakkaille ja asukkaille on en-
siarvoisen tärkeää kokonaisuuden kannalta. Kun tiedetään mitä 
ollaan kulloinkin tekemässä, milloin ollaan tekemässä ja miksi ol-
laan tekemässä, niin saadaan kaikille mielenrauhaa tämän ehkäpä 
taloyhtiöiden raskaimman prosessiin läpikäymiseksi.

25 KOKOUSTA
As.oy Remontti-Mallinnuksen hallitus ja remonttiryhmä kokoon-
tuivat kaiken kaikkiaan kolme kertaa hankesuunnitteluvaiheessa 
ja viisi kertaa toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitte-
luvaiheessa infotilaisuuksia pidetiin yksi ja toteutussuunnitte-
luvaiheessa kaksi. Kolmea urakoitsijaa haastateltiin ja yhtiöko-
kouksia tämän tiimoilta oli kaksi. Työmaakokouksia oli kaiken 
kaikkiaan 12 kpl, joista rakennuttajakonsultin lisäksi Vatasen 
muori pääsi osallistumaan kaikkiin.

”Tämmösen vanhankin ihmisen pitää olla perillä, mitä tääl-
lä tehdään, etteivät nuo nuoret sotke kaikkea. Ja kyllä sitä kon-
sultti-Karia lystikseenkin kattelee” tuumasi muori ja jatkoi työ-
maan tarkkailuaan.

Asbesti- ja haitta-ai-
nekartoitus pitää teetät-
tää ennen korjaustöiden 
aloittamista.

Mitä tarkemmin on suunniteltu ja sel-
vitetty suunnitteluvaiheissa, sitä vähem-
män yllätyksiä tulee vastaan korjaustöissä.

Rakennuttajakonsultti/projektipäällikkö on apuna tilaajan ja suunnitte-
lijoiden välisenä asiantuntijana.

Konsultointi, remontin suunnittelu sekä valvonta:
www.sitowise.com
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Teksti: Satu Halla   Kuvat: KeittiömaailmaOpastus

Keittiöremontin eteneminen
Osakkaista suurin osa halusi hyödyntää putkiremontin pölyt ja 
purkutyöt ja päätyi teettämään samassa yhteydessä keittiöre-
montin. Keittiötoimittajaksi valikoitui Keittiömaailma, jolla on 
useiden vuosien kokemus vastaavista projekteista. Yhden, hank-
keen hyväksymän, keittiötoimittajan valinta on perusteltua, sil-
lä näin osakkaiden ei tarvitse sopia erikseen omista remonteista 
pääurakoitsijan kanssa.

Koska paikallisen Keittiömaailman suunnittelija otettiin jo al-
kuvaiheessa osaksi suunnitteluryhmää, yhteistyö ja aikataulujen 
koordinointi osapuolten välillä kävi sujuvasti. Suunnittelija teki 
keittiöiden mittaukset tutustumiskierroksen yhteydessä, eikä 
erillistä mittauskäyntiä tarvinnut järjestää. Keittiömaailma piti 
osakkaille tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin projektin aikatau-
luista ja esiteltiin pohjapiirrosten mukaan tehdyt keittiövaihto-
ehdot ja kustannusarviot. 

Osakaskohtaisten suunnitelmien vahvistaminen
Keittiöremontin hankkineet osakkaat saivat Keittiömaailmasta 
yksilöllisen, maksuttoman suunnitelman ja tarjouksen. Suunni-
telmassa huomioitiin asukkaiden toiveet ja tarpeet. Tarjouksen 
hyväksymisen jälkeen keittiösuunnittelija hoiti kalusteiden ja ko-
dinkoneiden tilaamisen, remontin aikataulutuksen muiden toi-
mijoiden kanssa ja piti asukkaat ajan tasalla remontin etenemi-
sen suhteen. Uuden keittiön asennus hoidettiin Keittiömaailman 
kautta, jolloin keittiön asentaa asiaan erikoistunut ammattilainen 
ja asennus tehdään takuutyönä. 

Kaikkien remonttien yhteydessä uusittiin vähintään osa ko-
dinkoneista. Kodinkoneiden uusiminen kannattaa, sillä nykyai-
kaiset toiminnot paitsi parantavat käytettävyyttä myös säästävät 
energiaa. Remontoitujen keittiöiden toiminnallisuudet paranivat 
huomattavasti, ja moni asukas ihmettelikin, kuinka pieneenkin 
keittiöön saatiin lisätilaa yllättävillä, uusilla innovaatioilla ja ny-
kyaikaisilla ratkaisuilla.

Kaiken kaikkiaan keittiöremontti teki putkiremontista muka-
van projektin, josta jäi konkreettinen, silmälle ja arkeen iloa tuo-
va muisto. Osa osakkaista päätyi uusimaan samalla myös eteisen 
ja makuuhuoneen kaapistoja, mikä hoitui yhtä kätevästi Keittiö-
maailman kautta.

As.oy Remontti-Mallinnus

Uudet keittiöt 
putkiremontin yhteydessä

As.oy Remontti-Mallinnuksen remontissa on edetty sisätilojen korjauksiin, ja 
vuorossa on putkiremontti. Hallituksen kokouksessa, jossa keskusteltiin put-
kiremontista, päätettiin osakkaille esittää myös keittiöremontin mahdollisuus. 
Huoneistoissa A1, A4, A6, B3-6 ja C7-9 keittiö on uusittu vuosina 1997–2003, 
muissa huoneistoissa keittiö on lähes alkuperäinen.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 4: Sisäpuoliset asennukset

PUTKIREMONTTI ON TÄYDELLINEN HETKI  
UUSIA KEITTIÖ MONESTAKIN SYYSTÄ:
Hyödynnä purkutyöt, säästä rahaa
Vanha keittiö pitää purkaa ainakin osittain, ja uudelleen asen-
nuksessa on riskinsä. Asennus maksaa joka tapauksessa, jo-
ten järkevämpää on asentaa uudet, nykyaikaiset mittatilaus-
kalusteet.

Kaksi remonttia, yhdet pölyt
Jos keittiöremontti on yhtään ajankohtainen, kannattaa se teh-
dä samoilla remonttipölyillä. Samanaikainen remontti sääs-
tää myös aikaa.

Säästä vaivaa
Yksi yhteyshenkilö hoitaa keskitetysti kaikki keittiöt yksilöllis-
ten tarpeiden mukaan sovittaen keittiöprojektin putkiremon-
tin aikatauluihin.

Ei väärin tehtyjä remontteja
Keittiöremontin tarkistaa aina taloyhtiön valtuuttama valvoja, 
sama joka valvoo putkiremontin.

Parannusta toiminnallisuuteen ja ulkonäköön
Kalusteiden ja kodinkoneiden päivittäminen parantaa sekä 
keittiön ulkonäköä että ergonomiaa.

Asunnon arvon nousu
Uusi keittiö kohottaa asunnon ilmettä ja arvoa.
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Remontin teki:
Keittiömaailma
keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

KEITTIÖREMONTIN  
ESIMERKKIKUSTANNUS
Kustannus on laskettu kahdel-
le as.oy Remontti-Mallinnukseen 
toteutetulle keittiövaihtoehdolle; 
modernille A la Carten Festa-keit-
tiölle ja kodikkaalle Petran Em-
ma-keittiölle.

A la Carten Festa-keittiö
Kalusteet: 4472 €
Allas : 152 €
(hana sisältyy putkiremonttiin)
Kodinkoneet: 2362 €
Rahti: 158 €
Kierrätyskulut: 30 €
YHTEENSÄ: 7174 €

Petran Emma-keittiö
Kalusteet: 3264 €
Allas: 152 €
(hana sisältyy putkiremonttiin)
Kodinkoneet: 2252 €
Rahti: 158 €
Kierrätyskulut: 30 €
YHTEENSÄ: 5856 €

Keittiön asennus: 1298 €
(ei sis. putki- ja sähkötöitä)
Asennustyöstä saa verotukseen ko-
titalousvähennyksen!

Maksuvaihtoehdot
Laskutus: Keittiömaailma ei peri 
ennakkomaksua, lasku tulee mak-
settavaksi tavarantoimituksen jäl-
keen.
Rahoitus: Keittiömaailma Rahoi-
tuksen voi hankkia kätevästi ver-
kossa haluamalleen summalle, il-
man vakuuksia tai takaajia.

Remontti-Mallinnuksen 
keittiöistä osa on alkupe-
räisessä kunnossa, osaa on 
”tuunattu”. Uusimmatkin 
keittiöt ovat yli 15 vuotta 
vanhoja.

Alla as.oy Remontti-Mal-
linnuksen uudet keittiöt:

A la Carten Festa-keittiö.

   Petran Emma-keittiö.

Kuvitteellinen taloyhtiö as.oy Remontti- 
Mallinnus perustuu 1970-luvun tyyppitaloon. 
Jossain päin Keski-Suomea sijaitseva talo on 
kolmikerroksinen betonielementtitalo, jossa 
on 27 huoneistoa ja kolme rappukäytävää.
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Teksti: Ali Aaltonen, Elina Paavilainen, Päivi Kaijula   Kuvat: Vallox OyOpastus

Asukkailla oli varsin erilaisia toiveita ilmanvaihdon osalta. 
Lapsiperheet halusivat tehokkaampaa ilmanvaihtoa, jot-
ta peseytymisen, pyykin pesun ja sen kuivatuksen tuoma 

runsas kosteus saadaan tuuletettua ulos. Varsinkin yksin asuvat 
ja vanhemmat ihmiset taas harmittelivat vedon tunnetta ja il-
moittivat pärjäävänsä pienemmälläkin ilmanvaihdolla. Hanke-
suunnittelussa todettiin olevan kaksi vaihtoehtoa: ilmanvaih-
tojärjestelmän uusiminen kokonaan asentaen joka huoneistoon 
oma ilmanvaihtokone tai vanhan järjestelmän kunnostaminen.

Vaihtoehto 1:  
Vanhan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus
Jos vanhat vaihtovirralla toimivat huippuimurit korvattaisiin 
uusilla Vallox EC-huippuimureilla, se vaatisi muutoksia myös ta-
lon sähköistyksiin. Vanhojen poistoilmakanavien tiiviydestäkään 
ei ollut takeita, joten ne pitäisi mitata, tarvittaessa tiivistää ja 
puhdistaa sekä säätää ilmavirrat. Ilmavirtojen säätö edellyttäi-
si kaikkien yhteiskanavaventtiilien vaihtamisen uusiin. Uudet 
tehokkaammat huippuimurit edellyttäisivät myös korvausilma-
venttiilien asentamista. Lisäksi todettiin, että asuntoihin tulisi 
ilmanvaihtoremontin ohessa asentaa liesikuvut, sillä nyt niissä 
oli ainoastaan poistoventtiili keittiön katonrajassa.

Kanavien tarkastus ja puhdistus, huippuimureiden vaihto ja il-
manvaihdon säätö maksaisi noin 1700–2000 euroa asuntoa kohden. 
Lisäksi tulisivat kulut mahdollisesta kanavien tiivistyksestä. Sähkö-
töiden hinnaksi yksinkertaisella Vallox EC-kaksinopeusmuuntimel-
lakin arvioitiin n. 3 000 euroa eli n. 100 € asuntoa kohden. Seinän 
läpi asennettavat korvausilmaventtiilit maksaisivat 300–900 asun-
toa kohden huonemäärästä riippuen ja liesikupu asennuksineen 
olisi noin 300 €. Kustannukset olisivat siis 2400–3300 € asuntoa 
kohden ja ilmanvaihtojärjestelmä olisi kuitenkin lähes samanlai-
nen kuin se oli uutena 1970-luvulla, etenkään vedon tunteelta ja 
hajujen siirtymisestä asunnosta toiseen ei edelleenkään vältyttäisi.

Vaihtoehto 2:  
Ilmanvaihdon uusiminen huoneistokohtaiseksi
Toisena vaihtoehtona oli lämmöntalteenotolla varustettu asun-
tokohtainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokone sijoitettaisiin linjasa-

neerauksen takia remontoitavaan pesuhuoneeseen. Keittiöihin 
asennettaisiin uudet liesikuvut ja ne liitettäisiin keittiön vieressä 
sijaitsevan kylpyhuoneen ilmanvaihtokoneeseen. Yksiöissä kaikki 
ilmanvaihtokanavat voisi asentaa kylpyhuoneen ja vaatehuoneen 
alaslaskettuun kattoon. Isommissa asunnoissa raitista tuloilmaa 
johtavat kanavat koteloitaisiin olohuoneeseen. Makuuhuoneissa 
ne mahtuivat kaappien yläpuolella ja samalla saataisiin tarvittaes-
sa kulkureitti asunnon parannetulle sähköistykselle. Lisäksi pitäi-
si asentaa poistoventtiilit kylpyhuoneisiin ja vaatehuoneisiin. Il-
manvaihtokoneelle riittäisi pistorasian asennus kylpyhuoneeseen 
sekä kaapelin veto koneen ja liesikuvun välille. Ilmanvaihtokoneen 
kondenssivesi olisi helppo johtaa pesukoneen poistoviemäriin.

Hankalin asia suunnitelmassa oli ratkaista, miten johtaa jäteil-
ma pois asunnosta. Vanhojen poistohormien tiiviys oli tässäkin 

As.oy Remontti-Mallinnus

Taloyhtiön 
ilmanvaihtoremontti

As.oy Remontti-Mallinnuksessa oli kolme huippuimuria, yksi jokaista porraskäytävää kohden, jotka pois-
tivat ilmaa asuntojen keittiöistä sekä kylpy- ja vaatehuoneesta. Vanhuuttaan ne pitivät jo laakeriääntä 
ja tärinää, mikä kantautui ylimmän kerroksen asuntoihin. Korvausilma tuli ikkunanraoista, rakenteiden 
vuodoista ja valitettavan paljon porraskäytävästä. Alimpien kerrosten asunnot olivat vetoisia ja ajoit-
tain naapuriasunnon hajut sekä varastotilojen ummehtunut tuoksu kulkeutuivat toisiin asuntoihin. Li-
säksi sisäilmassa leijui pölyä. Makuuhuoneissa oli aamuisin tarvetta ikkunatuuletukselle, jolloin ulkoa 
kantautui myös melua. Kaikki asukkaat olivat yhtä mieltä ilmanvaihdon toimimattomuudesta.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 4: Sisäpuoliset asennukset

Remontti-Mallinnuksen isommissa asunnoissa iv-kanavat mahtuivat ma-
kuuhuoneissa kaappien yläpuolelle. Keittiöiden liesikuvut liitettiin vieressä 
sijaitsevan kylpyhuoneen ilmanvaihtokoneeseen. Yksiöissä kaikki ilman-
vaihtokanavat asennettiin kylpyhuoneen ja vaatehuoneen alaslaskettuun 
kattoon.
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vaihtoehdossa kysymysmerkki. Jos ilmanvaihtokone kytkettäisi 
vanhaan poistokanavaan, pitäisi kanava kondenssieristää ja pys-
tynousussa myös paloeristää. Tarvittava tila olisi ongelma, eten-
kin kun jo päätetyn linjasaneerauksen myötä tilaa tarvittiin mm. 
lämpimän käyttöveden kierrolle ja uusille sähkö- ja tietoliikenne-
kaapeleille ja muullekin tekniikalle. Ennestään pieniä pesuhuo-
neita ei haluttaisi pienentää lisää.

Koska talo oli rakennettu varsin avaralle paikalle, päädyttiin 
siihen, että ulko- ja jäteilmalaitteen asentaminen talon ulkosei-
nään olisi paras ratkaisu. Laitteen otsapinnasta puhalletaan jä-
teilma suurehkolla nopeudella kauas seinästä ja alaosasta ote-
taan raitista ilmaa tilalle. Asennusteknisesti seinäpuhallusrat-
kaisu tarkoittaisi, että kylpyhuoneesta vietäisiin kaksi kanavaa 
keittiökaappien yläpuolella ulkoseinään. Seinäpuhallusratkaisu 
oli taloyhtiön kannalta monin tavoin hyvä: koska kaikki kanavat 
sijoittuisivat huoneiston sisälle, se lisäisi paloturvallisuutta eikä 
palopeltejä tai -eristyksiä tarvittaisi. Tällä tavoin kustannukset 
laskisivat ja vanhat poistohormit voitaisi purkaa ja näin saada 
tarvittavaa lisätilaa uusille käyttövesiputkille ja kaapeloinneille.

Ilmanvaihtokoneen hinnaksi tulisi noin 2500 € per asunto. Ka-
navisto, Vallox Out/in -ulko- ja jäteilmalaite sekä venttiilit mak-
saisivat yhteensä 1700–2000 euroa. Liesikupu asennuksineen 
olisi tässäkin vaihtoehdossa 300 euroa. Suurin kustannus olisi 
kanavien asennustyö, jonka arvioitiin olevan noin 2500–3000 
euroa asuntoa kohti.

Miksi taloyhtiössä päädyttiin  
uuteen ilmanvaihtojärjestelmään?
Vaihtoehtojen ollessa selvillä, taloyhtiössä päätettiin ottaa ilman-
vaihdon osaltakin harppaus 2000-luvulle ja uusia ilmanvaihto 
linjasaneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiseksi. Ratkaisuun 
päädyttiin, koska se toisi energiatehokkuutta ja nostaisi asumis-
viihtyisyyttä. Kun ilmanvaihto uusittaisiin linjasaneerauksen yh-
teydessä, asukkaat selviäisivät yksillä remonttipölyillä.

ARVIO HUONEISTOKOHTAISESTA  
KUSTANNUKSESTA
Vaihtoehto 1
Kanavien tarkastus ja puhdistus, huippuimureiden 
vaihto ja ilmanvaihdon säätö: 1700–2000 €
Sähkötyöt: 100 €
Korvausilmaventtiilit: 300–900 €
Liesikupu asennuksineen: 300 €
YHTEENSÄ 2400–3300€
+ kanavien tiivistys

Vaihtoehto 2
Ilmanvaihtokone: 2500 €
Kanavisto, Vallox Out/in -ulko- ja 
jäteilmalaite sekä venttiilit: 1700–2000 €
Liesikupu asennuksineen: 300 €
Kanavien asennustyö: 2500–3000 €
YHTEENSÄ 7000–7800 €

Energiatehokkuus säästi rahaa
Yksi peruste huoneistokohtaisen ilmanvaihdon valinnalle oli siitä 
saatava energiansäästö. Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenotto 
-ominaisuuden ansiosta asuntojen tuloilma lämmitettiin poistoil-
masta kerätyllä lämmöllä. Uudessa järjestelmässä energian sääs-
töä saatiin myös ilmanvaihdon tehostuksella ja vähentämisellä 
asuntokohtaisesti. Taloyhtiön vanhassa, keskitetyssä koneelli-
sessa poistoilmanvaihdossa ei asuntokohtaista ilmanvaihtoa oltu 
voitu määrittää.

Hintaero remonttivaihtoehtojen välillä oli alustavien laskelmi-
en mukaan noin 3500–5500 € asuntoa kohden ilman vanhojen 
kanavien mahdollisesti vaativaa tiivistystä. Lämmön talteenoton 
tuoma energiansäästö merkitsi vuosittaisten juoksevien kustan-
nusten vähenemistä. Vanhassa poistoilmavaihtojärjestelmässä 
keskimääräinen ilmanvaihdon energiantarve oli ollut noin 5 600 
kWh vuodessa asuntoa kohden. Tämä energia oli kulunut sisään 
tulevan ilman lämmittämiseen, sillä lämmitetty ilma oli mennyt 
ulos joko huippuimurin imemänä tai ikkunatuuletuksella. Uudes-
sa, huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa lämmön talteenotto pie-

Ilmanvaihdon tehon säätäminen huoneistokohtaisesti lisäsi 
asumismukavuutta. Vallox 101 -ilmanvaihtokone sijoitettiin linja-
saneerauksen yhteydessä uusittuun kylpyhuoneeseen pesutornin 
päälle.

Seinäpuhallusratkaisu oli edullinen ja lisäsi rakennuksen palo-
turvallisuutta, koska kaikki kanavat sijoitettiin asunnon sisälle. 
Vallox Out/In ulko- ja jäteilmalaite sulautui ulkoseinään.
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nensi energiahukkaa yli 70 %. Säästöä tuli siis noin 4 000 kWh/
asunto. Uuden ilmanvaihtokoneen oma energiankulutus – puhal-
timet ja sähkövastus – oli vain noin 400 kWh eli kymmenesosa 
laitteen säästämästä energiasta. Koko taloyhtiön energiansäästö 
oli yli 100 000 kWh vuodessa, mikä pienensi myös uuden lämmi-
tysjärjestelmän mitoitusta ja kustannuksia.

Asumismukavuuteen haluttiin panostaa
Lähtötilanteessa asukkaita kiusasi jatkuva veto. Vedontunne vä-
heni uudistuksen myötä, koska tuloilma on talvella lämmitettyä. 
Myös ilmanpaine pysyi jatkossa tasapainossa, koska huoneisto-
kohtaisella ilmanvaihdolla asuntoon tuotiin jatkossa suurin piir-
tein saman verran ilmaa kuin sieltä poistettiin. Samalla päästiin 
eroon hajujen leviämisestä asunnosta toiseen, eikä keskitetyn 
poistoilmanvaihdon aiheuttama alipaine enää imenyt ilmaa ja 
epäpuhtauksia ulkoseinien tai alapohjan läpi. Erityisesti taloyh-
tiön hengitystieoireista kärsivät asukkaat viihtyivät, kun sisään 
tuleva ilma oli puhtaaksi suodatettua. Enää ulkoilman siitepölyt, 
noki ja muut epäpuhtaudet eivät kulkeutuneet sisäilmaan.

Samalla kun vanhan ilmanvaihdon epäkohdista päästiin eroon, 
saatiin tilalle uusi hyöty: kaikki saivat perhekunnan koon, asumis-
tottumustensa ja elämänrytminsä mukaan säätää ilmanvaihtoa 
itse. Eniten tehostuksen tarvetta oli ruuanlaiton ja peseytymi-
sen aikaan. Poissa ollessa pienempikin ilmanvaihto riitti. Asun-
toihin laitettavien yksinkertaisten ohjainten avulla säätäminen 
oli helppoa.

Lapsiperheitä oli aiemmin huolettanut suuri kosteuskuorma. 
Remontissa asuntojen ilmanvaihtokoneiksi valikoitiin Vallox 101 
MV, jonka vakiovarusteena oleva kosteusanturi tehosti ilman-
vaihtoa automaattisesti ilmankosteuden noustessa ja vastaavas-
ti pienensi sitä, kun märkätilat ovat kuivuneet. Enää ei tarvin-
nut kantaa murhetta talon rakenteiden kärsimisestä kosteuden 
vuoksi, koska automatiikka piti tehostuksesta huolta. Koneen 
yöviilennystoiminnon ansiosta uusia ääntä eristäviä ikkunoita-
kaan ei enää tarvinnut avata ja sietää ulkoa kantautuvia ääniä ja 

siitepölyä. Liesikuvuksi valittiin Vallox Capto KTCA, jonka läpän 
avaamalla keittiön ilmanvaihto tehostuu automaattisesti. Ajastin 
sulki läpän, mikäli se unohtui asukkaalta auki. Ruuanlaiton hajut 
eivät enää kulkeutuneet asunnosta toiseen.

Alakerran varastotiloihin asennettiin niin ikään Vallox 101 
MV, joka toimi koko ajan vakionopeudella. Sauna-, pukuhuone- ja 
kokoustilojen ilmanvaihdosta huolehtimaan valittiin hiukan suu-
rempi Vallox 110 MV. Sen kosteusanturi huolehti nyt yhteisten 
kosteiden tilojen ilmanvaihdosta tarpeen mukaan. Kokoustilana 
käytettäviin väestötiloihin asennettiin lisäksi hiilidioksidiantu-
ri, joka tehosti ilmanvaihtoa, kun täyttyi ihmisistä. Suurimman 
osan ajasta tilat olivat kuitenkin tyhjillään, joten ilmanvaihtokin 
sai olla pienellä. Näin säästettiin energiaa.

Asumismukavuuden parantamiselle ei kukaan osannut mää-
rittää euromääräistä arvoa. Se oli kuitenkin selvää, että ilman-
vaihdon tehon säätäminen kunkin oman tarpeen mukaan toi 
mahdollisuuden säästää energiaa. Lisäksi sillä uskottiin olevan 
vaikutusta asuntojen jälleenmyyntiarvoon.

Isännöitsijän työ helpottui
Valitut MyVallox-ilmanvaihtokoneet päätettiin liittää Mod-
bus-väylän avulla maksuttomaan MyVallox Cloud -pilvipalve-
luun, joten isännöitsijä tai huoltoliike saivat tarkastella koneita 
etäyhteydellä. Asukkaiden ilmanvaihtoon liittyvät kysymykset ja 
ongelmat olivat uudistuksen jälkeen helpompi hoitaa, kun luvan 
saatuaan myös Valloxin tekninen tuki pystyi auttamaan etänä. Il-
manvaihtokoneiden sähköliitäntä kytkettiin taloyhtiön sähköön, 
jotta ilmanvaihto toimi silloinkin, kun asunnossa ei esim. asuk-
kaan vaihtumisen vuoksi ollut sähkösopimusta.

Remontin teki:
Vallox Oy
www.vallox.com

Ennen remonttia ruuan tuoksut kulkeutuivat asunnosta toiseen. Remontin jälkeen uudet, tehokkaat liesikuvut poistivat ylimääräiset hajut tehokkaasti.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 4: Sisäpuoliset asennukset
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Teksti ja kuvat: Mikko Arvinen/Sähköinfo OyOpastus

Asuinrakennuksen sähkölaitteiden tekniseksi eliniäksi las-
ketaan tyypillisesti samat reilut neljä vuosikymmentä 
kuin putkillekin. Aikanaan laadukkaasti toteutettu säh-

köjärjestelmä saattaa säilyä turvallisessa käyttökunnossa paljon 
kauemminkin, mutta neljässä vuosikymmenessä huoneistojen 
sähkönkulutus on moninkertaistunut, eikä vanhan sähköjär-
jestelmän suorituskyky useinkaan enää riitä vastaamaan tämän 
päivän vaatimuksia.

Rajojen vastaantulon huomaa usein laukeavista sulakkeista, jos 
esimerkiksi vedenkeittimen ja mikroaaltouunin samanaikainen 
päälle laittaminen riittää ”polttamaan” sulakkeen.

Sähköremontin suunnittelun voi aloittaa sähköjärjestelmän 
pintapuolisella kuntoarvioinnilla. Sähköalan ammattilainen 
osaa arvioida suhteellisen nopealla vilkaisulla, kannattaako van-
han järjestelmän osittaista kunnostusta edes harkita, vai onko 
kaikkien kaapeleiden ja sähkökeskusten uusiminen ainoa järke-
vä vaihtoehto.

Yleensä vanhaa järjestelmää lähdetään kunnostamaan vain, jos 
varsinaiseen putkiremonttiin on niin pitkä aika, ettei olemassa 
olevilla pistorasioilla tulla toimeen remonttiin saakka tai sähkö-
järjestelmästä löytyy vaarallisia turvallisuuspuutteita. Putkire-
montin yhteydessä kannattaa uusia aina vähintään kerrosten vä-
liset nousukaapeloinnit, jotta seinien ja lattioiden myöhemmältä 
porailulta vältytään.

Lahtelaisen LSK Electrics oy:n myyntipäällikkö Mika Petäjä-
maa arvioi, että erikseen toteutettuna sähköjärjestelmän uusi-
minen maksaa noin 10–15 % enemmän kuin putkiremontin yh-
teydessä tehtynä.

– Putkiremontin yhteydessä kaapeleiden vaatimat läpivien-
tireiät saadaan porattua samalla kertaa. Yhden timanttiporalla 
tehdyn reiän hinnaksi voidaan laskea parikin sataa euroa, Petä-
jämaa sanoo.

Lisäksi esimerkiksi huoneistojen pölysuojauksesta tulee aina 
jonkin verran kustannuksia.

Suunnitteluun kannattaa panostaa
Petäjämaa toivoo, että sähköremonttia suunnittelevat taloyhtiöt 
panostaisivat suunnitteluun hieman enemmän, kuin mitä nykyi-
sin usein tehdään.

– Jos huolelliseen suunnitteluun panostetaan muutama tuhat 
euroa enemmän, voi tämä laskea urakan kokonaishintaa. Jos ura-
koitsija joutuu tekemään tarjouksen epätarkkojen suunnitelmien 
perusteella, ottaa hän samalla riskin mahdollisesti tulevista yli-
määräisistä töistä ja tämä riski pitää hinnoitella tarjoushintaan 
mukaan, Petäjämaa sanoo.

Petäjämaan mukaan taloyhtiöiden sähköremonttien hinnoit-
telu on monesti haastavaa kokeneellekin tarjouslaskijalle, sillä 

As.oy Remontti-Mallinnus

Onnistunut sähköremontti 
alkaa huolellisella suunnittelulla
Kerrostalon sähköremontti on edullisinta ja mukavinta 
toteuttaa putkiremontin yhteydessä.

kohteen työmäärä voi vaihdella valtavasti jopa päälle päin saman-
laisilta näyttävissä rakennuksissa. Tämän takia LSK:lla on linjat-
tu, että kohteisiin halutaan käydä tutustumassa aina etukäteen 
ennen tarjouksen jättämistä.

Rakenteet vaikuttavat remontin hintaan
Petäjämaan mukaan sähköremontin hinta riippuu ennen kaikkea 
huoneistojen määrästä, eikä kerrosten tai rappukäytävien mää-
rällä ole juuri vaikutusta asiaan.

Remontti-Mallinnuksessa uudelle sähkökeskukselle löytyy kel-
laritiloista uusi, riittävän tilava ja helposti saavutettava, lukittava 
paikka. Myös rappukäytävässä on riittävästi tilaa uusille kaape-
leille, eivätkä talon kantavat rakenteet ole uusien kaapelinousu-
jen tiellä. Huoneistojen eteisissä on riittävästi tilaa uusille, entis-
tä enemmän tilaa vievillä sähkökeskuksille, ja huoneiston sisäiset 
kaapelit saa vedettyä keskukselta helposti suoraan kylpyhuonee-
seen ja keittiöön. Remontti-Mallinnuksessa ei ole myöskään käy-
tetty niin hienoja pintamateriaaleja, että niiden suojelusta pitäisi 
erityisesti huolehtia.

Pistorasian ei tarvitse olla valkoinen
Remontti-Mallinnuksen asukkaiden toiveet aiheuttivat urakoit-
sijalle harmaita hiuksia. Vanhan sanonnan mukaan rahalla saa, 
mutta mikäli kaikki taloyhtiön asukkaat haluavat huoneistoihinsa 
yksilölliset valaisimet ja pistorasiat, nostaa tämä remontin hin-
taa helposti niin paljon, että monet tyytyvät sittenkin tavallisen 
valkoisiin pistorasioihin ja kytkimiin.

– Jos kaikkiin huoneistoihin tilataan erilaiset sähkökalusteet 
eri valmistajilta, lisää tämä todella paljon urakoitsijan työtä ja 
vaikeuttaa myös aikataulujen suunnittelua, jos osaa tuotteista 
joudutaan odottelemaan, joten tälle pitää laskea riittävä hinta, 
Petäjämaa sanoo.

Päätettiin, että As.Oy Remontti-Mallinnuksessa asukkaat voi-
vat valita kolmesta erilaisesta sähkökalustevaihtoehdosta mielei-
sensä. Halutessaan he voivat päivittää nämä myöhemmin omal-
la kustannuksella sisustuksellisesti näyttävämpiin ratkaisuihin.

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo
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Sähköjärjestelmä on taloyhtiön vastuulla
Asunto-osakeyhtiölain mukaan kiinteistön sähköjärjestelmä 
on pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla. Jos osakas itse teettää 
omaan huoneistoon muita huoneistoja laajemman sähköremon-
tin esimerkiksi taloyhtiön muun remontin yhteydessä, vastaa hän 
itse kiinteistön sähköistyksen muuta tasoa laajempien tai laaduk-
kaampien lisäysten kustannuksista.

Nykyisin on yleistä, että keskusten ja kylpyhuoneiden ja keit-
tiöiden pistorasioiden ja valaisinkytkimien uusiminen kuuluu 
taloyhtiön tilaaman sähköurakan perushintaan, ja mikäli asukas 
haluaa perusratkaisun lisäksi esimerkiksi enemmän pistorasioita, 
voi hän tilata nämä lisätyönä erilliseen yksikköhintaan.

– Remontti-Mallinnuksen asukkaille kerrottiin, mitä mikäkin 
lisätyö maksaa, ja tämän jälkeen he voivat valita, minkä verran 
esimerkiksi ylimääräisiä pistorasioita huoneistoon asennetaan, 
Petäjämaa kertoo.

Aikaisemmin huoneiston pistorasioiden kansien ja valaisin-
kytkimien katsottiin olevan huoneiston haltijan vastuulla, mutta 
nykyisin Kiinteistöliiton Taloyhtiön vastuunjakotaulukossa myös 
näiden linjataan kuuluvan taloyhtiön vastuulle. Sen sijaan kaikki 
kodinkoneet ja myös kaikki kiinteästi asennetut valaisimet ovat 
yhä huoneiston osakkaan vastuulla.

Monesti remonttikohteissa törmätään siihenkin, että osa 
asukkaista on ehtinyt tilata huoneistoihinsa itse aiemmin säh-
köremontteja, joiden toteutus ylittää reilusti taloyhtiön tilaa-
man tason.

– Remontti-Mallinnuksessa osa asukkaista oli asennuttanut 
keittiöihinsä ja kylpyhuoneisiinsa niin upeita valaisimia, etten 
minä olisi kehdannut edes ehdottaa niiden korvaamista taloyh-
tiön valitsemilla, sinänsä laadukkailla perusvalaisimilla, Petäjä-
maa kertoo.

Uudet kaapelit asennetaan listojen alle
 Tyyppitalossa kaapelit on asennettu vanhoihin putkituksiin sei-
nien sisään, eikä uusien kaapeleiden asentaminen vanhoihin put-
kituksiin ole mahdollista.

Uudet kaapelit on mahdollista roilottaa seinien sisään, mut-
ta urakan työläyden ja näin ollen myös arvokkuuden takia tähän 
harvoin ryhdytään. Remontti-Mallinnuksessa päätettiin käyttää 
johtourilla varustettuja jalka- ja kattolistoja, joiden alle kaapelit 
saadaan asennettua siististi piiloon.

Huoneiston pistorasioita ei ole lakisääteisen välttämätöntä 
uusia muun sähköremontin yhteydessä, mutta vanhat, maadoit-
tamattomat pistorasiat eivät ole turvallisuudeltaan läheskään sa-
maa luokkaa maadoitettujen, uusilla vikavirtasuojilla varustettu-
jen pistorasioiden kanssa.

Aikataulu on sopimuskysymys
Mikäli kerrostalon sähköremontti tehdään muun linjasaneerauk-
sen yhteydessä, etenevät työt putkimiesten aikataulujen mukaan. 
Jos remontti tehdään erikseen, vaihtelee työn aikataulu kahdesta 
viikosta puoleen vuoteen.

Jos työt halutaan saada nopeasti valmiiksi, voidaan tähän val-
jastaa runsaasti suuren sähköurakointiliikkeen asentajia paina-
maan urakalla hommia. Toinen ääripää on palkata työhön yhden 
miehen yritys, joka tekee työt nousujohto ja huoneisto kerrallaan. 
Näistä jälkimmäinen on luonnollisesti edullisempi vaihtoehto, 
sillä nopeasti etevän työmaan tarkka aikatauluttaminen vaatii 
runsaasti suunnittelua ja resurssien sitomista.

Mikäli remontista aiheutuvat melu- ja pölyhaitat halutaan mi-
nimoida, kannattaa tarvittavat läpiviennit porata kerralla valmiik-
si. Tämän jälkeen työt voivat edetä rauhassa huoneisto kerrallaan 
ilman, että tästä aiheutuu huomattavaa haittaa naapureille.

LSK:n Mika Petäjämaan mukaan uusia sähköpääkes-
kuksia on joskus vaikea saada mahtumaan kellaritiloihin, 
sillä ennen vanhaan sähkökeskukset olivat selvästi ny-
kyistä pienempiä. Vieressä sähköinsinööriksi opiskeleva 
sähköasentaja Robert Ellmen.

Jopa 50 vuotta vanhat sähkökeskukset saattavat olla 
yhä muuten hyvässä kunnossa, mutta niiden mitoitus ei 
vastaa enää vuosikymmenten varrelle moninkertaistu-
nutta sähkönkulutusta.

Sähköremontin yhteydessä uusitaan vähintään kiin-
teistön nousujohdot, pää- ja mittarikeskukset sekä kiin-
teistön tietoliikennekaapelointi.

Jatkokertomus as.oy Remontti-Mallinnus, Osa 4: Sisäpuoliset asennukset
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AS.OY REMONTTI-MALLINNUKSEN  
HINTAESIMERKKI
Hintaan sisältyy rakennuksen sähköjärjestelmän täydelli-
nen uusiminen, ATK-kaapelointi valokuidulla päätettynä 
asunnon keskukseen ja älykkäiden liiketunnistimien lisää-
minen porraskäytävien valaisimiin.

Hinnan jakautuminen tavanomaisessa kohteessa:
Nousujohdot, pääkeskus, 
asuntokohtainen keskus: 130 000–150 000 €
Suunnittelutyö: 10 000 €
Yhden asunnon WC-tilojen ja keittiön 
sähköistyksen uusiminen tavanomaisilla 
sähkökalusteilla ja valaisimilla: 2 500–3 000 €
Pistorasian kaapelointi ja 
asennus (pinta-asennus)/kpl: 150 €
Valokatkaisijan kaapelointi ja 
asennus (pinta-asennus)/kpl: 100 €
Antennipistorasian asennus ja 
kaapelointi (pinta-asennus)/kpl: 250 €
ATK-pistorasian asennus ja 
kaapelointi (pinta-asennus)/kpl: 300 €
(hinnat sisältävät alv 24 %)

Hinta yhteensä:  250 000–300 000 euroa
9 000–11 000 euroa per huoneisto

Taloyhtiön sähköremontin hinta riippuu ennen kaikkea 
huoneistojen määrästä, kerrosten tai rappukäytävien mää-
rä ei vaikuta juurikaan hintaan.

Sähköremonttien hinta vaihtelee huomattavasti kohteiden mu-
kaan ja myös paikkakunnittain. Oheiset hinnat ovat LSK Elect-
rics oy:n suuntaa-antavia esimerkkejä Lahden seudulla oleval-
le, tavanomaiselle kolmikerroksiselle kolmen porraskäytävän 
taloyhtiön remontille.

Remontti-Mallinnuksessa kellaritilojen uudet sähköpääkes-
kukset pystytään sijoittamaan eri paikkaan kuin vanhat, jolloin 
vanhat keskukset voidaan pitää toiminnassa koko remontin ajan, 
eikä sähköjä tarvitse katkaista eri työvaiheiden välissä. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut rakentaa kiinteistöön työmaa-aikainen säh-
kösyöttö, mistä luonnollisesti aiheutuu jonkin verran ylimääräi-
siä kustannuksia.

Tietoliikennekaapelit uusitaan samalla
Aikaisemmin Viestintäviraston sisäverkkomääräys velvoitti talo-
yhtiöt uusimaan tietoliikennekaapeloinnin aina sähköremontin 
yhteydessä, mutta nykyisin tämä ei ole enää välttämätöntä. Säh-
köremontin yhteydessä valokuitukaapeleiden vedon hinnaksi ei 
kuitenkaan tule kuin joitakin tuhansia euroa, joten nopeat tieto-
liikenneyhteydet ja monipuoliset älytelevisiopalvelut mahdollis-
tavasta sisäverkosta ei kannata lähteä tinkimään.

Kun valokuidut on tuotu huoneiston eteiseen sijoitettavaan 
kotijakamoon, voidaan huoneistoon asentaa tuttuja antennipis-
torasioita ja atk-pistorasioita reilun parinsadan euron kappalehin-
taan. Kiinteät antennirasiat puoltavat yhä paikkaansa, mutta mikäli 
taloyhtiössä halutaan siirtyä perinteisestä tv-jakelusta verkon yli 
välitettävän IPTV:n katseluun, voidaan myös tv-kuva tuoda uuteen 
televisioon tai digiboksiin kotijakamoon sijoitettavasta lähettimes-
tä langattomasti WLAN-mokkulan välityksellä. Tämä edellyttää 
kuitenkin taloyhtiön päätöstä ja vanhojen digiboksien korvaamista 
uusilla IPTV-vastaanottimilla. IPTV-palveluiden saatavuus vaihte-
lee paikkakunnittain, joten asia kannattaa selvittää alueella toimi-
vilta operaattoreilta jo ennen remontin tarkempaa suunnittelua.

Dokumentointi varmistaa asennusten laadun
Asennusten valmistumisen jälkeen sähköurakoitsija tekee säh-
köasennusten käyttöönottotarkastuksen asiaankuuluvine mit-
tauksineen. Tämän jälkeen suuremmista töistä tulee teettää var-
mennustarkastus ulkopuolisella, valtuutetulla sähkötarkastajalla, 
koska kohteen sulakekoko ylittää 35 ampeeria. Koska muuta ei 
sovittu, huolehti sähköurakoitsija valtuutetun tarkastajan kut-
sumisesta kohteeseen. Tilaajan tulee saada käyttöönottopöytä-
kirjat tarkastuksista.

Tämän jälkeen taloyhtiötä urakoitsijan suuntaan edustava säh-
kösuunnittelija voi vielä tarkastaa, että kaikki on varmasti kun-
nossa. Lisäksi taloyhtiö voi palkata remontille halutessaan myös 
ulkopuolisen valvojan.

Hyvään lopputulokseen päästään varmimmin hyvämaineisten 
ja kokeneiden sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden kanssa. 
Esimerkiksi LSK on palvellut asiakkaitaan hyvällä yhtäjaksoisella 
menestyksellä vuodesta 1930 lähtien.

Urakoitsijan valinnan lakisääteisenä minimivaatimuksena on, 
että yrityksellä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä 
lupa sähkötöiden tekoon. Asia on helppo varmistaa Tukesin ura-
koitsijarekisteristä. Lisäksi kannattaa tarkistaa esimerkiksi Luo-
tettava kumppani -palvelusta, että yritys on hoitanut asianmu-
kaisesti tilaajavastuulain vaatimukset.

SANASTOA
Pääkeskus: Koko kiinteistön pääkeskus, sijaitsee yleensä kellarissa 
erillisessä lukitussa tilassa ja on kytkettynä sähköverkkoon. Pää-
keskuksia on kiinteistössä aina vain yksi.
Mittarikeskus: Rappukäytäväkohtainen keskus, jossa on energia-
yhtiön asentamia sähkönkulutusmittareita.
Ryhmäkeskus: Ryhmäkeskukset sijaitsevat asunnoissa, ja on asun-
non sähkönjakelun ydin. Nykyään tulppasulakkeet on korvattu auto-
maattisulakkeilla ja keskuksesta löytyy myös antenni- ja ATK pääte.
Nousujohto: Kellarin mittarikeskuksen ja huoneiston ryhmäkeskuk-
sen välinen paksu kaapeli.
Kotijakamo: Erilliseen kaappiin sijoitettu antenni- ja valokuitupääte, 
josta antenni- ja tietoliikennekaapelit tuodaan huoneiston sisälle. 
Kotijakamokaapissa on myös sijoituspaikka ja pistorasia langatto-
malle modeemille.
Valokuitu: Valokuitukaapeli mahdollistaa suuren datamäärän erit-
täin nopean siirtämisen.
ATK-pistorasia: RJ45, internet-pistorasia. Mahdollistaa laitteiden 
kytkemisen verkkoon ilman WiFi-antennia/-mokkulaa.

Työn kulku
1. Taloyhtiö valitsee (ja halutessaan kilpailuttaa) sähkösuun-

nittelijan.
2. Suunnittelija arvioi mitä pitää tehdä ja arvioi urakan hin-

nan ja keston. Työn voi suunnitella yksi firma ja toteuttaa 
toinen, työt voidaan kilpailuttaa erikseen.

3. Taloyhtiö tekee suunnitelmien perusteella tarjouspyynnön 
urakoitsijoille.

4. Valittu urakoitsija toteuttaa saneerauksen.
5. Valtuutettu sähkötarkastaja hyväksyy työn. Tarkastaja ja 

urakoitsija luovuttavat tarkastusdokumentit taloyhtiölle.

Tutustu as.oy Remontti-Mallinnukseen www.omataloyhtio.fi/tyyppitalo

Remontin tekivät:
LSK Electrics Oy, www.lsk.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja muiden sähköalan järjestöjen 
Löydä Sähkömies -palvelu, www.loydasahkomies.fi
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Teksti: Juha Saarimäki Opastus

Asunto-osakeyhtiölain (ASOYL) 6 luvun 3 §:n 2 kohdan mu-
kaan taloyhtiön hallituksen tulee esittää kirjallinen selvi-
tys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen 

kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, 
joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yh-
tiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutu-
viin kustannuksiin.

Taloyhtiön huomio pitkäjänteiseen kiinteistönhoi-
toon ja tulevien hankkeiden rahoitukseen
Asunto-osakeyhtiölain lainvalmisteluasiakirjojen mukaan sään-
nöksen tarkoituksena on kiinnittää hallinnossa toimivien hen-
kilöiden ja osakkeenomistajien huomiota pitkäjänteiseen kiin-
teistönhoidon tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituk-
sen järjestämiseen.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin (3.5.2016) mu-
kaan runsaat 40 prosenttia taloyhtiöistä kerää varoja korjauksiin 
ennakolta. Etukäteen kerättyjen varojen osuus ensisijaisena rahoi-
tusmuotona oli barometrin mukaan tänä keväänä noin neljännek-
sen luokkaa. Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti yhtiössään yleen-
sä varauduttavan etukäteen hankkeisiin varojen keräämisellä.

Lain tavoitteena on siis ohjata taloyhtiöiden toimintaa suun-
nitelmallisempaan ja ennakoivampaan suuntaan. Moni asia voi 
hyötyä tästä: yhtiön talous, kiinteistön yleinen kunto, vahingon 
vaaran ja vaurioiden minimoiminen, asunto-osakkeen kauppa ja 
kiinteistön arvo. Tällaisia selvityksiä ja kartoituksia kunnossa-
pitotarpeista on aina voinut tehdä, mutta nyt se on pakollista.

Kunnossapitotarveselvityksellä voi olla myös tosiasialliset 
vaikutukset vaikkapa osakkeenomistajan henkilökohtaisiin ta-
loudellisiin ratkaisuihin, jos selviää esimerkiksi, että luvassa on 
tulevaisuudessa isompi saneeraushanke. Uuden auton hankintaa 
saatetaan siirtää ison saneeraushankkeen edellä ja niin edelleen.

Päätöksentekomenettelystä  
kunnossapitotarveselvitykseen liittyen
Sellainen tilanne, jossa hallitus tuo yhtiökokoukseen kunnossa-
pitotarveselvityksen ja jossa ensimmäistä kertaa otetaan kantaa 
johonkin sellaiseen korjaushankkeeseen, joka toteutetaan saman 
vuoden aikana, ei ole lain säännöksen hengen mukaista. Toisaalta, 
jos rahoitus on talousarviossa osoitettavissa tähän käyttöön, niin 
lain vastaisena asiaa ei voida pitää. Täytyy muistaa, että kunnos-
sapitotarveselvitys on hallituksen selvitys, josta ei tarvitse päät-
tää yhtiökokouksessa.

Kunnossapitotarveselvitystä käsiteltäessä yhtiökokouksessa 
pöytäkirjaan voidaan kirjata, että ”esitettiin hallituksen selvitys 
korjaustarpeista vuosille 2018-2022”. Pöytäkirjaan ei tarvitse 
laittaa liitteeksi selvitystä joskin suositeltavaa se on.

Asunto-osakeyhtiölain esitöiden mukaan kunnossapitotar-
vetta on selvitettävä hyvän kiinteistönhoitotavan mukaisesti ja 
tarvittaessa selvityksen tueksi voidaan hankkia asiantuntijalau-
sunto tai tehdä kuntotarkastus. Tämä onkin perusteltua, jotta 
kunnossapitotarpeita koskevat ratkaisut voisivat perustua oi-
keisiin lähtötietoihin.

Kunnossapitotarveselvitys voi edistää  
turvallista asunto-osakkeen kauppaa
Asunto-osakeyhtiölaki sääntelee taloyhtiön toimintaa ja näin ol-
len myös kunnossapitotarveselvityksen sääntely liittyy taloyhtiön 
sisäisiin päätöksiin ja toimiin. Tarveselvityksellä voi olla kuiten-
kin merkitystä myös osakehuoneiston myyntitilanteissa. Ostaja 
voi saada sen kautta ensi käden tietoa kunnossapitotarpeista ja 
näin harkita ostopäätöstä myös kunnossapidon tulevaisuusnä-
kökulma huomioiden.

Asuntokauppalain 20 luvun 20 §:n 3 kohdan mukaan kaupassa 
on taloudellinen virhe, jos asunnon omistamiseen tai käyttämi-
seen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnos-
sa tai kiinteistön muissa osissa kaupanteon jälkeen ilmenneen 
odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet mer-
kittävästi suuremmiksi kuin ostajalle on ollut perusteltua aihet-
ta edellyttää.

Kunnossapitotarveselvitys voi poistaa edellä mainitun kaltai-
sen asuntokauppalain salaisen taloudellisen virheen mahdolli-
suuden.

Isännöitsijäntodistukseen on kirjattava tieto hallituksen laa-
timasta kunnossapitotarveselvityksestä (ASOYL 7:27). Asun-
to-osakkeen kaupassa isännöitsijäntodistus hankitaan yleensä 
kiinteistönvälittäjän toimesta ja tätä kautta kunnossapitotar-
peet seuraavalle 5 vuodelle tulevat myös huoneiston ostajan tie-
toisuuteen. Mikäli isännöitsijäntodistuksessa ei ole mainittu 
tarveselvitystä vaikka sellainen on tehty, niin todistuksessa on 
tältä osin virhe.

Isännöitsijän todistuksen laatimisesta annetun KH-kortin 
(KH02-00545) ohjeistuksen mukaan kunnossapitotarveselvitys 
on liitettävä isännöitsijäntodistukseen sen jälkeen kun se on yh-
tiökokouksessa esitetty. Selvityksestä tulee käydä ilmi kunnossa-
pitotyöt, joilla voi olla lain tarkoittamalla tavalla olennaista vai-
kutusta esimerkiksi yhtiövastikkeeseen.

Taloyhtiö, jossa kunnossapitotarveselvitykseen on panostettu, 
kertoo osakehuoneiston ostajalle hyvin hoidetusta taloyhtiöstä, 
jossa yhteisestä varallisuudesta, kiinteistöstä rakennuksineen, 
pidetään hyvää huolta.

Taloyhtiön tietoisuus 

kunnossapitotarpeista 
ja sen merkityksestä

Vuonna 2010 voimaan tulleeseen asunto-osakeyhtiölakiin otettiin säännökset hallituksen velvollisuudesta 
esittää taloyhtiön yhtiökokoukselle kaksi erilaista selvitystä liittyen taloyhtiön korjauksiin. Yhtiökokouksissa 
tulee esittää selvitys sekä tulevista että tehdyistä korjauksista. Mielestäni mielenkiintoisempi ja taloyhtiö-
toiminnan kannalta uraauurtavampi on säännös ”tulevaisuusselvityksen” laatimisvelvollisuudesta.

Lisätiedot:
JuriNet Oy, www.jurinet.fi
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Teksti: Tero Seppänen   Kuvat: Jaana HakolaPiha

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjoh-
taja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, tiivistää: ”Yhteistyö 
on voimaa ja asiakas voittaa aina, kun suunnittelijoiden 

yhteistyö toimii heti hankkeen alusta saakka. Voimme tarjota 
asiakkaalle koko suunnitteluketjun rakennesuunnittelusta piha-
suunnitteluun sekä hankkeen valvonnan. Tämä takaa asiakkaalle 
toimivan ja turvallisen lopputuloksen.”

Salaojaremontissa joudutaan myllertämään tonttia, kun sokke-
lin vierustat kaivetaan auki ja lisätään tarkastus- ja perusvesikai-
vot alueelle. Tässä yhteydessä kannattaa suunnitella ja toteuttaa 
pihan kiveykset, asfalttipinnat ja mahdollisesti myös istutukset 
kuntoon. Salaojakorjauksen ja pihaurakan yhdistämisellä taloyh-
tiö säästää aikaa ja rahaa. Näin rakentamisen aiheuttamat häiriöt 
minimoidaan asukkaille ja saadaan lopputuloksena teknisesti 
toimiva salaoja- ja hulevesijärjestelmä sekä viihtyisä ja toimiva 
piha. Rakentamisen ponnistelut muuttuvat  kauniin kotipihan 
kokemukseksi.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tukena kannattaa 
käyttää ammattitaitoista rakennuttajakonsulttia sekä kokeneita 
suunnittelijoita. Rakennesuunnittelija laatii salaoja- ja kuivatus-
järjestelmistä tekniset suunnitelmat sekä urakkalaskentakuvat. 
Pihasuunnittelija toteuttaa pihasuunnitelmat ja usein myös pin-
tavesi- eli hulevesisuunnitelman. Betonikiveyksen ja asfaltoitujen 
alueiden lisäksi hortonomi suunnittelee myös haluttaessa uudet 
istutukset taloyhtiön piha-alueille. Myös kattovesien johtaminen 
rännikaivojen kautta tutkitaan tarkemmin saneerauskohteissa 
LVI-suunnittelijan toimesta.

Vaativissa kohteissa määritellään pääsuunnittelija koordi-
noimaan suunnittelijoiden yhteistyötä, varsinkin rakennus- tai 

toimenpidelupaa edellyttävissä toimenpiteissä. Jos taloyhtiöön 
tarvitaan uusi jätekatos tai aita- ja muurirakenteita, arkkitehti 
laatii esteettisesti korkeatasoiset suunnitelmat rakennusvalvon-
taan. Rakennuttajakonsultti kilpailuttaa urakoitsijat ja valvoo 
työn laadukkaan toteuttamisen sekä hoitaa urakan vastaanotto-
menettelyt. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa 
sekä suunnittelupalvelut että rakennuttamisen projektinjohtoin-
sinöörin palvelut, tehokkaasti saman katon alta.

Pihasuunnittelun avulla helpotetaan ylläpitoa ja 
huoltotöitä
Hyvin suunniteltu ja toimiva piha on aina järkevä investointi. 
Laadukkaan pihasuunnitelman ansiosta huoltotyöt helpottuvat, 
rakenteet pysyvät kunnossa ja piha säilyy pitkään kauniina. Hy-
vin tehty suunnitelma korostaa tontin parhaita puolia ja tarvit-
taessa häivyttää pihan ongelmakohtia.

Hyvin suunnitellulla pihalla on tarpeeksi tilaa lumen aurauk-
selle ja kasaukselle, autoille ja turvalliselle leikille. Taloyhtiöiden 
pihoissa myös pelastusreittien tulee olla toimivat. Kaunis piha 
istutuksineen elä- vöittää rakennuksia ja niiden arkkitehtuuria. 
Remontoitu kaunis piha nostaa myös kiinteistön arvoa. Arkki-
tehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa sekä suunnittelu-
palvelut että rakennuttamisen projektinjohtoinsinöörin palvelut, 
tehokkaasti saman katon alta.

Piha- ja rakennesuunnittelijan yhteistyö 

piha- ja salaojaremontissa

Kerrostalopihalle hortonomi 
määrittelee myös istutukset.

Taloyhtiön piha- ja salaojaremontin tarvekartoitus sekä 
suunnittelu kannattaa antaa luotettavan suunnittelu-
tiimin hoidettavaksi. Hyvä lopputulos tulee, kun suun-
nittelua johtaa kokenut pääsuunnittelija, joka valvoo 
asiakkaan puolesta kokonaisuutta.

Rakentamisen suunnittelu-, projektinjohto ja valvontapalvelut
doventus.fi
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Teksti: Tiina Sauros   Kuvat: Ensto OyPiha

Turvallinen ympäristö luodaan hyvällä valaistuksella koko 
vuorokaudeksi. Toimiva valaistus nostaa kiinteistön arvoa, 
luo turvallisuutta sekä viihtyvyyttä alueelle. Kevät on otol-

lista aikaa suunnitella pihan valaistusta; heti, kun maa on sulanut 
roudasta, mahdolliset kaivuutyöt on helppo toteuttaa. Pihapiirin 
valaistusta lisäämällä voi tuoda esiin pihapiirin kasveja tai puita, 
lisätä houkuttelevuutta ja valaista kulkureittejä. Valaisinremont-
tia suunnitellessa voit tuoda LED-valoa pihapiiriin Enston valai-
similla. Uusi energiatehokas puistojen ja pihojen pylväsvalaisin  
Ensto Maestro tuo tyyliä ja arvokkuutta ympäristöönsä pelkis-
tetyllä, mutta modernilla muotoilullaan. Valaisimissa on erin-
omainen häikäisyesto sekä ne voidaan asentaa vanhan valaisi-
men paikalle.

Valaistu sisäänkäynti luo turvallisuutta ja helpottaa liikkumis-
ta. Numerokyltti valaisimen yhteydessä toimii myös opasteena. 
Se näkyy selvästi päivänvalossa ja valaisee pimeän aikaan, eikä 
vieraan tarvitse etsiä oikeaa ovea. Enston AVR8-valaisin on ener-
giatehokas LED-ulkovalaisin. Se on parhaimmillaan kiinteistöjen 
numero- ja opaste-valaisimena.

Valaisin on saatavilla numerokyltillä tai ilman ja tarranumerot 
voidaan kiinnittää lisäosana saatavaan numerokilpeen tai suoraan 
kupuun. AVR8-valaisin on saatavilla kolmessa eri värissä ja myös 
liiketunnistimella varustettuna.

Liiketunnistimet ja hämäräsensorit varmistavat, että valais-
tus syttyy automaattisesti pimeän tullen. Ensto-valaisimissa 
on käytössä kaksi tekniikkaa: PIR (reagoi erilämpöisen kohteen 
liikkeeseen) ja tutka (reagoi kaikkeen liikkeeseen). Eri liiketun-
nistustekniikoita voidaan yhdistää riippuen juuri sinun kiinteis-
tösi tarpeista.

Valoa milloin ja minne tarvitaan

Toimiva valaistus  
nostaa kiinteistön arvoa,  

luo turvallisuutta sekä 
viihtyvyyttä alueelle.

Lisätiedot:
www.ensto.fi/valaistus

Maestron tarkkaan suunniteltu va-
lon hallinta on parhaimmillaan kävely-
teiden varsilla, taloyhtiöiden pihoilla ja 
parkkialueilla. Valaisin luovuttaa valoa 
hallitusti kuitenkaan häikäisemättä 
sen valossa kulkevia. Tyylikäs muotoi-
lu soveltuu niin perinteikkääseen kuin 
moderniin rakennettuun ympäristöön 
tuomaan esiin kulkuväyliä ja puistojen 
näkymiä. Maestro soveltuu erinomai-
sesti korvaamaan vanhan tekniikan 
valaisimia säilyttäen alkuperäisen muotokielen. Maestrosta on 
saatavilla kolme klassista värivaihtoehtoa: grafiitinharmaa, hel-
menharmaa ja musta.

AVR8 – loistava julkisivuvalaisin  
sisäänkäyntejä valaisemaan
Monikäyttöinen Enston AVR8-ulkovalaisin soveltuu erinomaisesti 
valaisemaan kaikkialle taloyhtiöön. Seinävalaisimen moderni ja 
selkeälinjainen muotoilu sopii hyvin nykyaikaiseen arkkitehtuu-
riin sekä neutraalin ilmeen ansiosta myös vanhempia taloja va-
laisemaan. AVR8-valaisimen runko on alumiinivalua ja sen kupu 
polykarbonaattia, se on siten hyvin kestävä ja soveltuu ulkokäyt-
töön. LED-valaistus kirkastaa kohteensa yleisilmettä ja on käytös-
sä energiatehokas. Seinäasennettava valaisin sopii hyvin pien- ja 
kerrostalojen sisäänkäyntien valaisemiseen. AVR8-ulkovalaisin 
on erittäin helppo asentaa ja käyttää.

Valaisin luo turvallisuutta ja viih-
tyvyyttä valaistessaan sisäänkäyntiä. 
AVR8 on saatavilla numerokyltillä tai 
ilman. Numerokyltti toimii opastee-
na ja tarranumerot voidaan kiinnit-
tää lisäosana saatavaan numerokil-
peen tai suoraan kupuun. Numero-
kyltti näkyy selvästi päivänvalossa ja 
valaisee pimeän aikaan, eikä vieraan 
tarvitse etsiä oikeaa ovea. Saatavilla 
kolmessa eri värissä ja myös liiketun-
nistimella varustettuna.

Keväällä on mukava keskittyä pihapiirin suunnitteluun ja kohta voidaankin fiilistellä 
ikkunan takana hiljalleen valkenevia iltoja ja luonnon heräämistä. Nyt onkin hyvä 
aika suunnitella kesää ja syksyä sekä kiinnittää huomiota pihapiirin valaisemiseen. 
Hyvin toimiva valaistus tuo tehokkaasti valoa ja toimii muulloin tunnelmantekijänä 
eli valaistus sopeutuu vaihtuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kestävä ja tehokas Maestro
Maestrossa kohtaavat skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mie-
tityt yksityiskohdat – moderni ja pelkistetty muotoilu yhdistetty-
nä kestävään tekniikkaan. Maestro soveltuu pihoihin, puistoihin 
ja kävelyteiden varteen paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja 
erinomaisesti hallittua valoa.
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ENSTON ÄLYKKÄÄT VALAISTUSRATKAISUT
Optics
Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkai-
suja; symmetrinen, leveä ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu 
on perusvalikoimaa. Tuoteperheistä löytyy useita valonjako- ja 
valovirtavaihtoehtoja.

Dali
DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen 
DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna 
tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtai-
sen himmennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energian-
säästöpotentiaalin.

BaseDim
Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaa-
rantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 

50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. 
BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa ener-
giatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim
Ensto SmartDim on ohjelmoitava yöajan himmennysratkaisu, 
joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun 
sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan viisi himmennystasoa 
pimeän ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.

Dimming
Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia him-
mennystekniikoita. 1-10 V, painonappi, DALI ja perusvalo-rat-
kaisu ovat vain  muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoista 
tilan ohjaamiseksi.
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Lisätietoja:
Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Finera Aitateollisuus OyPiha

Säästä riihikuivaa rahaa
– valitse kotimainen Finera® vinyyliaita

Ongelmat perinteisten materiaalien kanssa ovat yleisiä, sillä 
Suomen ilmasto on armoton, eikä maalattu puu- tai metal-
lipinta kestä kovissa sääoloissa siistinä muutamaa vuotta 

pidempään. Huolto-, uudelleenmaalaus- sekä uusimistyöt vievät 
aikaa, henkilöresursseja ja rahaa. Useimmilla nyt uuden puuaidan 
hankkivilla taloyhtiöillä on 5–10 vuoden päästä kolme asiaa jäl-
jellä aidasta:  purkukustannukset, kaatopaikkamaksut sekä taas 
uuden aidan hankinta ja asennus… kaikkien vuosien varrella tar-
vittavien huolto-, maalaus- ja korjaustöiden kustannusten lisäksi.

Kun taloyhtiölle etsitään ankarat sääolot kestävää, helppohoi-
toista ratkaisua, jolla vältetään myös hukkainvestoinnit, vastaus 
on vinyyli. Kun aitojen, porttien ja katosten materiaaliksi vali-
taan vinyyli perinteisten materiaalien sijasta, saadaan siistit ja 
huolitellut piharakenteet ilman jatkuvaa huolta ja vaivannäköä. 
Huoltopaineet ja kustannukset kaikkoavat, minkä lisäksi alueen 
arvostus kasvaa. Samalla voidaan unohtaa rakenteiden uusimis-
tarve tulevaisuudessa – kestäviä vinyylituotteita ei tarvitse uusia 
tai pintakäsitellä.

Aita taloyhtiön muun tyylin mukaan
Kerros- tai rivitalokiinteistöihin löytyy Fineralta useita, erilaisiin 
talotyyleihin sopivia aitamalleja. Privaatti-mallit luo modernia 
ja kevyttä tyyliä, VIP-mallisto taas säteilee arvokkuutta, yksityi-
syyttä ja charmia. Valmismallien vaihtoehdot antavat valinnan 
vapauden, mutta aina ei tarvitse tyytyä valmiisiin malleihin. Kaik-
ki Finera® tuotteet valmistetaan Suomessa, joten niitä voi tilata 
myös mittatilaustyönä.

Talkootöihin tuntuva vähennys
Korjaustalkoisiin on nykyään yhä vaikeampi saada osallistujia. 
Kun talkootunnit ovat kortilla, on keksittävä uusia keinoja ra-
kennusten ja pihapiirin yleisilmeen säilyttämiseksi siistinä ja 
viihtyisänä. Vinyylirakenteiden ansiosta aidat ja katokset ovat 
takuuvarmasti huoliteltuja vuodesta toiseen.

Vinyylituotteet helpottavat taloyhtiöiden huoltotoimia monin 
tavoin: vinyyliaidan voi rakentaa puiden ja pensaiden välittömään 
läheisyyteen, koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Lisäksi vinyyli-
aidat kestävät UV-säteilyn haalistumatta ja ovat myös kosteu-
den- sekä tuhoeläinten kestäviä. Puhdistamisen perussääntö on, 
että tuotteet pestään muutaman vuoden välein, esim. syksyisin, 

Taloyhtiöiden pihoihin kuuluvat luonnollisena osana aidat, portit sekä jäteastia- ja 
postilaatikko katokset. Jokainen asukas  haluaisi pihapiiristä myös siistin, viihtyisän ja vii-
meistellyn. Piharakenteiden puuosien hilseilevät ja lahoavat pinnat turmelevat kuitenkin 
pihan yleisilmeen, vaikka se olisi muuten huolella suunniteltu.

painepesurilla tai vedellä ja sienellä. Sade hoitaa puhdistamisen 
muina aikoina.

Tuotteita ei tarvitse eikä saa koskaan pintakäsitellä. Vinyy-
lituotteisiin eivät vaikuta aurinko, kosteus, kuivuus, pakkanen, 
lumi tai mitkään tuholaiset. Ne eivät kolhiudu helposti, eivät 
ruostu, vety, limoitu tai lahoa eikä niistä lähde tikkuja, eikä il-
masta tuleva noki ja muu lika pinty tuotteisiin. Vinyylituotteiden 
hinta on kilpailukykyinen, laatu erinomainen ja elinkaari todella 
pitkä – edut ovat siis moninkertaiset perinteisiin materiaaleihin 
verrattuna.

Säästä selvää rahaa, muista hinta–laatu–elinkaari–
jälleenmyyntiarvo -ajattelu
Kun taloyhtiössä mietitään aita-, portti-, kaide-, terassi-, tai vaikka 
roskiskatoshankintaa, kannattaa verrata eri tuotteita hinta-laa-
tu-elinkaari-tuotetakuu -periaatteella. Hankintahinta ei aina ole 
yksinomainen hankintaperuste, koska huomattavaa kulua tai 
säästöä syntyy vuosikunnossapito-, huolto- ja remonttikustan-
nuksissa, uudelleenmaalaamis- ja rakentamistöistä puhumatta-
kaan. Vinyylituotteet ovat erittäin pitkäikäisiä, niillä on kirjalli-
nen materiaalitakuu. Asennuksen helppous ja nopeus tuo niin 
ikään huomattavia säästöjä. Vinyylituotteilla on myös hyvä jäl-
leenmyyntiarvo, joita esim. vanhoilla puuaidoilla ei ole ollenkaan, 
joten vinyyliset piharakenteet ovat omiaan nostamaan osakkeiden 
arvoa taloyhtiössä – monestihan valistunut ostaja pyytää hinnan 
alennusta huonokuntoisten piharakenteiden vuoksi.

Nopea ja siisti asentaa
Kaikki Finera® tuotteet ovat helppoja, siistejä ja nopeita asentaa. 
Asentamisessa ei tarvita mitään erityistyökaluja tai -osaamista. 
Tuotteet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. Tuotteiden mu-
kana tulevat selkeät, tarkat asennus- ja huolto-ohjeet, joten itse 
asentaminenkaan ei ole ongelma.
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Pesu muutaman vuoden välein riittää vinyyliaidan huolloksi.

Siisti aita kohottaa vanhankin kiinteistön ilmettä.

Vinyyliaita kestää sekä pakkasta että hellettä.

Kotimaisilla Finera-aidoilla 
ja -kaiteilla on 30 vuoden 

materiaalitakuu ja  
huolloksi riittää pesaisu.
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy ja Järvenpään kaupunkiPiha

Järvenpään Pajalassa sijaitsevalle teollisuusalueelle haluttiin 
uutta käyttöä. Kaavassa alueelle osoitettiin puisto, mutta mil-
laisen puiston kaupunki ja sen asukkaat halusivat?

Suunnitteluprojekti lähti liikkeelle kaupunkitekniikan johtajan, 
Kaarina Laineen johdolla. Puisto suunniteltiin vuorovaikutteisesti 
eri sidosryhmien kanssa, joihin kuuluivat kaupunkitekniikan ja 
liikuntatoimen ohella mm. nuorisoparlamentin ja eläkeläisneu-
voston edustajat. ”Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman toi-
miva ja viihtyisä puistoalue. Lopulta syntyi ajatus myös puistobu-
levardista, sellaisesta ”spatseerauspaikasta”, jossa voitaisiin käydä 
näyttäytymässä”, kuvaa hankkeen projektipäällikkönä toiminut 
Aija Schukov ideointiprosessia.

Vanha teollisuusalue muutettiin puistoksi
Pajalan alue koostui alun perin vanhoista teollisuusrakennuksis-
ta, joista suurin osa purettiin asuinalueen tieltä. Ainoastaan hy-
väkuntoisin rakennus, Emalikukka, säilytettiin. Puistoa reunus-
tavat nykyisin uudet asuinkerrostalot. Vanhan myllyn ja viljasii-
lon paikalle on rakennettu alkuperäisiä muistuttavat asuintalot. 

leen Tuusulanjärveen johtuvien hulevesien suodatus- ja viivytys-
altaana. Puiston kautta tapahtuvan imeytyksen ja suodatuksen 
jälkeen kulkeutuu Tuusulanjärveen varsin hyvänlaatuista vettä. 
Järvenpää on muutenkin puisto- ja ympäristörakentamisessa, 
sekä hulevesien hyödyntämisessä, yksi maamme edelläkävijöi-
tä”, kertoo alueen pääsuunnittelijana toiminut SITOWISE Oy:n 
Ismo Häkkinen.

Pihatiilipäällyste kruunaa kokonaisuuden
”Puistobulevardin pintamateriaaliksi valittiin keraaminen pihatii-
li, koska sen viihtyisyyskerroin pitkällä aikavälillä esimerkiksi be-
tonikiveen nähden on paljon parempi ja toisaalta luonnonkiveen 
verrattuna se oli edullisempi”, perustelee Häkkinen. Tiilipinta pa-
tinoituu kauniisti, eivätkä värit häviä aikojenkaan kuluessa. Kaksi 
tiilisävyä, punaisen kirjava Padova ja kellertävä Siena, löytyivät 
Wienerbergerin pihatiilivalikoimasta. Tiilistä tehtiin ryijymäinen 
sekoitus, jolla ei tavoiteltu pelkästään esteettisesti kaunista lop-
putulosta, vaan sen tarkoitus oli myös häivyttää ajan kuluessa 
pintaan ilmaantuvat purkka- ynnä muut tahrat. Näin yleisilme 
säilyisi mahdollisimman raikkaana vuosikymmenien ajan. Häk-
kisen mukaan monet häiritsevät tekijät tulevat helpommin esiin 
tasavärisestä, kuin hieman kirjavammasta pinnasta. Tästä on hy-
viä esimerkkejä ja kokemuksia muualta Euroopasta. 

Valaistuksella lisäviihtyvyyttä puistoon
Puiston suunnittelun tavoitteena oli luoda kaupunkilaisille paik-
ka, jossa mahdollisimman monet tulisivat viihtymään, eli koh-
taamispaikka monine viihtyvyyttä lisäävine yksityiskohtineen. 
Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita mm. ikäihmisiä helpotta-
vat hieman korkeammat puiston penkit. Myös valaistukseen on 
panostettu tavallista enemmän. Perinteisten valotolppien sijaan 
on valaistus hoidettu matalilla valaisinpollareilla. Erikoisuutena 
on lisäksi kuvioita tuottava projektorivalaistus (gobo), jolla ai-
kaansaadaan tiilipintaan erilaisia valokuvioita iltaliikkujien iloksi. 

Westermarckin puistobulevardi viimeisteltiin 

keraamisilla pihatiilillä

”Keraamisten pihatiilien 
viihtyisyyskerroin on 

pitkällä aikavälillä hyvä.”

Lisätietoja keraamisista pihatiilistä: 
www.wienerberger.fi

Järvenpään kaupunki rakennutti kaupunkilaisille hienon uuden puistoalueen, 
jonka helmi on verivaahteroiden reunustama keraamisilla pihakivillä pääl-
lystetty ”kevyenliikenteen bulevardi”.

Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki
Pääsuunnittelija: SITOWISE Oy
Urakoitsijat: Hyvinkään Tieluiska Oy ja Kivityö JaTaKo Oy

Emil Cedercreutzin veistos arvoiseensa paikkaan
Puiston rakentaminen on toteutettu useassa eri vaiheessa. Raken-
nustyöt aloitettiin pohjois- ja keskiosan rakentamisella vuonna 
2016. ”Tämä viimeinen puiston osa, eli tiilipäällysteinen ”puisto-
bulevardi”, johon on sijoitettu myös Ytin hevonen -niminen prons-
sinen veistos, valmistui vuonna 2018. Taiteilija Emil Cedercreutzin 
säätiö lahjoitti Järvenpään kaupungille tämän vuonna 1939 val-
mistuneen veistoksen. Asettamalla patsas tänne Westermarckin 
puistoon, haluttiin sillä samalla kunnioittaa myös Järvenpäässä 
vaikuttaneen, teollisuusmiehenä ja maatalouden kehittäjänäkin 
tunnetun, Bjarne Westermarckin muistoa”, kiteyttää Schukov 
patsashankkeen taustoja. 

Puisto toimii hulevesien suodatusaltaana
”Vaikka puisto toimii sekä kevyenliikenteen väylänä että kaupun-
kilaisten kokoontumispaikkana, on sillä myös teknisempi merki-
tys. Aluetta hyödynnetään kerrostaloalueelta Loutinojaan ja edel-
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Westermarckin puistobulevardi päällystettiin Wienerbergerin keraamisilla pihatii-
lillä. Punaisenkirjavan Padova- ja kellertävän Siena-tiilen sekoituksella saatiin aikaan 
raikas lopputulos. Pihatiiliä reunustavat graniittikivet.

Puistobulevardille on asennettu myös kuvioita tuottava projektorivalaistus, jolla 
on mahdollista projisoida tiilipintaan erilaisia valokuvioita iltaliikkujien iloksi.

Puiston pääsuunnittelijana toimineen SITOWISE Oy:n Ismo Häkkisen mielestä 
Puistobulevardin pintamateriaaliksi valitun keraamisen tiilen viihtyisyyskerroin pit-
källä aikavälillä on hyvä, eli se vanhenee kauniisti.

Puiston rakennuttamisesta vastannut projektipäällikkö Aija Schukov ja aluevalvo-
ja Jouni Korkeamäki uskovat, että puistosta muodostuu kaupunkilaisten vilkas koh-
taamispaikka.  Taustalla Emil Cedercreutzin veistos ”Ytin hevonen”.
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Ruukki OyJulkisivut

Taloyhtiön kattoremontista aletaan keskustella yleensä sii-
nä vaiheessa, kun katon toiminnallisuudessa huomataan 
puutteita. Puutteellinen yläpohjan eristys, näkyvät vuodot 

tai kosteuden aiheuttamat vauriot, alusrakenteiden heikko kunto 
tai hankalasti puhdistettava katemateriaali voivat olla merkkejä 
kattoremontin tarpeesta. Joskus remontin syy on vanhan kat-
teen ulkonäössä. Huolellisesti hoidettu ja puhdistettu kattokin 
saavuttaa joskus elinkaarensa pään, jolloin uusiminen on paikal-
laan. Kattoremonttiin kannattaakin ryhtyä ennen kuin ongelmat 
alkavat ja kustannukset nousevat huomattavasti.

Mitä tehdään, kun remontin tarve on huomattu?
Kun kattoremontin tarve on huomattu, isännöitsijä tai taloyh-

tiön päättäjät pyytävät tarjouksia kattoremontin teettämisestä. 
Arvion katon kunnosta ja remontin laajuudesta saa parhaiten pyy-
tämällä paikan päälle Ruukin kattomestarin, joka antaa remon-
tista kirjallisen tarjouksen – hintatakuulla. Lopullisen päätöksen 
kattoremontin teettämisestä tekee yhtiökokous.

Ruukin kattoremontti sisältää kaiken tarvittavan ja sen sisäl-
tö suunnitellaan kohdekohtaisesti. Valitsemalla Ruukin helpotat 
myös taloyhtiösi remontin valvontaa. Kohteelle nimetään aina 
vastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa remontin sujumises-
ta ja hoitaa yhdessä taloyhtiön kanssa myös remontin aikaisen 
asukastiedottamisen.

Kuinka kattoremontti etenee?
Sopimukseen kirjatut materiaalit toimitetaan työmaalle ja Ruu-
kin ammattitaitoinen asennusryhmä saapuu paikalle. Kun vanha 
katto on purettu ja uusi vesikatto on asennettu, kaikki remont-
tijätteet kuljetetaan pois ja työmaa siivotaan. Lopuksi remontti-
kohde vielä tarkastetaan yhdessä taloyhtiön edustajan kanssa ja 
luovutetaan kirjallisesti.

Kattoremontti ei juuri häiritse asukkaita, taloyhtiö saa kaiken 
tarvittavan yhdestä paikasta valmiiksi asennettuna ja työmaa luo-
vutetaan siivottuna. Helppoa!

Kaikki, mitä katollesi tarvitset
Toimiva katto pitää sisällään paljon muutakin kuin pelkät kate-
levyt. Ruukin yhteensopivat tarvikkeet tekevät katosta toimivan 
ja turvallisen kokonaisuuden; alusrakenteet, katemateriaalit, kat-
toturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä ovat testattuja ja yhteen-
sopivia laatutuotteita.

Ruukin räätälöidyt, molemmin puolin maalipinnoitetut vesi-
kourut alastuloineen ohjaavat sadeveden tehokkaasti pois katolta 
ja ne sopivat niin teräs-, tiili- kuin huopakatollekin.

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että katolla on 
turvallista tehdä huolto- ja puhdistustöitä. Nykyiset rakentamis-
määräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan, 
että käytössä on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa 
kattosillat katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.

Ruukki Aaltokainen ihastuttaa piparireunalla
Ruukki Aaltokainen on tyylikäs vesikatto, joka on viimeistelty 
muotoon leikatulla piparkakkumaisella reunalla ja tippanokal-
la. Ruukki Aaltokaisen muotoilu luo kodillesi jämäkän ja ryhdik-
kään ulkonäön.

Suoralinjaisen ja mittatarkan profiilin ansiosta Ruukki Aalto-
kainen on vaivaton asentaa ja se on saatavilla parhaassa Ruukki® 
50 Plus laatuluokassa – 50 vuoden takuulla.

Tämän helpommaksi 
kattoremontti ei tule
– Kunnolla asennettu katto ja mielenrauhaa 
50 vuodeksi

Hyvin hoidetussa taloyhtiössä kartoitetaan säännöllisin väliajoin remonttitarpeita. 
Näin tulevat korjauskohteet ovat tiedossa, niihin osataan varautua eikä isoja yllätyksiä  
pitäisi tulla. Ruukin kattomestari on veloituksetta apuna, kun vesikaton nykytilaa ha-
lutaan selvittää ja Ruukin kattoasennuspalvelu hoitaa kattoremontit alusta loppuun 
vuosien kokemuksella, luotettavasti ja turvallisesti.

Lisätietoa Ruukista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.ruukki.fi
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Ruukki Aaltokainen valmistetaan Ruukin Vimpelin tehtaalla Lappajärven rannalla. Aaltokainen 
on saanut nimensä Lappajärven aalloista.

Ruukki Classic Silence on ylivoimainen katemateriaali.

Uusi kate nostaa seinien värityksen esiin ja koko rakennusten ryhmä näyttää uudelta.
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Teksti: Sirpa Lehtola   Kuvat: Vesivek OyJulkisivu

100 % kotimainen toimitusketju ja paikalliset asen-
tajat
Tuotteemme tulevat suoraan omilta tehtailtamme Pirkkalasta ja 
Orimattilasta, ilman välikäsiä. Molemmat tehtaat edustavat tek-
nisesti ja tietotaidoltaan alansa huippua. SSAB:n laadukas teräs 
profiilien raaka-aineena sekä lähes 40 vuoden kokemus tuoteke-
hityksestä takaavat, että tuotteet kestävät suomalaisissa kodeissa 
ja sääoloissa. Esimerkkinä tuotteittemme korkeasta laadusta on 
alumiininen Arvo-kouru, joka ei ruostu eikä raidoitu.

Käytämme vain omia, paikallisia asentajia, joiden kanssa 
asiointi ja kommunikointi on sujuvaa. Kunnia-asiamme on työl-
listää oman kylän miehiä ja tarjota töitä ympäri vuoden. Kun 
tilaat remontin yritykseltä, jonka koko ketju on kotimainen ja 
työntekijät paikallisia, varmistat että veroeurot jäävät 100 %:sti 
Suomeen. Vesivek on RALA-pätevä yritys ja vuodesta 2011 Isän-
nöintiliiton jäsen.

Kaikki taloyhtiösi katolle, 
turvallisesti ja vaivattomasti

Taloyhtiön remontissa hallitus ja isännöitsijä ovat osaltaan 
vastuussa, että kattoremontin työturvallisuudesta on huoleh-
dittu asianmukaisesti. Vesivek käyttää putoamissuojauksena ra-
kennustelineitä, jotka ovat lainsäädännön mukaan ensisijainen 
ja turvallisin ratkaisu kattosaneerausalalla. Voit siis olla rauhal-
lisin mielin tietäessäsi, että Vesivek-remontissa työturvallisuus 
on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Vesivek-remontti on vaivaton
Annamme urakasta kokonaishinnan, joka sisältä kaiken kunto-
arviosta asennukseen, ja laskutamme vasta, kun remontti on ko-
konaan valmis. Remontin alkaessa tuomme tarvikkeet työmaalle 
tullessamme ja viemme mennessämme. Kun remontti tehdään 
loppuun yhtäjaksoisesti, taloyhtiönne piha ei toimi viikkokau-
sia varastona.

Valtakunnallisen toimipaikkaverkoston ansiosta palvelu ja 
työntekijämme ovat lähellä sinua, näin yhteistyö on sujuvaa. Ja 
jos jotain kysyttävää tai ongelmia ilmenee, sinulla on aina yksi 
selkeä vastuutaho, mihin ottaa yhteyttä.

Taloyhtiön katto- ja ränniremontti on tärkeää tehdä turvallisuudesta huolehtien 
sekä tehokkaasti niin, että rakenteet ovat sään armoilla mahdollisimman vähän ai-
kaa. Vesivek on ainoa kattoremonttiyritys, jolla on koko tuotanto- ja toimitusketju 
omissa – ja 100 %:sti kotimaisissa käsissä. Asiakkaalle se merkitsee turvallisuutta, 
vaivattomuutta ja laatua.

Koko toimitusketju tuotekehityksestä 
asennukseen on omissa käsissämme, 
joten pystymme kontrolloimaan sekä 

tuotteiden että asennuksen laatua 
kaikissa remonttisi vaiheissa.

VESIVEK-KUNTOARVIOLLA HELPOTAT  
TALOYHTIÖN PÄÄTÖKSENTEKOA
√ Jotta remontin ajankohta ja yksityiskohdat voidaan päättää 
faktoihin perustuvan informaation pohjalta, tulee katon kunto 
selvittää tarkasti.
√ Se edellyttää katteen sekä kattotuotteiden, mutta myös väli-
katon ammattimaista tarkistamista.
√ Vesivekin kattoasiantuntija tutkii katon sekä välikaton kunnon 
ja esittää kuvin dokumentoidut johtopäätökset nykytilanteesta 
ja mahdollisista ongelmakohdista yhtiökokouksessanne.
√ Kaikki asianomaiset saavat yhdenmukaisen tiedon sekä asian-
tuntijamme voi heti vastata esille nouseviin kysymyksiin.
√ Jos taloyhtiönne katolla on kaikki kunnossa, on luonnollisesti 
tieto myös siitä huojentava uutinen.

Tilaa ilmainen katon kuntoarvio!
www.vesivek.fi tai soita 019 211 3900

Laadun takeena oma palveluketju
Koska koko toimitusketju tuotekehityksestä asennukseen on 
omissa käsissämme, pystymme kontrolloimaan laatua kaikissa re-
monttisi vaiheissa. Kattoremontti alkaa aina veloituksettomasta, 
koulutettujen kattoasiantuntijoidemme tekemästä kuntoarviosta; 
näin jokaiselle katolle löydetään parhaat ratkaisut. Omille tuot-
teille ja omalle työllemme pystymme antamaan kunnon takuut: 
15–60 vuoden materiaalitakuut sekä 5 vuoden asennustakuun. 
Ja kun asioit pitkäikäisen ja kokeneen yrityksen kanssa, tiedät, 
että takuut ja palvelu toimivat myös tulevina vuosina.

Vesivek-asennukselle on ensimmäisenä alalla myönnetty ISO 
9001:2015 -laatusertifikaatti. Vesivek on kehittänyt nosturi- ja 
telineasennukseen perustuvan konseptin, jonka avulla katto saa-
daan rakennettua säältä suojaan mahdollisimman nopeasti. Täl-
löin riski kosteuden pääsemisestä kattorakenteisiin on minimoitu.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Ormax OyJulkisivut

Tarkastus selvittää katon kunnon
Katto vastaa siitä, että talon rakenteet pysyvät kuivina kaikkein 
ankarimmissakin olosuhteissa. Vuosien mittaan voimistuneet 
sääilmiöt: kovat helteet, myrskyt ja pakkaset koettelevat raken-
nusta ja erityisesti kattoa. Silloin katemateriaalilta kysytään lu-
juutta ja kovuutta kestää toistuvia ääriolosuhteita vuodesta toi-
seen.

Vuosikymmeniä vanha katto on uusittava hyvissä ajoin ennen 
kuin vahinkoja alkaa ilmetä. Katolla tulisi suorittaa tarkastus ai-
nakin kerran vuodessa. Näin havaitaan mahdolliset halkeamat ja 
murtumat, jotka ovat riskikohtia yläpohjan kosteusvaurioille. Lä-
pivientien liitos- ja saumakohdat on myös syytä tarkistaa huolella. 
Ullakkotilojen puolelta tehty silmämääräinen tarkastus puoles-
taan paljastaa mahdolliset aluskatteen läpi päässeet vuotokohdat.
Kattotyypistä ja materiaalista riippuen katon käyttöikä vaihtelee 
keskimäärin 30–50 vuoden välillä. Mikäli katon kunto askarrut-
taa ja edeltävästä tarkastuksesta on aikaa, on hyvä tukeutua am-
mattilaisen puoleen ja pyytää kuntoarvio. Kokenut kattoasenta-
ja osaa tehdä perusteellisen tarkastuksen ja kertoa, miten juuri 
kyseinen katto remontoidaan parhaalla tavalla. Haettaessa luo-
tettavaa asiantuntijaa, on Ormaxin valtuutetun kattoasentajan 
valinta turvallinen ratkaisu.

Uusi betonitiililaatta tuo modernia ilmettä
Katto vaikuttaa vahvasti myös rakennuksen visuaaliseen ilmee-
seen. Kohteeseen sopivan kattotiilen valinnalla saadaan muutet-
tua talon ilmettä ja nostettua sen arvoa. Muodoltaan perinteisen 
aaltoilevan kattotiilen rinnalle on markkinoille tullut uuden tyyp-
pinen kattotiililaatta. Ormax EVO-betonilaattakattotiili edustaa 
uusinta kattotiiliteknologiaa. Tiili on ohut, ilmeeltään kevyt ja 
siitä syntyy tasainen kattopinta. Erinomaisesti myös korjausra-
kentamiseen soveltuva EVO korostaa vanhan talon persoonallista 
ilmettä ja rakentaa harmonisen kokonaisuuden eri julkisivuma-
teriaalien kanssa. Mittatarkka tiili lukkiutuu tiiviisti paikoilleen 
ja pysyy siinä vakaasti kaikissa olosuhteissa. Moderni ja kestävä 
Ormax EVO -tiilikatto suojaa taloa jopa 70 vuotta.

Aluskate varmistaa kosteusteknisen toiminnan
Jotta katto toimisi kuten on suunniteltu, on myös aluskatteen laa-
tuun kiinnitettävä huomiota. Mikä tahansa muovipeite ei kelpaa 
toimittamaan aluskatteen virkaa. Nykyaikaiset, diffuusioavoimet 
eli hengittävät aluskatteet toimivat kuten ulkoiluvaate, jossa on 
Goretex-kalvo. Ne eivät päästä vettä ulkoa sisään, mutta ”hengit-
tävät” sisäisen höyryn ulos. Diffuusioavoin aluskate kuivattaa ala-
puolellansa olevia rakenteita ja lämmöneristeitä. Se antaa hieman 
anteeksi tuuletuksen puutteita, jolloin kosteudella on paremmat 
mahdollisuudet päästä poistumaan rakenteesta. 

Aluskatteelta vaaditaan myös asennuskestävyyttä. Pysyäkseen 
ehjänä on repäisylujuuden kestettävä astuminen, ei pelkästään 
turvallisuussyistä, vaan myös asentamisen helppouden vuoksi. 
Divoroll aluskatteet on suunniteltu kattorakentamisen haastei-
siin. Ne varmistavat katon oikean kosteusteknisen toiminnan ja 
niiden asennustyö hoituu ongelmitta.

Kattoremontti 
kannattaa ennakoida ajoissa

Vaikka katto on rakennuksen tärkein suoja ja iso osa julkisivua, ei sen kuntoon 
kuitenkaan aina kiinnitetä yhtä herkästi huomioita kuin ulkoseinien, ikkunoiden 
tai ovien. Vasta katemateriaalin tarkempi tutkiminen paljastaa montako vuotta on 
vielä luotettava suoja pään päällä. Mikäli katolla havaitaan kulumia tai halkeamia, 
on syytä ryhtyä toimiin. Yläpohjan piilevät vuodot käyvät taloyhtiölle kalliiksi.

Tutustu kattoremonttikohteisiin: 
www.rakentaja.fi/kattojenkunkku

VUODEN 2019 KATTOJEN KUNKKU
King of roofs on kotimaisen kattotiilivalmistajan Ormaxin 
järjestämä kilpailu, jossa haetaan vuoden vaikuttavinta kat-
toremonttikohdetta. Tämän vuoden voittajaksi selvisi Ruot-
sinpyhtään Ruukin alueella sijaitseva 1806 rakennettu upea 
talo, joka on toiminut aikoinaan muun muassa panimona ja 
viinanpolttimona sekä leipomona. Myöhemmin talo on muu-
tettu asuinkäyttöön ja se on korjattu perusteellisesti v. 1947 
Alvar Aallon piirustusten mukaan. 

Remontoidun katon alusta oli pääosin terve, pieniä la-
hovaurioita poistettiin ja korjattiin. Vanha pärekatto jätettiin 
pääosin paikoilleen. Katossa olleiden painumien korjaamiseksi 
rakennettiin vaakaan 25x100 laudasta rakenne, jonka päälle 
tehtiin oikaisu kiilaamalla 32x100 pystyruode suoraan. Pys-
tyruoteen päälle asennettiin aluskatteeksi Icopal TarraPolar 
-kermi. Vesikatteen alustaksi asennettiin 48x73 vaakaruoteet. 
Suojellun rakennuksen vesikatteeksi Museovirasto hyväksyi 
Ormaxin savitiilen Vittinge T11.

ELIITTIKATOT – KATTOJA SUOMALAISIIN  
KOTEIHIN PIAN 20 VUOTTA
Voittajakohteen toteutuksesta vastannut Eliittikatot Oy on re-
montoinut tuhansien kotien katot sekä tehnyt moninkertaisen 
määrän kuntokartoituksia. Vuonna 2017 Eliittikatot arvioi re-
montoivansa noin 800 kattoa.

Eliittikatot on RALA-sertifioitu yritys sekä kuuluu Luotet-
tava Kumppani -ohjelmaan. Suomen Asiakastieto on myön-
tänyt Eliittikatoille Suomen Vahvimmat Platina 2013–2017 
-sertifikaatin. Myös Kauppalehti on noteerannut yrityksen 
arvostetuilla Menestyjäyritys 2017 ja Kasvuyritys 2017 -ser-
tifikaateilla. Käytännössä sertifikaatit ovat merkkejä vakaasta 
toiminnasta ja luotettavuudesta.
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Seinä ja lapetikkaat yhdessä kattosiltojen kanssa 
varmistavat turvallisen liikkumisen.

Kattoremontissa uusitaan aluslaudoituksen lisäk-
si myös aluskate.

Katteen alle liitoskohtiin asennettava ulkotaite-
tiiviste varmistaa suojan kosteudelta.

   Uusi tiilikatto antaa rakennukselle ryhdikkään 
ja arvokkaan ilmeen.
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Teksti: Kirsi Rahkonen   Kuvat: KerabitPro OyJulkisivut

Kattohuollosta ensiapua kattovuotoihin
Eskolantie 7:ssä Helsingissä sijaitsee As Oy Suojamäenrinteen 
vuonna 1978 rakennettu kerrostalo. Alun perin taloon rakennet-
tiin tasakatto, jonka päälle kaikki IV-asennukset tehtiin pintave-
toina. Lukuisat läpiviennit ja pinta-asennukset aiheuttivat huo-
mattavan vuotoriskin, eikä vuodolta vuosien saatossa vältytty. 
Muutama vuosi sitten taloyhtiö solmi kattohuoltosopimuksen 
kattoammattilaisten kanssa ja sen jälkeen vuodot saatiin kuriin. 
Katon rakenteellisia heikkouksia ei huoltamalla kuitenkaan ole 
mahdollista korjata.

Kattosaneerauksella mielenrauhaa vuosiksi eteen-
päin
– Linjasaneerauskin häämöttää jo näköpiirissä, joten päätimme 
teettää kattosaneerauksen nyt, jotta saamme sen maksettua en-
nen linjasaneerauksen aloittamista, kertoo taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Huuhka. Projekti alkoi suunnittelun kilpai-
lutuksella. Suunnitteluvaiheen yhteistyökumppaniksi valikoitui 
Talokeskus Oy, joka suunnitteli selkeän kattomuodon muutoksen. 
Tasakaton muuttaminen pulpettikatoksi mahdollisti IV-asennus-
ten sijoittamisen yläpohjaan.

– Suunnittelun näkökulmasta ratkaisu oli hyvin selkeä, tote-
aa rakennesuunnittelusta ja projektijohdosta vastannut Hannu 
Sippola Frontagosta. Täysin uuden katon rakentaminen oli pal-
jon selkeämpää. Tällä ratkaisulla saatiin IV-putket piiloon sekä 
huomattavasti lisäeristystä yläpohjaan, mikä parantaa energia-
taloutta. Sippola siirtyi hankkeen aikana Talokeskukselta Fron-
tagolle, joten oli luontevaa tilata urakan aikainen projektijohto 
ja valvonta Frontagolta.

Malliesimerkki hyvin sujuneesta projektista
Kun ammattilaiset ovat asialla, sujuu projekti jouhevasti. Tilanne 
on suorastaan erikoinen, kaikki osapuolet kehuvat toisiaan hy-
myssä suin. – Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin kaikkien osa-
puolten kesken, hymyilee valvoja Kalevi Hömppi Frontagosta. 
Tämä on ollut helppo projekti, kun taloyhtiön hallitus on ollut 
kiitettävän aktiivisesti mukana. Viestintä on ollut sujuvaa ja pää-
tökset on saatu tehtyä ilman viiveitä. Myös urakoitsija on hoita-
nut hommansa kiitettävästi. On mukava valvoa työmaata, missä 
tekijät osaavat työnsä ja ovat ylpeitä kädentaidoistaan ja aikaan-
saannoksistaan. Aina on hyvä meininki täällä ja hyvillä mielin ol-
laan tultu aamuisin töihin. Urakoitsijana toimii KerabitPro Oy ja 
sieltä projektia on vetänyt työmaapäällikkö Heikki Hämäläinen. 
Myös Heikki kehuu yhteistyön sujuvuutta: Frontago on hoitanut 
valvonnan hienosti. Sujuvasti on saatu kaikki asiat sovittua yh-
teistyössä ja viiveittä eteenpäin, mm. joitakin pellityksiin liittyviä 
yksityiskohtia on pitänyt hioa.

Katto hyvin – kaikki hyvin

Tavanomaista leveämpi 
sääsuoja mahdollisti työtaso-
jen rakentamisen telineiden 
varaan. Työtasoilta oli helppo 
ja turvallinen rakentaa räys-
täitä.

Uusi pulpelttikatto kaataa 
1:10, yläreuna on 1,6 metriä 
korkeammalla kuin vanha 
kattopinta. IV-asennukset 
ovat siististi katon alla pii-
lossa.

Eskolantie 7:ssä Helsingissä sijaitsevan kerrostalon tasakatto saneerattiin 
pulpettikatoksi. IV-asennukset saatiin piilon yläpohjaan, jolloin vuotoriskit 
pienevät ja katon huolto helpottuu.

Tarvitsetko apua kattoasioissa?
Ota yhteyttä www.kerabitpro.fi

Kaikki osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä projektin etenemiseen. Kuvas-
sa vasemmalta lukien taloyhtiön puheenjohtaja Vesa Huuhka, rakennesuun-
nittelija ja projektipäällikkö Hannu Sippola Frontago Oy:stä, valvoja Kalevi 
Hömppi samoin Frontagosta, isännöitsijä Timo Ylönen sekä urakoitsijan 
edustaja työmaapäällikkö Heikki Hämäläinen KerabitPro Oy:stä.
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Teksti ja kuvat: LA Kattohuolto OyJulkisivut

Ota yhteyttä ja sovi maksuton kartoitus: 
www.la-kattohuolto.fi

Katon huolto
maksaa itsensä takaisin

Vesikatolla on erittäin merkittävä tehtävä koko rakennuksen toiminnan kannalta: 
katto suojaa koko muuta rakennusta. Kattoa ei voi jättää oman onnensa nojaan, 
vaan katto on tarkistettava ja huollettava säännöllisesti.

Rikkinäisen tiilen vaihtaminen on pieni, mutta tärkeä huoltotoimenpide.

Maalaus pidentää peltikaton elinkaarta huomattavasti.

Materiaalista riippumatta jokaista kattoa täytyy huoltaa, jot-
ta katon elinkaari olisi suunnitelmien mukainen. Huolto 
tehdään kaksi kertaa vuodessa – keväällä kun lumet ovat 

sulaneet ja syksyllä lehtien putoamisen ja lumentulon välissä.
Huoltotoimenpiteiden täsmällistä ajoitusta tärkeämpää on se, 

että katolla varmasti käydään, mahdolliset ongelmat havaitaan 
ja ne myös korjataan ajoissa ja dokumentoidusti. Katon puhdis-
tus irtonaisesta roskasta on myös yksi tärkeä huoltotoimenpide: 
sillä varmistetaan kattokaivojen toimivuus ja näin veden hallit-
tu poisjohtaminen katolta sekä kiinteistön seinän vierustoilta.

Vakuutus ei juuri korvaa kattovuotojen aiheuttamia 
vesivahinkoja
Kuten seuraavasta vakuutusyhtiön esimerkistä voi todeta, eivät 
vakuutukset juurikaan korvaa kattovaurioiden aiheuttamia vesi-
vahinkoja. Huolto on halpa ”lisävakuutus”, jolla vuodot pidetään 
poissa ja asukkaat tyytyväisinä.

Vakuutusyhtiön esimerkki: Rakennuksen kuusi vuotta vanha 
vesikatto vuoti keväällä. Aikaisemmin vuotoja ei ole ollut. Vuodon 
syyksi todettiin jään muodostuminen räystäille ja tästä johtuva 
veden nousu katolla. Vuotanut vesi kasteli yläpohjan lämmöne-
risteet ja irrotti ulkoseinän rappausta. Vesi kasteli myös kolmessa 
asunnossa ja yhdessä porrashuoneessa katto- ja seinäpintoja sekä 
turvotti asuntojen väliseinälevyjä. Vuotovakuutuksesta korvataan 
asuinhuoneistojen katto- ja seinäpintojen maalaus ja tapetointi. 
Vakuutuksesta ei korvata asuntojen seinälevyjen vaihtoa, porras-
huoneen eikä ulkoseinän rappauksen korjausta eikä yläpohjan 
lämmöneristeiden mahdollista vaihtoa. Myös itse kattovuodon 
korjaus jää vakuutuskorvauksen ulkopuolelle.

Kattohuolto kannattaa antaa ammattilaiselle
Sisaryrityksemme KerabitPro teki kattoremontin As Oy Suoja-
mäenrinteen tasakatolle. Jututimme hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Huuhkaa myös huoltoasioista: – Kyllä kattohuolto kannattaa 

antaa ammattilaisen hoidettavaksi. Kattohuolto on aika edullis-
ta varsinkin pitkässä juoksussa, kun tulevat pari kertaa vuodes-
sa putsaamaan roskat pois ja tarkistamaan katon, Vesa kertoo. 
Kattohuoltopalveluja kannattaisi enemmänkin markkinoida, kyl-
lä meidän taloyhtiössä ainakin saatiin mielenrauha, kun tehtiin 
kattohuoltosopimus ammattilaisten kanssa.
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Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Lumon OyJulkisivut

Lasituksen huoltaminen itse
Itse tehtäviä huoltotoimenpiteitä ovat lasien pesu ja kiskojen puh-
distaminen pari kertaa vuodessa. Jotakin komponentteja – ku-
ten lasituksen päädyssä olevat pystytiivisteet – voi vaihtaa itse, 
mutta pääsääntöisesti huolto kannattaa jättää Lumon huoltoam-
mattilaisen tehtäväksi.

Mitkä merkit osoittavat huollon tarpeen?
Jos parvekelasit ovat yli viisi vuotta vanhat tai edellisestä huol-
losta on kulunut pitkä aika, huolto on aina ajankohtainen riip-
pumatta siitä, onko lasituksessa havaittavissa ulkoisia merkkejä 
huollon tarpeesta. Ennakoiva toiminta säästää ongelmilta. Jos 
merkkejä ongelmista ilmenee, esimerkiksi lasituksen avaaminen 
ja sulkeminen on vaikeutunut, lasit liukuvat huonosti tai tiivis-
teet ovat huonossa kunnossa, parvekelasien huolto on viimeis-
tään silloin tarpeellinen.

Parvekelasien huolto talvella
Parvekelaseja voi huoltaa ympäri vuoden.  Paras aika huollolle on 
talvi, marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Tällöin toimitus-
ajat ovat lyhyet ja parveke on muutenkin vähemmällä käytöllä. 
Kun lasitukset on huollettu talviaikaan, ovat ne hyvässä kunnos-
sa heti kevätauringon alkaessa paistaa.

Huolletut lasitukset osa turvallisuutta
Lasien säännöllinen huolto takaa parvekelasitusten turvalli-
suuden ja yli 30 vuoden käyttöiän. Jos lasitukset ovat osakkeen 
omistajan vastuulla eikä huoltokäynneistä ole tietoa, osakkeen 
omistajan on syytä olla Lumoniin yhteydessä ja selvittää, milloin 
lasitukset on viimeksi huollettu. Niissä taloyhtiöissä, missä huol-
tovastuu lasitusten osalta on taloyhtiöllä, tulee taloyhtiön halli-
tuksen ja isännöitsijän huolehtia, että lasitukset tulevat asian-
mukaisesti huollettua.

Uudistuotannon parvekelasituksien kunnossapitovastuu on 
taloyhtiöllä. Nykyään myös julkisivu-/parvekeremontin yhtey-
dessä kaikkiin parvekkeisiin asennettujen pääosin uusien la-
situsten kunnossapitovastuu siirretään taloyhtiölle ja vastuun 
siirto viedään yhtiöjärjestykseen. Parvekelasitusten huolto on 
kiinteistön huoltokirjassa sekä tulevan 5 vuoden kunnossapito-
tarveselvityksessä.

Miten taloyhtiössä on järkevintä toteuttaa  
lasituksen huolto?
Taloyhtiön huoltovastuulla olevat lasitukset kannattaa huollattaa 
samalla kertaa. Tällöin taloyhtiö saa huollossa merkittäviä kus-
tannussäästöjä. Huolto suunnitellaan taloyhtiökohtaisesti sen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Myös turvallisuusnäkökohta on 
tärkeä taloyhtiölle. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa raken-
teiden kiinnityspinnat ovat saattaneet rapautua. Säännöllisesti 
tarkastetut ja huolletut parvekelasit ovat turvalliset ja mukavat 
käyttää. Toimiva parvekelasitus on koko taloyhtiön etu. Kiinteis-
tö hyötyy, kun parvekelasit suojaavat rakenteita ja tuovat energi-
ansäästöä koko taloyhtiölle.

Mitä Lumonin lasituksen huolto sisältää?
Lumon antaa huoltamilleen laseille 5 vuoden käyttöturvan. Huol-
toasentaja tarkastaa järjestelmän kiinnitykset, vaihtaa kompo-
nentteja tarvittavilta osin sekä säätää ja voitelee parvekelasi-
tuksen kiskot. Asiakas saa tällöin viiden vuoden takuun ja käyt-
töturvan järjestelmälle. Käyttöturva koskee koko järjestelmää 
riippumatta siitä, minkä verran osia on uusittu.  Huoltokäynti 
ei haittaa asumista. 

Huoltopalvelun tilaaminen helppoa
Lumonin huoltopalvelulla on oma organisaatio. Koulutetut huol-
tomiehet tuntevat kaikki tuotteet ja niiden käyttöolosuhteet. 
Suurin osa parvekelasien asennustiedoista on Lumonin tietojär-
jestelmässä. ”Näemme osoitteen perusteella parvekelasityypin ja 
asennusajankohdan”, kertoo huoltopalveluiden organisoinnista 
vastaava aluejohtaja Risto Nivala. ”Olemme pyrkineet konsep-
toimaan huoltopalvelun ja tehneet huollon tilaamisen asiakkail-
lemme helpoksi, olipa sitten kyseessä yksittäinen asukas tai ta-
loyhtiö”, hän jatkaa.

Juuri 40-vuotta täyttänyt Lumon huolehtii tuotteistaan ja 
asiakkaistaan vastuullisesti myös tuotteen asennuksen jälkeen. 
Tästä syystä muistutamme asiakkaita huollon tarpeellisuudesta, 
jos asiakkaan yhteystiedot ovat saatavissa. Usein asiakas ottaa 
Lumoniin yhteyttä myös itse ja tilaa huollon.

Säännöllisesti huolletut 
parvekelasit ovat turvalliset ja toimivat

Hyvääkin tuotetta pitää huoltaa. Parvekelasien laskennallinen käyttöikä huollettuna on noin 30-40 
vuotta, olosuhteista riippuen. Ensimmäisen huollon aika on viiden vuoden kuluttua järjestelmän 
asentamisesta. Säännöllisesti huolletut lasitukset ovat turvalliset ja miellyttävät käyttää.

Lue lisää lasituksista: 
www.lumon.fi/huolto
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Tarkistuslista taloyhtiölle koskien parvekelasien huoltoa:
• Taloyhtiön kunnossapitovastuu on kirjattu yhtiöjärjestykseen.
• Parvekelasien huolto on kirjattu talon huoltokirjaan.
• Parvekelasien huolto on sisällytetty 5 vuoden kunnossapitotarveselvitykseen.
• Ensimmäinen parvekelasihuolto suositellaan tehtävän viisi vuotta asennuksen 

jälkeen.

Katso video parvekelasien huollosta:
www.omataloyhtio.fi/Lumonparvekelasihuolto
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Teksti: Mervi Salonen   Kuvat: Suomen Visor OyJulkisivut

Taloyhtiö, valmistaudu parvekekauteen. Varustele 
parvekkeet kaihtimilla
Parveke- ja terassilasituksiin on saatavilla yhdenmukaiset ja ny-
kyaikaiset kaihtimet tuomaan yksityisyyttä ja käyttömukavuut-
ta. Ne eivät toimi pelkästään näkö- tai häikäisysuojina, vaan ovat 
sen lisäksi tyylikäs sisustuselementti.

Kun kaikissa asunnoissa on käytössä samanlaiset kaihtimet, 
näyttää taloyhtiön parvekejulkisivu yhtenäiseltä. Siisti julkisi-
vu nostaa myös talon arvoa. Kaihtimet tuovat asukkaille näkö-
suojaa sekä yksityisyyttä, ja kaihtimien ansiosta parvekkeella on 
mahdollista säilyttää tavaroita turvallisemmin piilossa katseilta.

Aurinkoisella lasiparvekkeella lämpötila nousee korkeaksi. 
Kaihtimilla auringon paahtavuutta saa säädeltyä tehokkaasti, 
jolloin viilennystä on tarjolla, kun sitä kaipaa. Parveke-/terassi-
kaihtimet pitävät samalla myös asunnon sisätilat varjoisempana, 
jolloin muun viilennyksen tarve asunnoissa vähenee.

Kaihtimet voidaan asentaa kaikkiin yleisesti käytössä oleviin 
parvekelasituksiin. Kaihdin asennetaan parvekelasiin tukevas-
ti patentoiduilla kiinnikkeillä, jotka eivät vaadi poraamista tai 
ruuvaamista. Tällöin myös lasittajan tuotetakuu säilyy. Kaihti-
met eivät myöskään estä parvekelasituksen normaalia käyttöä, 
sillä jokaiseen lasiin asennetaan oma kaihtimensa. Kaihtimia on 
mahdollisuus säätää portaattomasti mihin kohtaan lasia tahan-
sa, myös alhaalta ylös.

Kankainen Visor Queen -vekkikaihdin soveltuu erinomaisesti 
myös lapsiperheisiin. Kaihtimissa ei ole roikkuvia naruja ja ne ovat 
turvalliset sekä helpot käyttää. Vekkikangas palautuu takaisin 
muotoonsa, vaikka sitä rypistäisi käsillä. Kaihdin on vesipestävä.

Kustannustehokkuutta yhteishankinnalla
Visor Oy tarjoaa taloyhtiöille mahdollisuuden hankkia parveke-
kaihtimet kustannustehokkaasti yhteishankintana. Kun kaih-
timet tilataan ja asennetaan koko taloyhtiöön kerralla, säästyy 
asennus-, toimitus- ja valmistuskustannuksia. Yhteishankinta 
varmistaa myös taloyhtiön yhtenäisen ja siistin julkisivuilmeen.

Nosta teemaksi kevään yhtiökokoukseen: 

Yhtenäinen julkisivu 
taloyhtiöön

Tiiviisti rakennettu asuinalue ei juurikaan tarjoa yksityisyyttä omalla parvekkeella tai terassilla viihtyvälle.  
Lasitus mahdollistaa parvekkeen ja terassin käytön lähes läpi vuoden, mutta esimerkiksi kynttilän valossa  
vietettäviin hämärtyviin iltoihin tai ystävien kesken pidettäviin kevätjuhliin pääsee turhan helposti osal-
listumaan naapurustonkin silmäparit ilman kunnollista näkösuojaa. On luonnollista, että yksityisyyttä  
haetaan keinolla millä hyvänsä ja taloyhtiön lasitettuja parvekkeita verhotaan moninkirjavin tavoin. Tämä 
taas ei imartele taloyhtiön julkisivua.

Lisätietoa: 
www.visor.fi

Kun kaikissa asunnoissa on käytössä samanlaiset kaihtimet, näyttää  
taloyhtiön julkisivu siistiltä.

Kaihtimen voi säätää mihin kohtaan lasia tahansa, myös alhaalta ylös.
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Teksti: Hannu Pyrhönen   Kuvat: Sirkka Saarinen Julkisivut

Lisätietoa: 
Muottikolmio Oy, Mestarintie 4, 01730 Vantaa
puh. 09 863 4360, www.isodran.fi

Tyypilliset syyt kiinteistön kellarin kosteusongelmiin ovat 
löydettävissä seuraavista tekijöistä:
– Puutteellinen tai virheellinen salaojitus.

– Sadevesien puutteellinen johtaminen pois rakenteista.
– Kapillaarinen kosteuden nousu anturan kautta perusmuuriin.
– Tiivis hengittämätön rakenne perusmuurin ulkopinnassa.
– Kastepiste seinärakenteessa sisäpuolisesta lämmöneristeestä 

johtuen.
Monet kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt pohtivatkin näiden 

ongelmien ratkaisua tekemällä salaoja- ja hulevesiremontin. Hy-
vän lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa pohtia koko sei-
närakenteen kosteustekninen toiminta.

Kellarin seinät kuivaksi lisälämmöneristeellä
Vanhan kiinteistön salaojaremonttia tehdessä on edullista samal-
la toteuttaa perusmuurin lisälämmöneristys. Lämmöneristys on 
syytä toteuttaa rakenteen ulkopuolisena, jottei kastepistettä syn-
ny perusmuurin sisään. Oikein toteutettuna lisälämmöneristys 
kuivaa luonnollisella tavalla seinärakenteen.

Hengittävän seinärakenteen edut
Rakennusfysiikan lakien mukaisesti kosteus siirtyy lämpimästä 
kylmään päin. Perinteisesti yleisesti käytetty perusmuurin ulko-
pinnassa oleva bitumisively tai patolevy ei mahdollista kosteuden 
kulkeutumista pois rakenteen pinnasta.

Ratkaisu kellarin 

kosteus- ja 
homeongelmiin

Teknisesti oikein toimiva ratkaisu näihin ongelmiin on sala-
ojittava ISODRÄN® lämmöneriste, joka asennetaan perusmuu-
rin ulkopintaan.

ISODRÄN®-rakenne on hengittävä ja rakennusfysiikan perus-
lakeja hyödyntävä lämmöneriste, joka toimii samalla pystysalaoja-
na ja kapillaarikatkona. Tällaisessa ratkaisussa kastepiste siirtyy 
seinärakenteesta seinän ulkopuoliseen salaojittavaan lämmöne-
risteeseen, josta kondensoitunut vesi johdetaan salaojiin.

Salaojittavan lämmöneristeen kustannusvaikutus
Salaojaremontin suurin kustannustekijä on vaadittavat kaivuu-
työt ja niihin liittyvät maamassojen vaihdot. Perinteisellä tavalla 
toteutetussa salaojaremontissa seinän vierusta täytetään salaojit-
tavalla ja kapillaarisen kosteuden nousun estävällä salaojasepelil-
lä. Tällöin vanhat maamassat joudutaan kuljettamaan pois ja kor-
vaamaan uudella salaojasepelillä. Tällä maamassojen turhalla siir-
telyllä on merkittävä kustannus- ja aikatauluvaikutus projektiin.

ISODRÄN® ratkaisu on kustannustehokas, koska kaivuumas-
sojen vaihtoa ei tarvita. Kaivanto voidaan täyttää vanhoilla kai-
vuumassoilla, koska lämmöneriste toimii pystysalaojana.

Kellarin lattian kapillaarikatko
Vanhojen kellareiden lattioiden alla ei ole välttämättä käytetty 
kapillaarisen kosteuden nousua estävää materiaalia. Tällöin koko 
lattia saattaa olla kostea ja anturan ulkopuolinen salaojitus ei vält-
tämättä takaa kellarin kuivamista. Salaojasepeliä kapillaarikatko-
na lattian alla käytettäessä tarvitaan 20 cm kerros.

Jouduttaessa avaamaan kellarin lattia kapillaarikatko ja läm-
möneristys voidaan toteuttaa ISODRÄN®-levyillä. Sama tuote 
toimii lämmöneristeenä ja kapillaarikatkona. Tällöin vältetään 
kallis ja kellarin huonekorkeutta pienentävä sepelin levitys lattian 
alle ja lopputuloksena on ylös ja alaspäin kuivuva lattiarakenne.

Kokemukset
ISODRÄN®-eristeellä on toteutettu Suomessa viime vuosikym-
menien aikana tuhansia kohteita omakotitaloista arvorakennuk-
siin. Kokemukset ovat olleet järjestään erittäin hyviä. Rakenteen 
soveltaminen edellyttää ainoastaan suunnittelijan ja urakoitsijan 
paneutumista käytettävään menetelmään.

Rakennusperustojen kosteus- ja homevauriot ovat joitakin 
yksittäistapauksia lukuun ottamatta suhteellisen helppoja 
ehkäistä tekemällä kuivatustekniset asiat oikein.

ISODRÄN®-levy koostuu bitumiemulsiolla vettymättömäksi käsitellyistä 
ja yhteenliimatauista, pyöreistä eps-palloista.
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Teksti: Kati Alakoski   Kuvat: Mikko SyrjänenJulkisivut

Vanhan lämmöneristyksen paksuus saattaa olla huomat-
tavasti ohuempi kuin nykyään rakennettavissa uusissa 
asuinrakennuksissa. Lisäksi nykyeristeet ovat kehittyneet 

vuosikymmenten aikana ja niiden eristävyys on parantunut sel-
keästi vanhoihin verrattuna. Ajan kuluessa myös mahdollinen 
rakenteeseen päässyt kosteus on saattanut vaurioittaa eristeitä 
ja pahimmassa tapauksessa jopa aiheuttaa mikrobivaurioita. Täl-
löin lämmöneristys ja koko julkisivurakenne saattaa olla aiheel-
lista uusia kokonaan.

Säästöjä vuosikustannuksiin
Tehokkaalla lämmöneristyksellä rakennuksen lämmityskustan-
nukset pysyvät maltillisina. Tehokkailla lämmöneristeillä eris-
tettäessä ulkoseinän lämmöneristävyys jopa kaksinkertaistuu 
seinärakenteen paksuuden pysyessä alkuperäisenä. Tämä tar-
koittaa säästöjä lämmityskuluissa. Tehokkailla Kooltherm läm-
möneristeillä vanhankin asuintalon energiatehokkuus voidaan 
parantaa matalaenergia- tai jopa  passiivitasolle asti. Rakennuk-
sen energiankulutukseen vaikuttaa myös monet muut rakennus-
osat ja talotekniikka.

Energiatehokas ja lämmityskuluissa säästöjä tuova seinäraken-
ne voidaan toteuttaa helposti ja kosteusteknisesti turvallisesti 
Kingspanin Kooltherm K15 Julkisivueristeillä. Uudet Kooltherm 
eristeet ovat jopa polyuretaania paremmin lämpöä eristäviä (λd= 
0,020 W/mK). 

Pitkäikäinen investointi
Hyvin eristetyn rakennuksen lämmityskulut ovat pienemmät ver-
rattuna heikommin eristettyyn rakennukseen. Samalla julkisivu 
päivittyy teknisesti nykyaikaiseksi. Eristeiden uusiminen on pit-

Tehokkaalla 
Kooltherm 

-lämmöneristyksellä 
säästöjä

Vanhojen lämmöneristeiden uusiminen kannattaa silloin, kun alkuperäinen eristevahvuus on pieni, 
eristekerros on vaurioitunut tai se on jäänyt asennettaessa vajaaksi. Uuden lämmöneristyksen myö-
tä vanha rakenne saadaan nykyaikaiseksi ja energiatehokkaaksi, jolloin säästyy energiaa ja saadaan 
säästöjä lämmityskustannuksissa.

källe kantava investointi, jolloin rakennuksen ulkoseinärakenne 
on mahdollista saattaa jopa nykysuositusten mukaiseksi.

Joustavuutta julkisivumateriaalin valintaan
Kingspan Kooltherm K15 -eristys voidaan tehdä kerrostaloon sen 
julkisivumateriaalista riippumatta. Julkisivuksi voidaan valita 
vaikkapa paikallamuurattu tiilijulkisivu, puuverhous tai tuulet-
tuva järjestelmä, jossa pinta voi olla esim. rapattu tai tiililaatta-
pintainen. Mahdollisuuksia on monia ja Kingspanilla on ratkaisut 
monien eri julkisivurakenteiden toteuttamiseen.

As Oy Helsingin Henrikintie 5
As Oy Helsingin Henrikintie 5:ssä on parhaillaan käynnissä kuu-
den talon julkisivusaneeraus. Remontti pitää sisällään julkisivue-
lementin ulkokuoren purun, vanhojen eristeiden vaihdon uusiin, 
energiatehokkaisiin lämmöneristeisiin sekä julkisivuverhouksen 
uusimisen. Kohteessa lämmöneristys uusitaan ja eristeeksi on 
valittu tehokas, alhaisen lämmönjohtavuusarvon (λd) omaava 
Kooltherm K15.

Taloyhtiö sijaitsee Pitäjänmäen Reimarlassa ja siinä on 170 
asuinhuoneistoa. Talot ovat valmistuneet 1978 ja peruskorjattu 
2003. Lämmöneristeen uusimisella parannetaan huomattavasti 
vanhan ulkoseinärakenteen energiatehokkuutta.

Lisätiedot:
Kingspan Insulation Oy, www.kingspaneristeet.fi
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Energiatehokkuutta parantavassa julkisivusanee-
rauksessa vanha ulkokuori puretaan eristeineen.

Kooltherm-lämmöneristys tuo joustavuutta julkisi-
vumateriaalin valintaan. 

Kingspanin eristeet on helppo asentaa.

Kooltherm-lämmöneristeellä vanhaa seinäpaksuutta 
ei välttämättä tarvitse kasvattaa sen hyvän lämmöne-
ristyskyvyn vuoksi. Näin ollen räystäs- ja sokkelilinjat 
voitanee pitää alkuperäistasossa.
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Teksti: Meri Peltola   Kuvat: UponorTekniikka

Lähivuosina Suomessa tehdään entistä enemmän putkire-
montteja, kun huomattava osa rakennuskannasta tulee kor-
jausikään. Etenkin 1970-luvun betonielementtilähiöissä näh-

dään pian ruuhkahuippu linjasaneerauksissa. Kasvavan kysynnän 
myötä alalla on tilausta entistä tehokkaammille ratkaisuille, jot-
ka tuovat säästöä niin korjausrakentamisen kustannuksiin kuin 
aikatauluunkin.

Yksi tapa tehdä kustannustehokas linjasaneeraus on korvata 
vanhat putket Uponor Reno Port -talotekniikkakasetilla. Kasetti 
sisältää käyttövesiputket, pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- 
ja viemäriliitännät viereen asennettavaa pesuallasta varten. Talo-
tekniikkakasetin keskeisimpiä etuja ovat hinta, laatu, nopeampi 
läpimenoaika ja tilatehokkuus. Pidemmällä aikajänteellä kilpai-
luvaltiksi muodostuu myös helppo huollettavuus, kun putkistot 
voidaan vaihtaa rakenteita rikkomatta.

Parhaassa tapauksessa yli 100 000 euron säästö-
potentiaali
Syksyllä 2018 valmistuneessa tutkimuksessa* vertailtiin perin-
teisen linjasaneerauksen ja talotekniikkakaseteilla tehtävän sa-
neerauksen kustannuksia viisikerroksisessa 1960-luvun lopun 
betonielementtitalossa, jossa on 52 asuntoa. Materiaalikustan-
nuksissa Reno Port osoittautui perinteistä menetelmää kalliim-
maksi, mutta työkustannuksissa etu oli selvästi talotekniikka-
kasettien puolella. Suorien kustannusten osalta säästöä syntyi 
yhteensä 13 400 euroa.

Suurin hyöty muodostui kuitenkin epäsuorista kustannuksis-
ta. Kun esimerkkikohteessa laskettiin aikataulusäästön vaiku-
tukset työmaakustannuksiin ja vuokratuloihin/väistöasumisen 
kustannuksiin sekä huomioitiin lisätöiden vaikutus koko hank-
keen kustannuksiin, todettiin talotekniikkakasetti selvästi kus-
tannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi. Mikäli aikataulusäästöt 
saavutetaan eikä lisätöitä tule, on talotekniikkakasetilla mahdol-
lista päästä jopa yli 100 000 euron säästöihin.

Linjasaneerauksissa aikataulusäästön ja lisätöiden vaikutukset 
koko hankkeen kustannuksiin ovat merkittävät. Koska vanhaa 

hormia ei Reno Portia käytettäessä tarvitse purkaa, on lisätöi-
den todennäköisyys ja laajuus pienempi kuin perinteisessä linja-
saneerauksessa. Tutkimuksen mukaan läpimenoaika on noin 15 
% nopeampi, joten työmaa-aikataulussa voi säästää jopa viikkoja.

Toimivaksi todettu ratkaisu säästää aikaa, rahaa ja 
tilaa
Kuopion lähellä Siilinjärvellä sijaitsevassa Asunto Oy Sandelsin-
tie 16:ssa tehtiin vuonna 2017 perusteellinen linjasaneeraus, jos-
sa vanhat käyttövesi- ja viemäriputket korvattiin Uponor Reno 
Port -talotekniikkakaseteilla. Laajan putkiremontin yhteydessä 
uusittiin myös vuonna 1969 rakennetun talon märkätilat ja säh-
könousut. Sandelsintielle Reno Port valikoitui tila- ja kustannus-
tehokkuutensa ansiosta.

– Ehdotin ratkaisua hankesuunnitteluvaiheessa taloyhtiöl-
le, joka vaihtoehtoja läpikäytyään päätyi talotekniikkakasettiin 
tilansäästön, hinnan ja nopeamman läpimenoajan perusteella. 
Saneeraus sujui erittäin hyvin ja ratkaisu nopeutti hankkeen lä-
pimenoaikaa huomattavasti, kertoo asuin- ja toimitilojen liiketoi-
mintajohtaja Jorma Kauppinen Granlund Kuopio Oy:stä.

Myös Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö Niiralan Kulman 
kerrostalokohteessa 2018 tehty Reno Port -linjasaneeraus sujui 
mallikkaasti. Kauppinen uskookin, että teollisesti esivalmistettuja 
talotekniikkaelementtejä tullaan hyödyntämään linjasaneerauk-
sissa lähivuosina yhä enemmän.

– Satamarannassa käynnistyy juuri hanke, jossa muunnetaan 
vanha varasto- ja toimistokiinteistö asuinkerrostaloksi. Reno Port 
valikoitui kohteeseen aikatauluhyötyjen ja etenkin tilatehokkuu-
den ansiosta; lisäneliöt tulevat tarpeeseen. Lisäksi eräässä kolmen 
pistetalon taloyhtiössä ollaan kiinnostuneita talotekniikkakase-
teilla tehtävästä linjasaneerauksesta edullisen hinnan ja nopeam-
man läpimenoajan takia, kertoo Kauppinen.

Aikataulu- ja kustannushyötyjen ohella esivalmistus tuo hel-
potusta korjausrakentamisen työvoimapulaan: kun lähivuosina 
putkiremonttien tekeminen kiihtyy, voi olla vaikea löytää tar-
peeksi tekijöitä.

– Esivalmistetut, nopeasti asennettavat ratkaisut takaavat, 
että hommat saadaan tehtyä ripeästi laadusta tinkimättä, Kaup-
pinen summaa.

Tutkimuksen mukaan talotekniikkakaseteilla 
tehty putkiremontti voi olla 

yli 100 000 euroa perinteistä 
menetelmää edullisempi
Esivalmistetuilla Reno Port -talotekniikkakaseteilla toteutettu linjasaneeraus osoittautui tuoreessa 
tutkimuksessa perinteistä menetelmää huomattavasti kustannustehokkaammaksi. Ratkaisu nopeut-
taa putkiremontin läpimenoaikaa, minimoi kalliiden lisätöiden riskin ja säästää tilaa 1960–70-luvun 
tyyppitalojen ahtaissa kylpyhuoneissa.

Lisätiedot:
www.uponor.fi

* Boost Brothersin 2018 toteuttamassa kustannusvertailussa selvitettiin 
Uponorin Reno Port -talotekniikkakasetin kokonaiskustannuksia asuinker-
rostalon linjasaneerauksessa perinteiseen putkiremonttiin verrattuna. Tut-
kimuksessa vertailtiin sekä linjasaneerausratkaisujen suoria (materiaali- ja 
työkustannukset) että epäsuoria kustannuksia (aikataulusäästöjen sekä 
lisä-, muutos- ja purkutöiden vaikutus) kustannustietojen ja vertailuaineis-
ton pohjalta. Tutkimukseen haastateltiin myös runsaasti linjasaneeraus-
markkinoiden ja -tekniikoiden asiantuntijoita ja vaikuttajia.
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Talotekniikkakasettien tuoma aikatauluhyöty näkyy 
taloyhtiön osakkaille pienempänä asumishaittana. As Oy 
Sandelsintie 16:ssa Siilinjärvellä säästettiin Reno Portin 
ansiosta aikaa ja tilaa.

AALTO-YLIOPISTOSSA TUTKITAAN 
PARHAILLAAN ESIVALMISTUKSEN 
HYÖTYJÄ
Esivalmistus kiinnostaa myös tutkijoita. Rakenta-
misen tuotantotalouden apulaisprofessori Antti 
Peltokorpi ja tutkijatohtori Rita Lavikka etsivät 
mahdollisuuksia lisätä erilaisten moduulien ja ta-
lotekniikkaesivalmisteiden käyttöä rakentamises-
sa. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii Aalto-yli-
opiston ja rakennusalan yritysten muodostama 
Building 2030 -konsortio. 

Peltokorven ja Lavikan mukaan esivalmis-
teiden käyttö voisi nostaa rakentamisen laatua, 
nopeuttaa rakennusprojektien valmistumista, 
vähentää materiaalihukkaa ja lisätä turvallisuut-
ta työmailla. Käytännössä ollaan kuitenkin vielä 
kaukana kytkentävalmiiden rakennuselementtien 
mahdollistamasta tuottavuusloikasta.

– Sekä aiemmat tutkimukset että tuoreet ana-
lyysimme osoittavat, että esivalmistuksen suurin 
potentiaali on rakentamisen aikataulusäästössä. 
Esivalmisteiden käyttö nopeuttaa tiettyjä työvai-
heita huomattavasti, mutta tämä ei vielä usein-
kaan käänny kustannussäästöksi kokonaisbudjet-
tia ajatellen. Hyödyttääkseen koko hanketta muut 
työt ja työvaiheet täytyisi tahdistaa esivalmisteen 
asennusaikatauluun. Tuoteinnovaatioiden lisäksi 
tarvitaan siis prosessi-innovaatioita, toteaa apu-
laisprofessori Antti Peltokorpi.
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Teksti: Mari SiukonenTekniikka

Koitan vielä kerran, kysymys kun vaikuttaa yksinkertaisel-
ta. Miksi vesimittarien asentaminen on pakollista, mutta 
kulutustietojen hyödyntäminen ei? Taustalla lienee kaunis 

ajatus energiatehokkaasta ja edullisesta asumisesta, mutta ämpä-
rin kokoinen porsaanreikä säädöksessä vesittää kaiken. Jokainen 
silmänlumeeksi asennettu vesimittari on pelkkä ympäristötaakka 
ja kankkulan kaivoon viskattu rahatukku. Ei tuottava energiain-
vestointi, ei taloudellinen ekoteko, ei mitään. 

Mittari tai ei – taloyhtiön on saatava kaikki veteen ja sen lämmi-
tykseen liittyvät kulut katettua ja kokonaissumman maksavat aina 
asukkaat. Yhtiökokous päättää, hoituuko homma oikeudenmukai-
sesti vai kompensoivatko tiedostavat kuluttajat lutraajien laskuja. 

Jälkimmäiselle laskutusmallille on vaikea löytää perusteluja. 
Lukemaan ei voi luottaa? Voipas, pitää vain valita tutkitusti toi-
miva järjestelmä. Räätälöity laskutus on hankalaa? Höps, edis-
tyneessä järjestelmässä prosessi on automatisoitu. Enempää en 
keksi edes teoreettisia esteitä. 

Reaaliaikainen vedenmittaus ja kulutuksen mukainen laskutus 
vähentävät vedenkulutusta tutkitusti kolmanneksella. Ja koska 
nykyaikaisen kerrostalon lämmitysenergiasta puolet kuluu veden 
lämmittämiseen, on vähennys merkittävä. Siinä syy, miksi veden-
kulutuksella on väliä myös tuhansien järvien maassa. 

IPPC julkaisi ilmastoraporttinsa viime vuoden lopulla. Se huu-
si peräämme niin kovaa, että sanoman pitäisi kuulua vieläkin. Il-
mastokiri vaatii jokaisen tehtävissä olevan teon – vaakakupissa 
painavat sekä poliittiset päätökset että yksilön vastuu. 

Mistä sitten kiikastaa, vaikka faktat puhuvat puolestaan? Toki 
vanhan sorkkiminen herättää tunnetusti tunteita. Mutta silti: 
mistä muusta hyödykkeestä olisit valmis maksamaan summan-
mutikassa? Taloyhtiön piikki puhelinoperaattorille, kuntosalille 
ja viiniverkkokauppaan voisi olla mielenkiintoinen testipaketti. 
Tai sitten tehdään yksinkertaisesti niin, minä maksan omat me-
noni ja sinä omasi. 

Kohottakaamme oikeudenmukaiselle ja ympäristöystävälli-
selle yhteiselolle malja maailman puhtainta vettä, jokainen ha-
luamansa kokoisessa mukissa. Kippis, kulaus ja vesilasku, kiitos!

Mielipide: Kulutuksen mukaisen  
vesilaskutuksen pitäisi olla lakisääteistä.

KIPPIS, KULAUS JA 
VESILASKU, KIITOS!
Usein olen kummastellut, mutta tänään mietin oikein 
urakalla. En keksinyt selitystä, en saanut pulmaan edes 
pienen pientä tolkun pisaraa. Nada. Nichts. Noll. 

Lue lisää vedenmittauksesta ja energiansäästöstä:
verto.fi

TIESITKÖ?
Kymmenen minuutin suihkuun kuluvalla energialla jääkaappi 
hurisee kolme viikkoa.
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Teksti ja kuvat: Ilpo LommiTekniikka

Kiinteistö-KYSin toimitusjohtaja Juhani Simpanen ja kiin-
teistöpäällikkö Toni Helin ovat yhtä mieltä Bauerin veden-
käsittelyjärjestelmien kustannustehokkuudesta ja lyhyestä 

takaisinmaksuajasta putkistojen ja venttiilien kestoiän kasvaessa 
merkittävästi sekä tukkeutuma- ja vuotokorjausten vähentyessä. 
Niistä syntyy huomattavia vuotuisia säästöjä.

Juhani Simpanen mainitsee konkreettisena esimerkkinä vuok-
rataloyhtiön oman toimistokerrostalon. Sen käyttövesiputkistot 
ehtivät osassa asunnoista tukkeutua reilussa kymmenessä vuo-
dessa melkein kokonaan.

– Toimistomme keittiöhanassa valui enää noin litra kuumaa 
vettä minuutissa, kun määrän olisi pitänyt olla ainakin kolmin-
kertainen. Joidenkin asuntojen hanoista kuumaa vettä ei tullut 
lainkaan, mikä toi ongelman konkreettisesti esille. Bauerin lait-
teiston asennuksen jälkeen vedentulo virkistyi olennaisesti muu-
tamassa kuukaudessa putkien puhdistuessa. Tällä hetkellä sama 
toimiston keittiön hana laskee kuumaa vettä läpi 4–5 litraa mi-
nuutissa. Vedensaannilla ja -laadulla on tärkeä merkitys asumis-
viihtyisyydessä, selvittää Simpanen.

Toni Helin mainitsee näkyvänä vedenkäsittelyjärjestelmän 
hyötynä myös kalkkeumien katoamisen.

– Kuopion ja Siilinjärven vesijohtovesi on kalkkipitoista. Siitä 
aiheutuu putkistojen ja venttiilien tukkeutumia sekä syöpymiä 
samoin kuin ikäviä kalkkijuovia esimerkiksi kylpyhuoneiden sei-
näkaakeleissa. Toisinaan venttiilit juuttuvat niin pahasti, että 
kahvat katkeavat vääntäessä.

– Vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä on putkistojen 
tukkeutuminen ja korroosiovuotojen syntyminen erityisen han-
kala ja kallis korjausurakka – ensin vuodon löytämisessä ja sen 
korjaamisessa betonilattioita avaten. Kerrostalossa voi olla lat-
tialämmitysputkea jopa 20 km.

Kolmas etu liittyy Helinin mukaan ympäristöasioihin. Ne ovat 
Kiinteistö-KYSissä isossa arvossa.

– Meillä on Ekokompassi-sertifikaatti, johon Bauerin veden-
käsittelyjärjestelmä sopii erinomaisesti. Enää ei tarvitse käyttää 
kemikaaleja putkistojen puhdistamiseen. Lisäksi lämpötalous pa-
ranee, kun energiankulutus vähenee vesikierron tehostuessa. Ve-
denkäsittelyjärjestelmän sähkönkulutus on vain muutamia kym-
meniä euroja vuodessa. Lämmitysjärjestelmän sivuvirtasuodat-
timen vaihto joitakin kertoja vuodessa ei maksa paljon eikä ole 
hankala operaatio, toteaa Helin.

Juhani Simpanen muistuttaa, että säästöjä tulee myös kauko-
lämpölaskussa, kun lämmönsiirtimien tehokkuus ja toimivuus 
paranevat sekä vuodot vähenevät. – Meillä on lämmitettävää 
huoneistopinta-alaa 70 000 m2, joten lämmityskustannuksissa 
on mahdollisuus tuntuviin säästöihin.

Bauer Watertechnology Oy:n tuotepäällikkö Mikko Timosen 
mukaan veden vaihtelevataajuuksiseen sähkömagneettiseen kä-
sittelyyn perustuvan kemikaalittoman Bauer-laitteiston tuote-
kehitys ja tuotanto ovat Saksassa. Laitteistoa on tuotu Suomeen 
parikymmentä vuotta.

– Käyttökokemuksia ja palkintoja on kertynyt vuosien mittaan 
paljon. Viimeisin tunnustus on vuonna 2018 myönnetty poh-
joismainen Suuri Tuottavuuspalkinto. Erilaisia käyttökohteita 
on runsaasti teollisuudessa, julkishallinnon laitoksissa, asunto-
yhtiöissä ja omakotitaloissakin. Asuin- ja toimitilakiinteistöissä 
on vedenkäsittelyjärjestelmiämme käyttövesi- ja patterijärjestel-
missä, lattialämmityksissä, lämpöpumpuissa sekä ilmanvaihto- ja 
jäähdytysjärjestelmissä, kertoo Timonen.

Kiinteistö-KYS Oy vakuuttui reilussa kolmessa vuodessa

Tukkoiset vesijohdot ja 
venttiilit avautuivat sekä 
vuodot vähenivät
Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistama 1 230 huoneiston vuokrataloyhtiö 
Kiinteistö-KYS Oy on käyttänyt reilun kolmen vuoden ajan osassa kiinteistöjään Bauer Watertechnology 
Oy:n vedenkäsittelyteknologiaa käyttövesi-, patteri- ja lattialämmitysjärjestelmissään. Kokemukset ovat 
niin hyviä, että Bauerin vedenkäsittelylaitteistoja hankitaan lisää kiinteistöihin saneerausten kuten läm-
mönsiirtimien ja putkistojen uusimisten sekä laajempien LVI-remonttien yhteydessä.

Lisätietoa Bauerista ja alueesi edustaja löytyy sivuilta: 
www.bauer-wt.fi

 Kiinteistöpäällikkö Toni Helinin mukaan Bauerin vedenkäsittelyjärjes-
telmä sopii erinomaisesti Ekopassi-sertifioituun järjestelmään.
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IV-kone

Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Ulospuhallusilma

Teksti: Essi Saarenpää   Kuvat: VILPE OyTekniikka

Lisätietoa:
VILPE.COM/IO
Myynti ja tekninen tuki: Puh. 020 123 3233
myynti@vilpe.com

Pidä kerrostalon ulkoseinä puhtaana
VILPE® IO -seinäelementti edustaa suunnittelun huippua. Huo-
lellisesti suunnitellussa tuotteessa ei ole esimerkiksi vaaraa sei-
nän likaantumisesta, joka on yleinen haitta rakennusten seinäele-
menteissä. Niiden päälle kertyvä katupöly nimittäin valuu usein 
sadeveden mukana seinään ja likaa sen. VILPE® IO:n alareunan 
muotoilun ansiosta vesi kuitenkin valuu suoraan alas eikä seinään.

Viimeistelty design
Suunnittelun tuloksena VILPE® IO:n painehäviö on pieni ja sen 
design on viimeistelty. Tuote sulautuu hyvin seinärakenteisiin, ja 
sen saa useassa eri värissä. VILPE® IO:n kanavakoot ovat 125 mm 
ja 160 mm. Rakenteensa ansiosta VILPE® IO pysyy luotettavasti 
seinällä vuosia, sillä kiinnitys on varmistettu erillisen asennus-
kehikon avulla. Poistoilman sekoittumista tuloilmaan pyritään 
vähentämään ohjaamalla poistoilmavirta kauas seinäpinnoista.

Sopii kaikenkokoisiin asuntoihin
VILPE® IO:n etu on säädettävyys. Sitä voi käyttää kaikenkokoisissa 
asunnoissa, koska ilmavirtausta voidaan helposti säätää mukana 
tulevalla supistusosalla. Tämän lisäksi VILPE® IO:n puhallinosan 
kätisyyttä voidaan helposti vaihtaa ja siten tuote mukautuu sekä 
vasemman- että oikeanpuolisiin puhallus- ja imusuuntiin. VILPE® 
IO:n voi huoletta valita kerrostalon seinäpuhalluslaitteeksi, sillä 
se täyttää uuden sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen vaatimuk-
set seinäpuhalluslaitteelle.

Kestävä valmistusmateriaali
Seinäelementti VILPE® IO on valmistettu kestävästä polypropee-
nimuovista (PP), joka ei ole haitallinen ympäristölle. Muovi on 
kierrätettävä, UV-suojattu sekä sään- ja iskunkestävä. Ainutlaatui-
sen UV-suojan ansiosta tuotteen väri kestää kovan auringonpais-
teen. Siksi VILPE Oy myöntää tuotteelle 10 vuoden väritakuun. 
VILPE® IO:lla on myös 20 vuoden tekninen takuu.

Lisäneliöitä asuntoon 
ilmanvaihtoratkaisun avulla

Kerrostaloissa ilmanvaihtoputkia ei aina pystytä vetämään katolle, vaan tulo- ja poistoilma 
otetaan rakennuksen seinästä. Silloin tarvitaan ilmanvaihdon seinäelementtiä. Niiden avulla 
kerrostaloasuntojen neliömäärää voi kasvattaa, kun jokaisesta asunnosta ei tarvitse viedä put-
kien avulla ulospuhallusyksikköä rakennuksen katolle. Kerrostalon seinäelementit ovatkin yhä 
suositumpia.

VILPE® IO:n etu on säädettävyys. 
Sitä voi käyttää kaikenkokoisissa 
asunnoissa, koska ilmavirtausta 
voidaan helposti säätää mukana 

tulevalla supistusosalla.

VILPE® IO
• Ilmanvaihdon seinäelementti, jonka kautta ulkoilma virtaa  

ilmanvaihtokoneeseen ja ulospuhallusilma poistuu.
• Sopii kaikenkokoisiin asuntoihin.
• Ei likaa kerrostalon seinää.
• Täyttää uuden sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen vaati-

mukset seinäpuhalluslaitteelle.

Esimerkki asunnosta, jossa ilmanvaihtoon käytetään VILPE® IO  
-seinäelementtiä.

Vaikka VILPE® IO on suunniteltu kerrostalokohteisiin, se sopi erinomai-
sesti myös Smart Lucia -elämystilan ilmanvaihtoon. Jotta Smart Lucian la-
siseinät ja -katto pääsivät oikeuksiinsa, oli välttämätöntä käyttää mahdol-
lisimman huomaamattomia teknisiä ratkaisuja. VILPE® IO on kuvassa oven 
yläpuolella.
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Teksti: Taru Kuusisto   Kuvat: Fortum OyTekniikka

As Oy Espoon Kilonhovi on 79 asunnon taloyhtiö, jonka 
kiinteistöjä on pitkään vaivannut korkeat lämmityskus-
tannukset ja epätasaiset lämpötilat asunnoissa. Näitä on-

gelmia korjaamaan taloyhtiö otti vuoden 2017 joulukuussa käyt-
töön Fortum SmartLiving Lämmityksen optimointi -palvelun, 
jossa lämmitystä ohjaa tekoälyn avulla toteutettu itseohjautuva 
lämmityksensäätöjärjestelmä. Palvelu mittaa jatkuvasti jokaisen 
asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta, ja säätää näiden tietojen 
perusteella kullekin hetkelle oikean lämmöntarpeen, sääennus-
teen huomioiden.

”Kuultuamme SmartLiving-palvelusta hallituksemme jäsenen 
kautta lähdimme selvittämään tarkemmin, mitä hyötyä ja lisäkus-
tannuksia palvelu voisi tuoda yhtiöllemme. Punnittuamme etuja 
ja hintaa, halusimme kokeilla palvelua, sillä sen mahdolliset hyö-
dyt vaikuttivat niin suurilta”, kertoo taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja Satu Lind.

Älykäs lämmityksenohjausjärjestelmä toi kauan 
toivottuja säästöjä
Satu Lindin mukaan Kilonhovin kiinteistöissä suuria kustannuk-
sia ovat huoneistojen lämpötilaerojen lisäksi aiheuttaneet erityi-
sesti suuret aulatilat, jotka ovat lähes aina olleet liian lämpimät. 
Yritykset säätää lämmitysjärjestelmää niin, että rappukäytävien 
lämpötilaa saataisiin laskettua, eivät tuottaneet toivottuja tu-
loksia. Älykäs lämmityksen ohjaus toikin pitkään toivottua apua 
näihin ongelmiin.

”Parasta palvelussa on tietysti ollut se, että taloyhtiömme kau-
kolämpökustannukset ovat vajaan vuoden aikana tippuneet jopa 
13 prosenttia”, Satu Lind kiteyttää. Paljon hyötyä myös saatu 
palvelun kuukausittain tuottamasta sähköisestä raportista: ”Pu-
heenjohtajana pysyn raportin avulla ajan tasalla siitä, ovatko huo-
neistojen lämpötilat ja ilmankosteus suositusten mukaisia. Näen 
myös kätevästi asukkaiden antamat palautteet näihin liittyen.”

Asukkaat tyytyväisiä tasaisiin lämpötiloihin
Säästöjen lisäksi kiitosta on tullut myös taloyhtiön asukkailta, 
huoneistojen tasaisempien lämpötilojen ansiosta. Ennen palve-
lun käyttöönottoa lämpötilaerot asuntojen välillä olivat huomat-
tavia, sillä kylmimmissä asunnoissa lämpötila oli talvisin vain 18-
20 astetta ja kuumimmissa jopa yli 26 astetta. ”Alussa asukkaat 
olivat huolissaan, olemmeko hallituksena investoineet johonkin 
turhaan. Hyvin nopeasti aloimme kuitenkin saada kiitosta ja alun 
totuttelun jälkeen sekä liian kuumien että kylmien huoneistojen 
asukkaat ovat olleet tyytyväisiä”, Satu Lind kertoo.

Älykkäällä 

lämmityksen ohjauksella 
kiinteistön lämmityskustannukset kuriin

Fortumin SmartLiving Lämmityksen optimointi -palvelu ohjaa tekoälyn 
avulla jo 14 000 asunnon lämmitystä Suomessa, Norjassa ja Puolassa. 
As Oy Espoon Kilonhovissa palvelu on ollut käytössä vuoden verran. 
Palvelu on tuonut taloyhtiölle kauan toivottua apua korkeisiin lämmi-
tyskustannuksiin ja asuntojen epätasaisiin lämpötiloihin.

Kiinnostuitko?
Lue lisää palvelusta www.fortum.fi/optimointi tai ota yhteyttä 
Ismo Virtanen puh. 040 183 5469, ismo.virtanen@fortum.com

LÄMMITYKSEN OPTIMOINNIN EDUT:
•  Keskimääräinen säästö 10% lämmityskustannuksissa
•  Tasaisemmat lämpötilat asunnoissa
•  Kiinteistön reaaliaikainen seuranta
•  Mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmatilanteissa

Satu Lind, taloyhtiön hal-
lituksen puheenjohtaja.

As Oy Espoon Kilonhovi.
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: ISOVERTekniikka

Tiesitkö, että jopa yksi viidesosa kodin lämmöstä saattaa pois-
tua katon kautta? Huonosti eristetty katto tuo mukanaan 
suuria lämmityskuluja. Lisälämmöneristämällä yläpohja 

ei hukata lämpöä harakoille katon kautta – ja samalla säästetään 
lämmityskuluissa.

Mitä on ISOVER InsulSafe®?
ISOVER InsulSafe® on puhallusvillaeristeeksi valmistettu tuote, 
jonka pääasiallisia käyttökohteita ovat vaakasuorat (<1:4) yläpoh-
jat sekä ontelomalliset yläpohjarakenteet. Kotimainen ISOVER 
InsulSafe® Puhallusvilla on valmistettu kierrätyslasista. Eristeen 
raaka-aineesta kierrätetyn lasin osuus on jopa 70%. Lämmöneris-
te on siis valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalis-
ta materiaalista eikä se sisällä myöskään korroosiota aiheuttavia 
ainesosia. ISOVER InsulSafe® on lahoamaton sekä hajuton tuote, 
joka ei tarjoa kasvualustaa erilaisille homesienille.

Eriste kuuluu paloluokitukseltaan luokkaan A1, mikä tarkoit-
taa eristeen kuulumista parhaaseen paloluokkaan (palamaton 
materiaali). A1-paloluokka saavutetaan ISOVER InsulSafe® Pu-
hallusvillassa täysin ilman lisättyjä palonestoaineita, joten tuote 
sopii myös joutsenmerkittyjen rakennusten lämmöneristeeksi.

Sopii monenlaisiin kohteisiin
InsulSafe® sopii eristeeksi uudisrakentamisessa sekä myös kor-
jausrakentamisessa, kun yläpohjia lisäeristetään. InsulSafe® on 
turvallinen lisäeriste riippumatta siitä mitä (mineraalivilla, puu-
kuitueriste, sahanpuru) vanha käytetty eristemateriaali on. 

Miksi juuri puhallusvilla on erinomainen valinta? Kyseessä on 
tehokas lämmöneriste, jota suositellaan käytettäväksi nimen-
omaan yläpohjien eristämisessä niin uusissa kuin vanhoissakin 
rakennuksissa. Pumpulimaisen pehmeä ISOVER InsulSafe® Pu-
hallusvilla täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltojen syn-
tymistä sekä laskeutuu tasaisesti. Koska eriste on painumaton, 
sitä ei tarvitse olla lisäämässä rakennuksen elinaikana. Eristeen 
pölyämättömyys, asennuksen nopeus sekä eristeen kuuluminen 
parhaaseen paloluokkaan A1 tekevät ISOVER InsulSafe® Puhal-
lusvillasta erittäin hyvän ratkaisun.

Lisäeristäminen kannattaa – mitä pitää etukäteen 
selvittää?
– Ennen yläpohjan lisäeristämistä tulee yläpohja tarkistaa, onko 

lisäeristykselle riittävästi tilaa – mahtuuko puhallustyötä teke-
mään?

– Paljonko vanhaa eristettä on, missä kunnossa se on ja mitä ma-
teriaalia eriste on?

– Ovatko lvi-putket kondenssieristettyjä?
– Löytyykö katosta, höyrynsulusta tai läpivienneistä vuotokoh-

tia? Ne on paikattava ennen eristyksen aloittamista.
– On huolehdittava asianmukaisista tuulenohjaimista.
– Varmista kulkusillat ja niiden toimivuus myös lisäeristämisen 

jälkeen. Kulkusiltojen tulee jäädä eristepinnan yläpuolelle.

ISOVER InsulSafe® Puhallusvilla –

Lisäeristämisellä 
energiansäästöä sekä korjaus- 
että uudisrakentamisessa

ERISTÄMINEN ON HELPPOA,  
KUN AMMATTILAINEN SEN HOITAA!
Lähetä tarjouspyyntö alueesi lähimmille urakoitsijoille osoit-
teessa www.puhallusvillaa.fi. Tutustu samalla ISOVER Ener-
giansäästölaskuriin. 

Lisätietoa eristeistä ja eristämisestä: 
www.isover.fi
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Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno KylmänenTekniikka

Ota yhteyttä:
Talopesulat Oy, puh. 09-686 9750

Talopesula ja sen koneet 
ovat hyvä uusia linjasaneerauksen yhteydessä

TALOPESULAN KONEISTAMISEN HINTA?
• Kaksi konetta à 7–10 kg (Talpet CW 10)
• Kuivausrumpu (Talpet KR 2000 LP)
• Mankeli (Talpet KM 80/800)

Pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto 
(n. 30 asunnon taloyhtiö) = 12 000 €.

Jos kyseessä on 60 asunnon taloyhtiö, pesutupa mak-
saa 200 €/asunto = 12 000 €, 15 vuoden aikana 13 €/asun-
to (195 €).

Miksi linjasaneeraus ja talopesulan uudistaminen 
kannattaa yhdellä kertaa?

Koneiden uudistaminen näkyy ensimmäisenä energiansäästö-
nä. Säästö ei välttämättä ole suuri, mutta kokonaisenergiankulu-
tuksessa talopesulan kuluttama energia kuitenkin on merkityk-
sellinen, samoin energiansäästö.

Kuivausrumpu on nykypäivää
Syksy ja talvi eivät ole ideaalisia pyykinkuivausvuodenaikoja. Kos-
teus ja pakkanen tekevät pyykin kuivatuksesta haastavaa. Siksi 
talopesulasta pitäisi löytyä myös tehokas kuivausrumpu, ellei 
kaksi. Pyykin kuivattaminen omassa asunnossa ei ole suositel-
tavaa. Kosteusrasituksen lisääminen asunnossa on aina haitaksi 
rakenteille. Omissa asunnoissa ei juuri ole tilaakaan pyykinkui-
vatukseen. Pesutuvan kuivausrumpu kuivaa vaatteet nopeasti ja 
jättää ne suloisen pehmeiksi. Ja kun pyykkipäivää vietetään, myös 
pesutuvan mankelissa saa petivaatteet suoriksi.

Vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä tehdään linjasaneerauksia 
täyttä häkää. Koska työmaa joka tapauksessa joudutaan 
perustamaan, samalla kannattaisi tutkia kaikki tähän liit-

tyvät mahdolliset remontointikohteet. Linjasaneerauksessa jou-
dutaan kuitenkin lattiat ja seinät avaamaan putkien ja viemärei-
den kohdalla. Talosauna tietenkin uusitaan vesi- ja viemäriput-
kien/-kalusteiden kohdalta. Moniko tulee miettineeksi silloin, 
että talopesulan uudistuskin olisi paikallaan?

Uudet koneet säästävät energiaa
Talopesuloiden koneiden vaihtoikä on noin 15 vuotta. Tässä ajas-
sa koneet vanhentuvat. Vanhat koneet käyttävät enemmän vettä 
ja energiaa kuin uudet koneet. Lisäksi pyykkien pesutekniikka on 
kehittynyt 15 vuoden takaisista ajoista.
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Teksti: Heidi Hartonen   Kuvat: Robert Bosch OyTekniikka

Järkevällä investoinnilla suuret säästöt
Saneerauskohteessa vaihtamalla öljylämmitysjärjestelmän maa-
lämpöjärjestelmään saadaan lämmityskustannuksissa suuret 
säästöt. Vaihdon jälkeiset lämmityskustannukset ja vuosittainen 
säästö lämmityskuluissa on helppo laskea karkeasti jakamalla ny-
kyiset öljylämmityskustannukset kolmella. Öljylasku vaihtuu siis 
sähkölaskuksi, joka on kolmasosa entisen laskun loppusummasta. 
Esimerkiksi jos lämmityskustannukset ovat noin 30 000 euroa, 
ovat maalämmön hankinnan jälkeen jäljelle jäävät lämmityskus-
tannukset 10 000 euroa. Säästöä saataisiin siis lämmityskuluis-
sa noin 20 000 euroa vuodessa. Öljyn hinnan noustessa saadaan 
säästöä siis jatkuvasti enemmän öljylämmitykseen verrattuna.

Takaisinmaksuaika itse maalämpöpumpulla on nopea. Isoin 
osa investoinnista ovat yleensä lämpökaivojen poraukset. Oikein 
mitoitetut lämpökaivot antavat kuitenkin kiinteistölle energiaa 
koko sen elinkaaren ajan ja energiaa niistä riittää loputtomiin, 
joten investointia ei kannata pelätä. Maalämpö vaikuttaa posi-
tiivisesti myös kiinteistön arvoon!

Uusiutuvaa, ekologista ja huoletonta energiaa
Maalämpö on uusiutuvaa lämpöenergiaa, joten se on ympäris-
töystävällinen valinta kiinteistön lämmitykseen. Maalämpöjär-
jestelmä valjastaa maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa 
tai geotermistä energiaa lämmityskäyttöön. Se on ekologinen 
valinta, joka soveltuu pääosin kaikkiin kiertovesijärjestelmällä 
varustettuihin kiinteistöihin.

Oikein asennettuna ja mitoitettuna maalämpö on vaivaton läm-
mitysratkaisu. Lämmitysjärjestelmän automatiikka vastaa läm-
mitysjärjestelmän toiminnasta. Automatiikan avulla järjestelmä 
toimii aina mahdollisimman taloudellisesti pitäen samalla huo-
len siitä, että lämmönjakoverkkoon syötetään oikean lämpöistä 
vettä ja että käyttövettä riittää. Myös kulutusta on helppo seura-
ta laitteen automatiikasta ja lämmityslaskuissa ei tule yllätyksiä.

Toimintavarmuuden takaa ammattitaitoinen  
asennus
Oikealla maalämpöjärjestelmän mitoituksella varmistetaan paras 
säästö ja järjestelmän toimintavarmuus. Asennukseen on valitta-
va ammattitaitoinen ja luotettava asennusliike. Bosch Kiinteis-
tölämpömestarit ovat suorittaneet Boschin tarjoamat asiantun-
tijakoulutukset ja Bosch Kiinteistölämpömestarilta maalämpö-
järjestelmälle saa täyden kuuden vuoden takuun. Bosch tarjoaa 
tukea Kiinteistölämpömestareille aina mitoitusten teosta alkaen. 
Ainoana laitevalmistajana Bosch myös etävalvoo kiinteistökoh-
teitaan koko kuuden vuoden takuuajan.

Maalämpö 
säästää luontoa ja rahaa

Investoimalla maalämpöön voidaan lämmityksessä 
saada suuria säästöjä sekä saneeraus- että uudiskoh-
teissa. Tämän lisäksi maalämpö on ekologinen vaihto-
ehto, joka helpottaa asukkaiden arkea. Maalämpöön 
siirtyminen onkin oikea järki-investointi! Mutta pal-
jonko säästöä saadaan, ja kuinka pitkä takaisinmak-
suaika on?

Sopisiko maalämpö kiinteistönne lämmitysmuodoksi?
Ota yhteyttä boschmyynti@fi.bosch.com tai lue lisää ja 
lataa ilmainen ostajan opas: bosch-climate.fi

ESIMERKKISÄÄSTÖLASKELMA KIINTEISTÖ-
MAALÄMMÖLLÄ SAATAVISTA SÄÄSTÖISTÄ 
SANEERAUSKOHTEESSA
Esimerkkikohteen taustatiedot: Raumalla sijaitseva rivitalo-
kiinteistö, jonka rakennusvuosi on 1998. Kiinteistön pinta-ala 
on 1 200 m2 ja asuntoja on 11. Kiinteistössä öljykeskusläm-
mitys ja lattialämmitys, öljynkulutus 18 500 l/v = 18 500,00 €.
Kiinteistöön asennetaan: Bosch 7000 LW, 48 kW:n maaläm-
pö ja lisäksi 500 litran työsäiliö ja kaksi 500 litran käyttöve-
sivaraajaa.
• Tehonpeitto 89 %
• Lämpöpumpun tarvitsema energia 36 930 kWh
• Lisäenergia (sähkövastus) 240 kWh
• Lisälämmitys 5,9 kW
• Laskettu, annettu energia 156 620 kWh
• Ilmainen energia 119 450 kWh
• Vuosikulutus 4 088,00 €, sähkön hinta 0,11 €/kWh
Esimerkkilaskelmassa vuosisäästö maalämpöpumpulla on siis 
14 412 euroa vuodessa.
Esimerkkilaskelmassa koko järjestelmän takaisinmaksuaika on 
noin kuusi vuotta.
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Suomessa on noin 90 000 kiinteistöyhtiötä, joista arviolta 
20 %:lla on meneillään selvitys tai lähitulevaisuudessa säh-
köautojen latausjärjestelmäprojekti. Huomionarvoista on, 

että nyt suunnitellaan useamman latauspisteen kokonaisuuksia.
Latausjärjestelmäprojekti on tyypillisesti sähköasennusurakka, 

jonka toteutuksessa tulee ratkaista kustannustehokkaasti kolme 
keskeistä osa-aluetta; kapasiteetti, latauksen valvonta sekä laa-
jennettavuus tulevaisuudessa.

Latauspisteet asennetaan tyypillisesti kiinteistöjen pysäköin-
tialueille, jotka sijaitsevat rakennusten lähialueilla tai osana ra-
kennusta. Vaikka kirjo on laaja kaikissa latausjärjestelmäprojek-
teissa on samoja ominaispiirteitä.

Mitä pitää huomioida?
Kun taloyhtiössä on moninaisten vaiheiden jälkeen päätetty toi-
mia oikein ja hyväksyä sähköautojen lataus osaksi kiinteistön 
tuottamia palveluita, pitää aluksi käydä läpi projektin lähtötiedot. 
Viereiseen muistilistaan on koottu osa selvitettävistä aiheista.

Useissa kohteissa liittymän kapasiteetti on valmiiksi rajalli-
nen, lähellä maksimikuormaa, jolloin tarvitaan niin sanottua 
kuormanhallintaa. Hallinta voi perustua latauksen aikaisten vas-
taavan kokoisten kuormien pudotukseen, sähköautojen lataus-
tehojen rajoittamiseen, latausaikojen jaksottamiseen tai näiden 
yhdistelmiin.

Yksinkertaisimmillaan latauspisteiden käyttäjille määritellään 
vastikkeeseen arvioitu kuukausittainen latausvastike, jonka mää-
rää tarkennetaan kulutuksen mukaisesti tasauslaskulla. Lataus-
vastike voi sisältää energian, laiteinvestoinnin ja ylläpidon osuu-
det. Investointiosuus voi olla myös kertaluonteinen. Pilvipalve-
luun latausjärjestelmää ei ole pakko liittää, koska sekä kuorman-
hallinta että raportoinnit sujuvat paikallisesti latauskeskuksen ja 
latausrasioiden toimesta.

Mitä seuraavaksi?
Kun lähtötilanne on kartoitettu, tiedetään kapasiteetin mahdol-
lisuudet, latausvastikkeen rakenne sekä montako latauspistettä 
tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköautojen lataus 
taloyhtiöissä 
– auton tankkaus siirtyy kotipihalle

Latausprojekti voi tuoda mukanaan haasteita taloyhtiöiden etulinjassa toimiville. Mark-
kinoilla on juuri nyt toinen toistaan hienompia paketteja. Silti suurin osa kohteista voi-
daan yleensä toteuttaa perustekniikalla, jonka keskeisinä komponenttina ovat uusi 
latauskeskus sekä tarvittava määrä latauspisteitä. Latausprojektissa ei ole mystiikkaa, 
sähköautojen lataus on yksi sähkönkäyttömuoto muiden joukossa.

LATAUSPROJEKTI
Löytyykö pääkeskuksesta kapasiteettia / tarvitaanko sähkö-
liittymän päivitys / uusi liittymä?
Selvitys voidaan tehdä joko mittaamalla tai kysymällä energia-
yhtiöltä, kapasiteettia on _____x_____A

Latauspisteiden veloitusperusteet ja maksut?
Veloitusperusteena on siirretyn energian määrä, mikä laskute-
taan arviona hoitovastikkeessa ja tasauslasku kerran vuodessa.

Latauksen raportointi?
Laitetason kWh-mittauksen raportointi saadaan perinteisellä 
mittarien luennalla tai lähettämällä automaattisesti tiedot suo-
raan nimettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Latauspisteiden määrä?
Suositellaan kolmella jaollista määrää, esimerkiksi aluksi 6x, laa-
jennus 6 tai 9, laajemmissa kohteissa 15 latauspisteen ryhminä. 
Tällä varmennetaan 3-vaihe sähkösyötön eri vaiheiden tasai-
nen kuormittuminen  ja vältytään mahdollisilta vinokuormilta.

Miten huomioidaan latauspisteiden laajennusvaraukset?
Uudessa latauskeskuksessa laajennusvaraukset tai kompo-
nentit valmiiksi keskukseen ja riittävän leveät kaapelireitit, 
pintakaapelointina.

Miten käyttäjät tunnistetaan – latauksen valtuutus?
Käyttäjien tunnistus RFID-tageistä, RFID-lukijat latausrasioihin.

Tarvitaanko kuormanhallintaa?
Kuormanhallinta voidaan toteuttaa paikallisesti laitetasolla, jol-
loin selvitään pienemmällä sähköliittymällä.

Lisäksi muista; talotekniikan dokumenttien päivitykset ja 
ylläpitosuunnitelma – SFS6000 mukaisesti, sopimus/yhteys-
tiedot kenelle eri tilanteissa voi soittaa

Teksti: Jukka Mäkinen   Kuvat: ABB OyTekniikka
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Optimitilanteessa uusi latauskeskus ja 
latauspisteet voidaan liittää nykyiseen pää-
keskukseen. Jos pääkeskuksen maksimi-
kuorma on valmiiksi äärirajoilla, liittymän 
kokoa on mahdollista suurentaa tai tilata säh-
köverkkoyhtiöltä uusi sähköliittymä. Käy-
täntö vaihtelee sähköverkkoyhtiöittäin.

Latausprojektista kannattaa tehdä 
periaatekuvaus tarjouspyyntöä varten. 
Esimerkkikuvaus löytyy abb.fi/asen-
nustuotteet-sivustolta, ”eV-suun-
nittelijan oppaan” liitteestä (14.2.19 
alkaen). Riittävällä tarkkuudella laa-
ditun tarjouspyynnön hyötynä on yk-
sityiskohtien selventäminen, jolloin 
urakkatarjoukset ovat tarkempia sekä 
helpommin verrattavissa.

Millaista teknologiaa?
ABB on kehittänyt vakioidun latauskeskuksen, joka soveltuu sel-
laisenaan joko kuudelle tai 15:sta latauspisteelle. Suositeltavin 
latauskeskus pitää sisällään jokaiselle latauspisteelle oman ener-
giamittarin sekä yhteisen raportointiyksikön. Tämä latauskeskuk-
sen sisällä toimiva EQmatic-raportointi sujuvoittaa tasauslasku-
rutiineja. Kumulatiivinen mittaustieto on luettavissa mittareiden 
näytöistä kaikissa tilanteissa, mikä vähentää tulkinnallisuutta.

Latauskeskus, tähtimäisesti asennettavat syöttö- ja ohjauskaa-
pelointi sekä RFID-lukijoilla varustetut ABB EVLunic-latausrasiat 
voidaan mitoittaa täydelle 3 x 32 A latausvirralle. Latauskeskuk-
selle tuleva syöttökaapelointi on optimoitavissa esim. 3 x 125 A, 
kun vaiheiden vuorottelu ja paikallinen kuormanhallinta ovat 
käytössä. Kun EVLunic Pro Master-rasiaan asetetaan maksimi 
summavirta, jakaa Master-rasia kapasiteettia tarpeen mukaan ja 
jaksottaa latausta siten, ettei järjestelmä ylikuormita taloyhtiön 
sähköliittymää. Jokaiseen latausrasiaan voidaan ”opettaa” latauk-
sen valtuutusta vastaava RFID-kortti tai -avaimenperä ”tägi”. La-
tauksen valtuutusta, kuormanhallintaa eikä latausenergian mit-
tausta tarvitse siirtää pilvipalvelimelle. Tarvittaessa siihen on toki 
mahdollisuus EVLunic Pro Master-latausrasian kautta.

Huomioi, että…
Vaikka tällä hetkellä suurin osa ladattavista hybrideistä ja täys-
sähköautoista pystyy käyttämään pääosin 1 x 16 A latausvirtaa, 
järjestelmä kannattaa suunnitella kolmivaiheiseksi, koska se mah-
dollistaa monipuolisemmat ratkaisut myös tulevaisuudessa, kun 
sähköautojen akut kasvavat ja lataustehot nousevat.

Mitä muuta?
Kustannustehokkain kokonaisuus saavutetaan, kun latausrasiat 
voidaan kiinnittää esim. autokatoksen seinälle ja tuoda rasioille 
kaapelit pintakaapelointina. Tulevaisuuden laajennustarpeet voi-
daan huomioida valitsemalla aluksi latauskeskus, missä on lähdöt 
kuudelle ja laajennusvaraus yhdeksälle latauspisteelle. Kiinteällä 
latauskaapelilla varustettu latausrasia on käyttäjäystävällisempi, 
kun latauskaapelia ei tarvitse erikseen etsiä tai asetella takaisin 
sähköauton sisätiloihin.

Lisätietoja:
ABB Oy, Asennustuotteet
http://asennustuotteet.fi/catalog/

ABB EVLunic Pro -latausasema.

ABB on yksi maailman johtavista sähköautojen latausteknologian ke-
hittäjistä. Esimerkiksi laajojen latausjärjestelmien selkärankana toimivia 
Terra 54 pikalatausasemia on toimitettu +8000 asemaa yli 68 maahan. Eri-
tyisesti Suomen vaativiin olosuhteisiin on kehitetty kiinteistöystävällisiä 
latausjärjestelmäkokonaisuuksia, paikallisella hallinnalla ja raportoinnilla, 
ilman pilvipalvelukuukausimaksua.
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Teksti: Mika Laukkonen   Kuvat: Ovella Systems OyTekniikka

Huoneistojen sijainti meren ja rannan äärellä on vertaansa 
vailla. Sitä voidaankin ansaitusti kutsua Suomen Ipane-
maksi. Autohallista pääsee suoraan hissillä huoneistoon. 

Lähellä ovat Uutelan tai Kallvikinniemen luontopolut. Lisäksi 
kävelyetäisyydellä on kaksi venekerhoa ja Vuosaaren golf-kenttä. 
Hyvät liikenneyhteydet (metro ja bussi) sekä palvelut (K-market, 
S-market, Alko, Citymarket, apteekki jne) tarjoavat kaiken tar-
vittavan käden etäisyydellä.

Vaikka taloyhtiö oli lähes moitteettomassa kunnossa, ongel-
mana oli kuitenkin kaaos säilytystiloissa, joka vaati välittömiä 
toimenpiteitä. Koska taloyhtiössä asuu aktiivisia asukkaita, on 
eri harrastusvälineitä myös taloyhtiön tiloissa.

Talon rakennusvaiheessa ei urakoitsija ollut panostanut tar-
peeksi tarvittavaan säilytystekniikkaan, jolloin osakkaat/asuk-
kaat ottivat homman hoitaakseen. Tämä on valitettavan yleistä 
edelleen Suomen rakennusteollisuudessa, jolloin syynä on puut-
teelliset taloudelliset resurssit, tilojen suunnittelemattomuus, 
ajanpuute ja välinpitämättömyys itse rakennusprojektissa.

Projektin vaiheet
1) Projektin ensimmäisessä vaiheessa kalustettiin pyöräkellari 

uudelleen, jotta säilytyspaikkojen määrää saatiin lisättyä. Pyö-
räkellariin asennettiin tehokas Compact PTL-2 seinälle sekä 
Mastojen varaan keskelle tilaa. Järjestelmässä pyöriä säilyte-
tään seinäkiskoilla liukuvassa säilytyskelkassa. Tikapuille, ky-
pärille ym. asennettiin omat telineet, mm. tuplataso H-2, jotta 
ylimääräiset tavarat saatiin pois lattialta. Tilaan saatiin noin 32 
pyöräpaikkaa aikuisten pyörille. Lasten pyörille jätettiin kuusi 
paikkaa Junior V-3 -telineissä. Tilasta saatiin toimiva ja teho-
kas verrattuna lähtökohtaan. Lisäksi pyörät on helposti otet-
tavissa käyttöön, kun lähdetään pyöräilemään.

2) Toisessa vaiheessa asennettiin pyöräpaikat autohalliin autopai-
koille betoniseinään ylös, jolloin ne eivät haittaa autojen park-
keerausta ja samalla kalliille autopaikalle saadaan lisäkäyttöä 
(1x auto + 2x polkupyörä) Säilytysratkaisuna käytettiin Mega-
konsoli PST-2 -telineitä 2 kpl/autopaikka. Konsoli on taittuva, 
jolloin se voidaan kääntää sivuun, jos sitä ei jostain syystä tar-
vita. Siihen saadaan kaksi pyöräpaikkaa vaakatasoon, jolloin 
pyörät ovat erisuuntiin. Autohallin kiinteistön huoltotarvik-
keille asennettiin MultiRack MT-6 -telineet automaattiovien 
välittömään läheisyyteen.

3) Kolmannessa vaiheessa asennettiin taloyhtiön välinevarastoon 
suksiteline SkiRack STM-5 -telineet suksille, koukusto SmartHo-
me N-3 tekstiileille. Lisäksi tilaan toimitettiin teräsverkkotasot 
neljään eri kerrokseen ns. sarjakonsoleihin asennettuna koko sei-
nän leveydelle. Siinä voi säilyttää mm. golfvälineitä, raskaampaa 
ja pidempää tavaraa. Teräsverkko ei kerää pölyä kuten ns. perin-
teiset materiaalit säilytystasona, joten se käykin erinomaises-
ti tähän tarkoitukseen. Lisäksi hallituksen kokoushuoneeseen 
asennettiin Tuplataso H-2:t, hallituksen pöytäkirjoja varten.

Säilytystilat organisoitiin 
uudelleen Helsingissä Aurinkolahdessa

Lisäinfo: 
www.ovella.fi, ovella@ovella.fi, 0103372720.
Katso video: https://youtu.be/h3K6EsdWGuw 

Aurinkolahdessa sijaitsevan taloyhtiön hallitus oli päättänyt, että nyt on aika järjestää 
pyörien ym. harrastusvälineiden säilytys ajantasalle. Talossa on 26 asuntoa ja se on 
valmistunut vuonna 2006. Talo on hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu. Aurinkolahti 
on erittäin viihtyisä ja rauhallinen asuinalue. Alueella on erittäin hyvät ulkoilumahdol-
lisuudet hiekkarantoineen ja metsäpolkuineen. Välittömässä läheisyydessä on mm. 
golfkenttä, jäähalli, pyörätieverkosto ja venesatama.

Tässä projektissa viimeisteltiin hyvin hoidetun taloyhtiön kes-
keneräiset säilytysratkaisut Ovella Systems Oy:n monivuotiseen 
kokemukseen luottaen. Nyt asukkaat voivat huoletta säilyttää vä-
lineitään uudelleen organisoiduissa säilytystiloissa. Lisäksi väli-
neet on helposti saatavilla pyöräiltäessä töihin, kouluun tai har-
rastuksiin. Hiihtämään meren jäälle on vain 50 metriä, jolloin 
sukset suksitelineistä voi laittaa jalkaan heti talon ulko-ovella. 
Golfklubille voi kävellä bagin kanssa välinevaraston kautta, kun 
on se kausi vuodesta.

1) Pyöräkellari 3) Välinevarasto

2) Autohalli
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Esimerkki lämmityskustannuksista maalämpöön siirtymisen 
jälkeen. As Oy Koulukatu 12, Tampere:

 Vuosi 2015 Vuosi 2017
Lämmitystapa Kaukolämpö Maalämpö ja poistoilman 
  lämmöntalteenotto
Lämmityskulut 19 347 € 9 264 €
Laitteet Kaukolämpö- • 2 kpl NIBE F1345-40 
 laitteisto   maalämpöpumppua
  • lämpökaivot 4 x 280 m
  • puhallinpatteri

Teksti: Juha Tikka   Kuvat: NIBE Energy Systems OyTekniikka

Kiinteistölämmitysratkaisut:
Ota yhteyttä projekti@nibe.fi tai puh. 09 274 6970

Monet taloyhtiöt pohtivat mitä tehdä yhä kohoavien läm-
mityskustannusten kanssa. Yhä useampi taloyhtiö on jo 
siirtynyt tai on siirtymässä maalämmön hyödyntäjiksi 

eikä syyttä.
Maalämmöllä säästöjä. Maalämmön avulla taloyhtiö säästää 

merkittävästi lämmityskuluissa. Myös käyttöveden lämmityksen 
saa maalämmöllä edullisesti.

Maalämpö korvaa kaukolämpöä. Yhä useampi siirtyy maa-
lämpöön siksi, että kaukolämmön hinta on noussut muita ener-
giamuotoja nopeammin. Kaukolämpöverkkoa ei kannata myös-
kään aina laajentaa edes kaupunkialueilla.

Itsensä maksava investointi. Oikein mitoitetun maalämpö-
järjestelmän alhaiset käyttökulut kattavat järjestelmän hankin-
ta- ja korkokulut ilman, että yhtiövastikkeita tarvitsisi korottaa. 
Hankinnan kallein osuus ovat energiakaivot, jotka oikein mitoi-
tettuna palvelevat koko kiinteistön elinkaaren ajan. Maalämpö 
vaikuttaa positiivisesti myös kiinteistön arvoon.

Merkittävä ympäristöteko. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät 
lämpöpumput ovat tulevaisuuden ratkaisu vähentäessään säh-
kön kulutuksesta syntyviä hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Houkutteleva  
maalämpö

Itsensä maksava investointi. 
Oikein mitoitetun maalämpöjärjestelmän 

alhaiset käyttökulut kattavat 
järjestelmän hankinta- ja korkokulut 

ilman, että yhtiövastikkeita 
tarvitsisi korottaa.

HUOMIOI NÄMÄ!
• Hankesuunnittelijan valinta on projektin tärkeimpiä vaiheita. 

Kokenut suunnittelija helpottaa hallituksen päätöksentekoa 
ja pystyy varmistamaan hankkeen laatua.

• Selvitä ajoissa kunnan rakennusvalvonnalta, onko energia-
kaivojen poraamiselle rajoituksia.

• Mikäli kaukolämpö jää toiseksi lämmitysjärjestelmäksi kan-
nattaa olla yhteydessä energiayhtiöön ajoissa.

• Kilpailuta oikein: anna kaikille toimittajille samat kattavat 
lähtötiedot, ota tarjous kokonaisuuksista ja pyydä tarjouk-
sen liitteeksi mitoitus- ja säästölaskelmat. Pyri saamaan ko-
konaisurakka, johon kuuluvat käyttöönotto, koulutus ja jäl-
kiseuranta takuuaikana.

• Valitse urakoitsija huolellisesti – halvin ei aina ole kokonais-
taloudellisin tai helpoin yhteistyökumppani.

Suunnitelmista toteutukseen
Miten projektissa päästään alkuun? Taloyhtiön isännöitsijä pys-
tyy tukemaan hallitusta hankkimalla avuksi asiaa tuntevia suun-
nittelijoita, joiden kanssa hankkeen järkevyyttä voidaan tarkas-
tella. Kattavaa ja puolueetonta tietoa maalämpöön siirtymisestä 
tarjoaa myös Motiva.

Hankkeen valmistelut käynnistyvät asiantuntijan tekemästä 
alustavasta järkevyystarkastelusta ja etenevät hankesuunnitte-
luun. Projekti kannattaa aloittaa lähettämällä tiedot nykyisestä 
energiankulutuksesta ja -hinnoista sekä kiinteistön yleiset tiedot 
osoitteeseen projekti@nibe.fi, niin taloyhtiö saa alustavat laskel-
mat ja projekti lähtee käyntiin.

Urakoitsijan valinta tehdään useimmiten hankesuunnitteluai-
neiston pohjalta. Urakoitsijaa valittaessa kannattaa kysyä myös 
aiemmin tehdyistä vastaavista projekteista. NIBEllä lämpöpump-
puvalmistajana on pitkä kokemus kiinteistölämpöpumpuista ja 
kiinteistömaalämpöprojekteista sekä laaja verkosto. Teemme pro-
jektin alustavat laskelmat ja kauttamme löydät sekä hankesuun-
nittelijan että kokeneen urakoitsijan.
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Teksti: Heikki Hemmi   Kuvat: Polygon Finland OyHuoneisto

Käyttövesiputkiston ja lämpöverkon kunto kannattaa tarkis-
taa säännöllisesti. Vaikka osa putkistosta onkin piilossa ra-
kenteissa, uhkaavan vesivahingon merkit saattavat olla nä-

kyvissä niissä putkiston osissa, jotka ovat silmin tarkasteltavissa. 
Tarvittavilla kuntoa ylläpitävillä toimenpiteillä voidaan vähentää 
putkistoa uhkaavia riskejä.

Visuaalisella tarkastamisella pystytään huomaamaan putkis-
tolle aiheutuvat turhat, mekaaniset rasitukset. Putkien kannak-
keiden kuuluu pitää putket napakasti paikoillaan, jotta vesihanan 
avaaminen tai sulkeminen ei aiheuta joka kerta tärähdystä. Siitä 
voi seurata ajan mittaan liitosten löystymistä ja lopulta putken 
hajoaminen. Jos esimerkiksi keittiön alakaapin roska-astia ko-
lahtaa liukuessaan joka kerta takana olevaan putkeen, kannat-
taa asialle tehdä jotain.

Talvella erityisesti ulkovesipisteiden putket ovat alttiita jääty-
mään ja aiheuttamaan sen seurauksena vuotovahingon. Ulkove-
sipisteet olisi hyvä suojata ja pyrkiä pitämään lämpimänä kovan 
pakkasen varalta. Myöskin autotallin tai muun vastaavan tilan 
lämpötilaa on syytä seurata huolellisesti kovilla pakkasilla, jos 
niissä on vesipiste.

Kun olet lomalla tai muuten poissa kotoa pidempään, on veden 
sulkeminen käyttövesisulusta järkevää. Veden kulutusta seuraa-
malla saat hyvin vihjeitä siitä, vuotaako vettä jossain hukkaan. 
Perinteisen vesimittarin lukemisen lisäksi tähän tarkoitukseen 
löytyy älykkäitä, optisia vesimittareita. Pesukoneiden letkujen 
kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja käyttää laitteiden alla 
vuotokaukaloa. Kannattaa myös noudattaa perussääntöä, että 
käyttää pesukoneita vain kotona ollessaan ja sulkee vesihanan 
heti käytön jälkeen.

Vuotovahingon saattuessa nopea yhteydenotto Polygoniin aut-
taa minimoimaan seuraamukset ja kulut. Polygon Finland Oy on 
kokenut vesivahinkojen kartoitus-, kuivaus- ja korjausliike, jolla 
on maanlajuinen toimipaikkaverkosto.

Vuotovahingot 
ja niiden ennaltaehkäisy

Erityisesti vanhenevissa taloissa käyttövesiputkiston vuoto on yleinen syy vesivahinkoihin. Käyttövesiputket 
ovat varsinkin talvella kovilla, kun lämpötilan vaihtelut rasittavat niitä.

Ota yhteyttä:
Polygon Finland Oy 
Puh. 020 7484 01, 24 h päivystys 020 7484 00
finland@polygongroup.com, www.polygongroup.fi

VUOTOVAHINKO RIVITALOYHTIÖSSÄ
Lyhyen ajan sisällä kahdessa saman taloyhtiön asunnossa Kot-
kassa sattui vesivahinko, joka johtui käyttövesiputken vuodosta. 
Polygonin avulla ne hoituivat kuitenkin kokonaisvaltaisesti kun-
toon. Lue asiakastarina: www.polygongroup.com/fi-FI/asiakas
tarinat/vuotovahingot-rivitaloyhtiossa-kotkassa/

https://www.polygongroup.com/fi-FI/asiakastarinat/vuotovahingot-rivitaloyhtiossa-kotkassa/
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat:Rakentaja.fiHuoneisto

Keskeinen työvaihe kylpyhuoneremontissa
Kylpyhuone on märkätila, jossa vedeneristystä tarvitaan estä-
mään kosteusvauriot rakenteissa. Jotta saneerattava kylpyhuone 
täyttäisi nykyiset vaatimukset kosteusturvallisesta tilasta, tulee 
vedeneristyksen olla asianmukaisesti toteutettu. Vedeneristys-
kerroksen on oltava kestävä, joustava ja yhtenäinen rakennuso-
sien liitosten sekä läpivientien osalta. 

Märkätilojen vedeneristys tehdään ympäristöministeriön laati-
man asetuksen mukaisesti. Käyttämällä sertifioituja vedeneristys-
tuotteita ja työsuoritukseen ammattitaitoista asentajaa varmistat 
märkätilojen oikean toiminnan. Asentajalta kannattaa kysyä esi-
merkiksi VTT:n myöntämää vedeneristyksen henkilösertifikaattia 
tai tuotevalmistajan antamaa koulutustodistusta.

Seinät käsittelyyn
Peltielementtikylpyhuoneen saneerauksessa seinistä poistetaan 
päällysteet ja pinnoitteet. Vanha muovipinnoitettu pelti pestään 
esim. Kiilto Maalarinpesulla. Elementtien saumat tiivistetään 
Kiilto Masa Liimamassalla, jolla voidaan paikata myös element-
tien mahdolliset reiät. Puhdas ja kuiva seinäpinta pohjustetaan 
ohentamattomalla Kiilto Keraprimerilla. Vaihtoehtoisesti voidaan 
primeroinnin jälkeen varmistaa elementtien nurkat, saumat ja 
reiät esim. Kiilto Kerafiber Vedeneristeellä ja vahvikekankaalla.

Laatat kiinnitetään seinään Kiilto HighFlex S2 DF Sementti-
pohjaisella laattaliimalla, jolloin peltikasetti toimii yhtenäisenä 
liittorakenteena laatoituksen kanssa. Seinälaatoitus saumataan 
Kiilto Saumalaastilla, johon lisätään erillisen ohjeen mukaan Kiil-
to Strong Saumavahvistetta parantamaan muodonmuutoskykyä. 
Elastisiin saumauksiin soveltuu Kiilto Saniteettisilikoni.

Lattia kuntoon
Lattian osalta vanha muovimatto poistetaan ja seinäkaivo muu-
tetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan lattiakaivoksi. 
Kaivon asennuksen jälkeen lattiaan tehdään tarvittavat kallis-
tuskorjaukset vähintään 1:100, joko pintavaluna tai tasoituksena 
erillisen ohjeen mukaan. Elementin alareunassa oleva syvennys 
täytetään esim. Kiilto TM DF Seinän Pikatäyttömassalla tai Kiil-
to OT Light Kevyttäytteisellä Oikaisutasoitteella.

Korjatun lattian vedeneristys asennetaan Kiilto Kerafiber-jär-
jestelmällä siten, että ylösnosto ulottuu vähintään 30 mm peltie-
lementin reunan yläpuolelle.

Lattian laatoitus ja saumaus tehdään esim. Kiilto Saneeraus-
laastilla, Kiilto Superfix DF:llä, Kiilto Lightfixillä tai Kiilto Kerapi-
dillä ja Kiilto Lattiasaumalaastilla. Elastiset saumaukset viimeis-
tellään seinien tapaan Kiilto Saniteettisilikonilla.

Peltielementtikylpyhuoneen 
saneerausjärjestelmä

Vanhan asuinhuoneiston remontoinnissa 
kylpyhuoneen kunnostaminen vaatii hieman 
enemmän työtä kuin muut tilat. Mikäli pesu-
tilat ovat alkuperäiset ja talo on rakennettu 
1960–70 -luvulla, voi kyseessä olla tuolloin 
tyypillisesti käytetty peltielementtikylpyhuo-
ne. Kiillon kehittämällä saneerausjärjestelmäl-
lä saadaan vanha peltielementtikylpyhuone 
muutettua nykyaikaiseksi märkätilaksi.

Lisätietoa:
Kiillon tuoteneuvonta puh. 0207 710 200, 
kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com
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Teksti: Thomas Lennartz   Kuvat: WeberHuoneisto

Weberin uudistettu kiinnityslaastivalikoima on aiempaa 
selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi. Uudistetuista, vä-
hemmän pölyävistä tuotteistamme löytyy sopiva vaih-

toehto eri käyttökohteisiin ja uusi helppokäyttöisempi pakkaus 
mahdollistaa kiinnityslaastien kuljettamisen ja varastoimisen 
myös vaihtelevissa olosuhteissa.

weber supra light fix
• Sopii kaikkiin kodin märkätiloihin ja esim. keittiön välitilan 

laatoitukseen.
• Väriltään valkoinen, sopii lasimosaiikin kiinnittämiseen.
• Valumaton, laatta pysyy heti paikoillaan.

weber rex fix
• Kylpyhuoneen, WC:n ja kodinhoitohuoneen laatoituksiin.
• Voidaan käyttää vanhan laatan päällä.
• Erinomainen tartunta useimpiin alustoihin.

weber rock fix
• Terassien, parvekkeiden, portaiden, sokkeleiden, tukimuurien, 

uima-altaiden sekä raskaammin kuormitettujen lattioiden laa-
toitukseen.

• Hyvä kantavuus, laatan asentoa voidaan korjata kiinnitysvai-
heessa.

• Pakkasenkestävä.

weber flow fix
• Isojen lattialaattojen kiinnitys kuivissa sisätiloissa suorille alus-

toille.
• Takaa varman tartunnan.
• Helposti leviävä.

weber flow rapid fix
• Isojen lattialaattojen kiinnitykseen, esim. liiketiloissa, eteisis-

sä ja muissa tiloissa, joissa on voitava liikkua pian laatoituksen 
jälkeen.

• Nopeasti kovettuva.
• Helposti leviävä.

weber flex fix
• Sopii liikkuville alustoille, levyrakennelattioille, uusille beto-

nialustoille, saunan seiniin (ei julkisten tilojen) ja kuorellisiin 
tulisijoihin.

• Sopii myös erittäin suurille laatoille.
• Erikoisjoustava.

Uusi pakkaus auttaa pitämään auton, varaston ja 
työmaan siistinä
Vähemmän pölyävät tuotteet helpottavat työskentelyä, ja uudet 
tiiviit muovipakkaukset auttavat pitämään tilat siistinä. Kestävä 
muovipakkaus mahdollistaa tuotteiden säilyttämisen vaihtelevis-
sa olosuhteissa. Myös säkkien kuljettaminen on entistä helpom-
paa vahvan kantokahvan ansiosta.

Uudet pakkaukset valmistetaan kokonaan PE-LD 04 -muovista, 
joten ne on mahdollista uusiokäyttää. Tyhjäksi ravisteltu pakkaus 
toimitetaan lähimpään muovinkeräyspisteeseen (ks. rinkiin.fi). 
Mikäli toimittaminen muovinkeräykseen ei ole mahdollista, hyö-
dynnetään tyhjä pakkaus energiajätteenä.

Tuotteet, jotka on tehty käytettäväksi
Weberin tuotepakkauksissa on käytössä selkeät värikoodit, joi-
den avulla näkee yhdellä silmäyksellä tuotteen oikean tuoteryh-
män. Pakkauksissa olevat kuvakkeet taas kertovat tärkeää tietoa 
tuotteen käytöstä. Uudistuneen kiinnityslaastivalikoiman muo-
visäkkien ilmatiiveys auttaa pitämään tuotteet korkealaatuisena 
pidempään sekä parantaa niiden säilyvyyttä työmaiden vaihte-
levissa olosuhteissa.

Rakennustyömaan työolosuhteisiin voidaan oleellisesti vai-
kuttaa oikeiden tuotevalintojen avulla sekä työmenetelmillä. 
Weber ottaakin tuotekehityksessään huomioon työn ergonomi-
aan ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. Hyvänä esimerkkinä 
tuoteparannuksista ovat kevyet sekä vähemmän pölyävät tuot-
teet ja pakkaukset. Työmaiden säilyessä puhtaampina ja pölyt-
tömämpänä, paranee sekä työturvallisuus että työympäristön 
laatu ja viihtyisyys.

Tuotekehittelyssä otetaan huomioon myös asiakkaiden toiveet. 
Tuotekehittelyssä pyritään parantamaan tuotteiden ominaisuuk-
sia vastaamaan kenttäolosuhteiden tarpeita sekä olosuhteita. We-
berin tuotteiden kuivumis- ja muiden teknisten ominaisuuksien 
lisäksi tuotteiden työstettävyyttä on parannettu sekä pölyävyyt-
tä kaikissa vaiheissa tuotteen valmistuksesta laastin levitykseen 
on vähennetty.

Weberin uudistunut kiinnityslaastivalikoima

– Oikeat tuotteet helposti 
jokaiseen projektiin

Lisätietoja tuotteistamme:
www.fi.weber
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Valkoinen weber supra light fix sopii myös lasimosaiikin 
kiinnitykseen.

   Weber rex fixin voi levittä vanhan laatoituksen päälle.

Weber flow fix takaa varman tartunnan isoillekin laatoille.

Weber flex fix on kuituvahvistettu kevyt kiinnityslaasti.

   Weberin kiinnityslaastit ovat uusissa, helppokäyttöisissä 
pakkauksissa.
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– Suomessa joka kolmannesta asunnosta puuttuvat täysin kor-
vausilmaventtiilit. Tämä tarkoittaa, että noin miljoonassa kodissa 
”raitis” ilma tulee sisään rakenteiden väleistä. Tämä tuo sisäilmaan 
epäpuhtauksia. Sen lisäksi monissa vanhoissa asunnoissa venttiilit 
ovat rikki tai tukittu. Määrä on hälyttävä, Schlauf havainnollistaa.

Teksti: Heini Kantala   Kuvat: Jenni KollaniHuoneisto

Vanhojen rakennusten korjaamiseen tarvitaan suuria pa-
nostuksia jo lähivuosina, jotta korjausvelka ei kasva liian 
suureksi. Taloyhtiöillä pitäisi olla jo kunnon suunnitel-

mat valmiina, eikä vasta puhua, miten toimitaan joskus vuosien 
päästä. Tästä aiheesta puhutaan aivan liian vähän, muistuttaa 
Terveys ilman Peter Schlauf.

Ilmanvaihdon puutteet hälyttäviä
Energiakriisin jälkeen 1970-luvulla rakennettiin paljon niin kut-
suttuja pullotaloja, joihin korvausilmaventtiilit jätettiin koko-
naan asentamatta. 

Mukana parantamassa

ilmanvaihtoa
Korjausrakentamisen tarve kasvaa jatkuvasti, kun 1970- ja 1980-luvun rakennuskanta  
tulee 40–50 vuoden ikään. Silloin on aika uusia talotekniikka. Erityisesti 1970-luvun  
rakennuksissa ajankohtaisia ovat nyt julkisivu-, ilmanvaihto- ja putkiremontit sekä  
energiatehokkuuden parantaminen.

Toimiva ilmanvaihto  
on asukkaiden oikeus  

ja kiinteistön omistajan 
vastuu.

Lue lisää:
www.terveysilma.fi

Ikkunankarmiventtiileihin ei ole aiemmin löytynyt tehokkaita suodatti-
mia. Terveysilman Teemu Parkkinen ja Markus Mäkinen esittelevät testaus-
vaiheessa olevaa uutta Filtrete-ikkunankarmisuodatinta, joka tulee korjaa-
maan puutteen. He iloitsevat myös, että Terveysilman korvausilmatuotteita 
löytyy vihdoin kattavasti rautakaupoista.

Ilmanvaihdon korjausten lykkäys heikentää asukkaiden hy-
vinvointia ja rakennuksen kuntoa. Ilmanvaihdon puute vaikut-
taa myös lämmityskustannuksiin: kostean sisäilman lämmittä-
minen vie enemmän energiaa. Siksi myös rikkinäiset venttiilit 
on tärkeää vaihtaa uusiin.

Termostaatilla varustetut Velco-korvausilmaventtiilit ja kor-
kealuokkaiset Filtrete-suodattimet ovat olleet monivuotinen pe-
rusta Terveysilmalle. Venttiilien, suodattimien ja äänenvaimenti-
mien ympärille kootut erilaiset tuotekokonaisuudet sopivat eri-
tyisesti Suomen poikkeuksellisiin ilmasto-olosuhteisiin.

– Panostamme pitkäjänteiseen ja vastuulliseen palveluun. 
Tuomme markkinoille uusia tuotteita, joilla ilmanvaihtoa voi en-
tisestään parantaa. On hienoa, että rautakauppiaat ovat viimein 
ymmärtäneet, kuinka suurta kysyntää ilmanvaihtotuotteille suo-
malaiskodeista löytyy. Nyt myös vienti on alkanut ilahduttavasti 
vetää. Se on asia, johon tulemme jatkossa panostamaan entistä 
enemmän, Schlauf päättää.
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 Velco VTR-100 korvausilmaventtiili on helppo asentaa puiseen tuuletusluukkuun.



58 Omataloyhtiö.fi   2019

Teksti: Satu Halla   Kuvat: KeittiömaailmaHuoneisto

Trendi 1: Vedikkeettömyys
Vedikkeettömyys on vahva trendi. Jättämällä vetimet pois keitti-
össä korostuu linjakkuus, ja valittu ovimalli saa täyden huomion. 
Pääsääntöisesti vedikkeettömyys toteutetaan kahdella tavalla. 

Avaaminen painamalla
Laatikon tai oven avaaminen kevyesti painamalla. Mekanismina 
toimii joko ”tip on” laatikon avausmekanismi tai pomppusalpa 
kaapin ovissa. Oven voi avata vaikka polvella, jolloin kädet jäävät 
vapaaksi muuhun työskentelyyn.

Avaaminen vetämällä
Horisontaali- tai vertikaaliprofiileilla tai oveen integroidulla ve-
dinuralla toteutettu vedikkeettömyys tarkoittaa, että laatikosto 
tai ovi avataan vetämällä oven sivusta tai päältä. Horisontaali- ja 
vertikaaliprofiileihin voidaan yhdistää myös valaistus, jolloin saa-
daan näyttävä kokonaisuus.

Trendi 2: Lähiruoka ja itse tekeminen
Lähiruoka on megatrendi. Mikäpä olisi puhtaampaa lähiruokaa 
kuin keittiössä kasvavat yrtit! Yrtit ja kasvit vaativat kuitenkin 
menestyäkseen optimaaliset olosuhteet. A la Carte -keittiöiden 
Urban Garden -yrttilaatikot ja kasvivalo tarjoavat oikeanlaiset ja 
tyylikkäät välineet yrttien kasvatukseen. Omaan keittiöön voi 
nyt perustaa helposti oman yrttitarhan.

Trendi 3: Aamiaiskaapin uudet mahdollisuudet
Aamiaiskaapin suosiossa ei näy laskua. Suosiota lisää aamiais-
kaapin käyttömahdollisuuksien laajentuminen. Perinteisesti aa-
miaiskaappi kätkee sisäänsä aamiaisen valmistukseen tarvittavat 
keittiövälineet ja pienkoneet, mutta nykyisin ovien taakse ha-
lutaan yhä useammin myös isommat kodinkoneet. Pocketti-aa-
miaiskaapin sivuille liukuvat ovet eivät ole tiellä kaapin sisältöä 
käytettäessä. Turvallisuus on otettu huomioon sensoreilla, jotka 
katkaisevat koneista virran, kun ovet suljetaan.

Pocketti-mekanismin rinnalle on tullut myös kevyempiä aa-
miaiskaappitoteutuksia. Petra-keittiöiden Willa-ovihyllyillä saa-

Keittiötrendit 2019

daan säilytystilaa kaapin oviin, ja yliaukeavilla saranoilla aamiais-
kaapin voi rakentaa peruskaapistakin.

Trendi 4: Persoonallisuus keittiössä
Vaikka keittiöliikkeet markkinoivat mielellään keittiökokonai-
suuksia, maailmassa tuskin on kahta täysin samanlaista keit-
tiötä. Omaa keittiötä halutaan rikastuttaa itselle mieluisimmil-
la yksityiskohdilla. Valmiit keittiökonseptit tarjoavat perustan, 
josta jokainen voi valita keittiöönsä omannäköisensä elementit. 
Esimerkiksi Petran Willa-keittiön esillepanoa korostavista tai A 
la Carten Bistro-keittiön kahvilatunnelmaa huokuvista elemen-
teistä saa rakennettua juuri omiin tiloihinsa sopivan kokonaisuu-
den. Personoinnissa vain rohkeus ja mielikuvitus ovat rajoina!

Sisustusarkkitehti SIO ja Suomen suurimman keittiökalustevalmistajan Novart Oy:n tuotepäällikkö 
Eeva Kokkonen vieraili Kölnin arvostetuilla Living Kitchen 2019 -messuilla. Hän nosti messuilta 
esiin neljä vahvaa kokonaisuutta, jotka näkyvät tämän vuoden keittiösuunnittelussa. Nämä tren-
dit pitävät edelleen pintansa, mutta ovat saaneet aiemmilta vuosilta taakseen entistä enemmän 
syvyyttä ja monimuotoisuutta.
Mikä näistä sopisi sinun keittiöösi?

UUSI KEITTIÖ PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ
Nykyaikaiset ja monipuoliset elementit parantavat keittiön toi-
minnallisuutta ja käyttömukavuutta, ulkonäöstä puhumatta-
kaan. Uusittu keittiö nostaa asunnon arvoa. Jos taloyhtiössä 
on suunnitteilla putkiremontti, kannattaa keittiöremontti ot-
taa ajoissa puheeksi osana projektia. Parhaimmillaan keittiön 
uusiminen vaikuttaa positiivisesti osakkaiden putkiremonttiin 
suhtautumiseen, sillä uuden keittiön hankinta ja suunnittelu 
herättää helposti osakkaiden kiinnostuksen. Mieltä askarrutta-
vien asioiden, remonttipölyjen ja evakossa asumisen, sijaan re-
montista tulee mukava projekti, josta jää konkreettinen muisto 
vielä vuosiksi eteenpäin.

Lue lisää: keittiomaailma.fi/linjasaneeraus

Tutustu uusimpiin keittiötrendeihin
keittiomaailma.fi

Petran Willa-keittiö  A la Carten Bistro-keittiö 
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Vedikkeettömät ovet 
tekevät keittiön ilmeestä 
linjakkaan. 

A la Carte -keittiöiden 
Urban Garden -yrttilaa-
tikoilla ja kasvivaloilla 
keittiöön voi perustaa me-
nestyvän yrttitarhan.

Pocketti-aamiaiskaap-
piin saa turvallisesti myös 
isommat kodinkoneet

Yliaukeavilla saranoilla 
aamiaiskaapin voi raken-
taa myös peruskaapista.

Willa-aamiaiskaappi on 
näyttävä kokonaisuus
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Mitä enemmän asukkaalle on suunniteltu toimivaa tilaa, 
sen arvokkaampi kiinteistö on. Seinän sisään integroitu-
ja Liune-ovia käytetään kasvavissa määrin vakioratkaisu-

na uudis- ja korjausrakentamisessa. Liune liukuu seinärakenteen 
sisään, jolloin koko seinä- ja lattiapinta jäävät vapaaksi tilaksi. 

Liune on täydellinen väliovi
Pesuhuone ja sauna ovat yleensä ahtaita paikkoja. Oikeanlaisen 
oven valinnalla on merkitystä: kääntyvä ovi vie tilan, pintaliu-
kuovi ei eristä ääntä ja tulee hyvin kalliiksi. Liune helpottaa tila-
suunnittelua ja tilan käyttömukavuutta. Ovi ei ole koskaan tiel-
lä, jos näin halutaan, sillä Liune antaa tilaa käyttöön 1–3 m2/ovi 
verrattuna perinteiseen oveen. 

Kosteisiin tiloihin on suunniteltu oma Liune
Kosteisiin tiloihin on suunniteltu omat Liune-ovikokonaisuudet, 
joissa on otettu huomioon kohteiden vaatimat rakennusasetus-
ten kosteiden tilojen ilmanvaihdon ohjearvojen mukaiset tarpeet. 
Sähkö- ja putkivedoille on huomioitu oma asennustila Liunen 
elementissä, ja kalusteiden asennus Liunen rakenteisin on mah-
dollista kalustetukien avulla tai esim. Gyprocin Habito® -levyllä.

Teksti: Elina Rontti   Kuvat: Liune/Susanna MansnerHuoneisto

Lisätietoja
myynti@liune.fi, 020 7341 426
Liune ovimallisto: www.liune.fi/esitteet
Asennusohje: www.liune.fi/asennus

MIKÄ LIUNE?
Liune on seinän sisään liukuva kokonaistaloudellinen väliovi-
kokonaisuus.  

Liune valmistetaan kotimaassa laadukkaista M1-luokitelluis-
ta rakennusmateriaaleista, ja asennusvalmiit elementit valmis-
tetaan ce-merkityistä teräsrangoista. 

Ratkaisun etuja ovat täydellisen tilaratkaisun lisäksi hyvä 
ääneneristävyys, nopea asennus ja toimitus, hyvä asennuser-
gonomia sekä mittatarkka rakenne. 

Runkoleveys on valittavissa 66, 70, 95 tai 120 mm ja kul-
kuaukon leveys 610–2234 mm. 

Liunen ovet massiiviovia ja ovimallisto on laaja. Ovia voi tila-
ta lukuisilla pintakäsittelyillä, lasisena tai jopa omavalintaisella 
kuvamateriaalilla pinnoitettuna.

Tilaa ilmaiseksi ovimallistoesite
https://www.omataloyhtio.fi/esitepalvelu/liune/

Väliovistandardit 2019
– Toimivampaa tilankäyttöä  

asunto-osakeyhtiöissä

”Oikeanlaisen oven valinnalla on 
merkitystä: kääntyvä ovi vie tilan, 

pintaliukuovi ei eristä ääntä ja  
tulee hyvin kalliiksi.”

Lasiovi on yksin-
kertaisen tyylikäs, 
värivaihtoehtoja on 
useita.

Sisusta tilat ovilla
Kosteaan tilaan soveltuu kaunis Teema (Liune D5), tasamassii-
viovi, joka on käsitelty kosteudenkestävällä maalilla. Ovi ja kar-
mit kestävät kulutusta ja kosteutta, jota esimerkiksi wc-tiloissa 
tai kodinhoitohuoneessa voi olla. Jos ovi altistuu vesiroiskeille, 
valitse silloin kosteaan tilaan Aika-lasiovi (Liune D9). Uudet De-
sign -karmit sopivat myös kosteaan tilaan ja annamme niille 10 
vuoden takuun.                                        

Liunen ovet saunassa vapauttavat kylpyhuoneen 
käyttöösi
Upea saunaovi on 8 mm paksua karkaistua turvalasia. Lasin voi 
valita eri sävyillä; kirkas, opaali tai tumma savu. Saunaan on saa-
tavana myös moderni puinen ovi. Puiset saunaovet toimitetaan 
käsittelemättömänä, joten sävyn voi itse valita omaan tyyliin so-
pivaksi. Karmilistat valmistetaan aina mittatilauksena, tilauk-
sen yhteydessä ilmoitetun laatoitetun runkopaksuuden mukaan. 
Liunen Lämpö -saunaoviin kuuluu vakiona myös kaunis puinen 
ulkoneva vedin.
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Saunan oven vetimen 
ja karmit voi sävyttää 
haluamakseen. 

Kun oveen tulee rois-
kevettä, oikea valinta on 
silloin lasiovi.

Lasiovien vedinmalle-
ja on useita.

Liunen mallistosta 
myös esimerkiksi ääntä 
hyvin eristävät dB-ovet.

Pukeutumistiloihin 
sopivat opaalit lasiovet.

Liune antaa tilaa käyttöön 
1-3 m2/ovi verrattuna  

perinteiseen oveen.
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Teksti ja kuvat: DNAHuoneisto

1. Mitä palveluita taloyhtiön sisäverkko  
mahdollistaa?
Kartoittamalla taloyhtiön sisäverkon tilanne tiedetään, mitä pal-
veluita se mahdollistaa. Jotta kilpailutuksissa osataan verrata eri 
operaattoreiden palveluita keskenään, päättäjillä olisi hyvä olla 
ymmärrys sisäverkkoasioista. Sisäverkon ongelmia olisi hyvä 
käydä läpi yhtiökokouksessa ja päättää toimenpiteistä. Selvittä-
kää kuka yhtiössä tietää sisäverkosta ja missä siihen liittyviä do-
kumentteja, kuten antennikaavio ja sisäverkkokuva, säilytetään?

2. Kannattaisiko sisäverkko uusia remontin  
yhteydessä?
Jos yhtiössä on suunnitteilla suurempi remontti, on järkevää 
pohtia, uusitaanko talon sisäverkko samalla. Kun verkon ja kaa-
pelireittien uusiminen yhdistetään esimerkiksi putkiremonttiin, 
kustannukset pienenevät.

3. Mitä sisäverkon uusimisen yhteydessä pitäisi 
ottaa huomioon?
Sisäverkon uusimista kannattaa harkita, jos sen toiminnassa on 
merkittäviä ongelmia. Sisäverkkoa voidaan myös parantaa esi-
merkiksi uusimalla antennirasioita ja kaapeleita.

4. Tietävätkö kaikki, että yhtiössä on  
taloyhtiölaajakaista? Jos ei ole, toisiko se säästöä?
Kaikki asukkaat eivät ehkä tiedä, onko yhtiössä taloyhtiölaajakais-
ta. Siitä kannattaakin muistuttaa. Mikäli yhtiössä ei ole taloyh-
tiönettiä, sen hankkimista kannattaa selvittää. Taloyhtiönetti on 
nykyisin edullisin tapa hoitaa asuntojen nettitarpeita.

5. Onko taloyhtiö digitrendien tasalla?
DNA:n taloyhtiöpalvelussa on huomattu, että sähköinen viestin-
tä isännöitsijän ja asukkaiden välillä herättää kiinnostusta. Por-
raskäytävänäytöt ja niiden mobiilisovellukset ovat osa yhtiöiden 
tiedonkulkua ja haastaneet perinteistä lappujen jakamista. Talo-
yhtiöiden nettisivut, Facebook-sivut ja WhatsApp-ryhmät ovat 
vakiintuneet jo monen yhtiön arkeen. Jos taloyhtiössä ei ole vielä 

Ovatko taloyhtiön 
nettiasiat kunnossa?
7 tärkeää kysymystä 
yhtiökokoukseen

Keväällä käynnistyy ahkera yhtiökokouskausi. 
Yhtiökokous on hyvä paikka tarkistaa, ovatko 
taloyhtiön nettiyhteydet ja tietoturvaan liittyvät 
asiat kunnossa. DNA:n asiantuntijat listasivat 
seitsemän asiaa, jotka kannattaa selvittää ja huo-
mioida seuraavassa yhtiökokouksessa.

käytössä tällaisia viestintäkanavia, asia kannattaa ottaa puheeksi. 
Sähköinen asukasviestintä madaltaa tiedottamisen kynnystä ja 
tavoittaa asukkaat perinteisiä keinoja tehokkaammin. Jos suun-
nitteilla on jokin iso remontti, joka vaatii aktiivista tiedottamista, 
digitaalinen asukasviestintää olisi paras ratkaisu.

Taloyhtiöihin asennetaan saneerausten yhteydessä yhä enem-
män sähköisiä järjestelmiä, kuten lukitusjärjestelmiä ja huoneis-
tokohtaisia mittareita erilaisten kulutusarvojen mittaamiseen. 
Vedenkulutuksessa on siirrytty sähköiseen mittaamiseen, mikä 
muuttaa vesimaksujen perimistä oikeudenmukaisemmaksi. Ve-
simittareiden lisäksi lämpötilojen ja ilmankosteuden säätämi-
nen ja lämmön talteenoton optimointi ovat tapoja säästää yhti-
ön kustannuksissa.

6. Onko taloyhtiön tietoturva ajan tasalla?
Taloyhtiön yhteyksiin ja laitteistoihin voi liittyä tietoturvauhkia 
ja niihin tulisi valmistautua. Kiinteistön järjestelmä on suojassa 
ulkopuolisilta hyökkäyksiltä erillisellä palomuurilla. Erityisen tär-
keää suojaus on, jos taloyhtiössä on moderneja taloteknisiä järjes-
telmiä, kuten esimerkiksi digitaalisesti ohjattu lämmitys, ilmas-
tointi, vedenkulutuksen valvonta tai sähkölukot. Taloteknisiltä 
laitetoimittajilta voi varmistaa onko tietoturva-asiat huomioitu.

Taloyhtiön hallituksessa tulisi nimetä tietoturva-asioille vas-
taava henkilö. Monella isännöintitoimistolla on tekninen isän-
nöitsijä, jolle tietoturva-asiat ovat tuttuja.

7. Mistä digiasioista yhtiö ei ole vastuussa?
Osakkaat ja asukkaat ovat itse vastuussa esimerkiksi huoneisto-
kohtaisista tietoturva-asioista. Asukkaat voivat käyttää esimer-
kiksi operaattorin tietoturvapalvelua.

Lue lisää:
www.dna.fi/kiinteistoille  

Taloyhtiöiden laajakaista- ja televisiopalveluiden tilauksiin 
ja toimituksiin liittyvissä kysymyksissä saat neuvoja DNA:n 
Taloyhtiöpalvelusta, puh. 044 044 7240, taloyhtiopalvelu@
dna.fi, www.dna.fi/taloyhtiopalvelu
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Teksti: Jenni Ekkala   Kuvat: Eskon OyHuoneisto

KAPSELOINNIN EDUT
•  Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeu-

tumisen lattian läpi sisätiloihin.
•  Pysäyttää radonin.
•  Estää maaperän kosteuden ja haitta-aineiden pääsyn huo-

netilaan.
•  Säästää aikaa.
•  Kustannustehokas.

Ilmanvaihdon parantamiseen erikoistunut Eskon Oy on laajen-
tanut palvelutarjontaansa ja tekee nyt myös haitta-aineiden 
kapselointeja. Haitta-aineiden kapseloinnilla estetään rajallisel-

la alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden, 
kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yh-
disteiden pääsy rakenteista asunnon sisäilmaan. Kapseloinnilla 
ei siis poisteta haitta-aineita rakennuksesta, mutta menetelmällä 
estetään haitallisten aineiden pääsy sisäilmaan, jolloin asumis-
mukavuus ja sisäilman laatu kohteessa paranevat. Menetelmä sopii 
rakennuksiin, joiden  rakenteissa on vaurioituneita materiaaleja, 
mutta ei aktiivista homevauriota.

Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estetään
Kapseloinnilla tiivistetään rakenne kaasutiiviiksi niin, että kos-
teusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien 
sisäilmaan kulkeutuminen estyy. Ilmavuotojen tiivistyskorjausta 
voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun rakennuksen ryömintä-
tilassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista alapohjassa 
olevien aukkojen kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. 
Tiivistyskorjauksessa epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan 
läpivientien, karmien ja muiden kulkureittien kautta estetään.

Kohteen pintamateriaalit on poistettava ja betonipinta hiot-
tava sileäksi. Rakenteiden halkeamat injektoidaan ja koko hiottu 
alue kapseloidaan. Kapselointi voidaan tehdä lattia-, seinä- ja kat-
topintojen rajatuille alueille. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kou-
lurakennukset, asuintalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä muut 
yleiset tilat. Menetelmää on mahdollista käyttää ympäri vuoden.

Kapseloinnissa tarvitaan aina ammattilaista
Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu on erittäin tärkeää, sillä 
tiiveyden tulee toteutua kokonaisuutena. Vain joidenkin kohtien 
tiivistäminen tehostaa jäljelle jääneiden vuotoreittien toimintaa, 
jolloin sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia jopa lähtötilan-
netta enemmän.

Rakennesuunnittelija määrittelee korjauksen laajuuden ja 
yksityiskohdat sekä varmistaa, ettei korjauksella aiheuteta uut-

ta riskiä rakennukselle esimerkiksi haitallisten aineiden kulkeu-
tumisena muualle tai kosteuden nousuna rakenteissa. Korjauk-
sen yhteydessä on tarkastettava myös rakennuksen ilmanvaihto 
ja painesuhteet, sillä tiivistyskorjauksen vaikutus tulo- ja poisto-
suhteisiin on merkittävä. Mikäli haitta-aineet kulkeutuvat sisäil-
maan vuotoilman mukana, aloitetaan tiivistyskorjauksen toteu-
tus tekemällä tiiveysmittaus. Tiiveysmittauksen avulla selvitetään 
vuotoilmareitit esimerkiksi lämpökuvauksella. Korjauksen valm-
istuttua tiivistyskorjauksen toimivuus varmistetaan tiiveysmit-
tauksin tai merkkiainekokein.

Eskon käyttää työssään Weberin materiaaleja ja tekee 
yhteistyötä alan suunnittelijoiden kanssa. Kapseloinnissa käytet-
tävä tiivistysepoksi on testattu aineläpäisevyystutkimuksella ja 
sen on todettu soveltuvan tarkoitukseen. Aina ennen työn alkua 
annetaan kohteesta myös työtapaseloste.

Myös purkutyöt puolestasi tarvittaessa
Jos lattiasta on löydetty esim. kreosoottia, voit tilata Eskonilta 
myös tarvittavat purkutyöt lattiasta ja seinistä ennen kapseloin-
tia parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi!

Kapseloinnilla 
estetään haitta-aineiden pääsy sisätiloihin

Kun kohteessa on havaittu kosteus- ja mikrobivaurio tai hometta, ainoa 
vian kokonaan poistava ratkaisu on rakenteiden purku ja uusiminen. Tämä 
on kallista ja usein myös käytännössä mahdotonta. Kapseloinnilla voidaan 
vaikuttaa ongelmaan nopeasti.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Eskon Oy, puh. 09 863 4161 tai eskon@eskon.fi
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siihen, että ei voi kertoa muiden asuntojen asioista, mutta voiko 
hän kertoa yleisellä tasolla yksilöimättä mitään asuntoa? 

Torjuntatoimenpiteiden edistyminen muissa asunnoissa vai-
kuttaa kuitenkin kaikkiin asuntoihin. Jos jossain asunnossa ei 
ole saatu ongelmaa hoidettua, riski luteiden leviämisestä muihin 
asuntoihin on kuitenkin suuri. Entä voiko isännöitsijä kieltäytyä 
ilmoittamasta ludeongelmasta rapun muille asukkaille, jos luteis-
ta ilmoittanut osakas toivoo, että asiasta informoitaisi muitakin?

VASTAUS: Olisi toki hyvien hallintotapojen mukaista, että halli-
tus tai isännöitsijä ilmoittaisi mitä toimia taloyhtiössä tehdään 
ongelman rajoittamiseksi ja poistamiseksi. Mitään suoranaista 
lainmukaista velvollisuutta tähän ei ole. Usein taloyhtiössä käy-
dään vuoden aikana tehdyt toimet läpi yhtiökokouksessa.

Voiko koirista alkaa perimään vesimaksuja?
Koirat ovat isoja asunto-osakeyhtiön rahasyöppöjä ja ympäristö-
terveyden pilaajia: niitä pitää juottaa, pestä, monilla on pestävät 
vaatteet ja tossut. Monet niistä/niiden isännistä aiheuttavat nä-
rää, kun valkoisena hohtavilla hangilla on pissalaikkuja ja kakka-
kokkareita. Jos niillä on sisäkäymälöitä, niiden käymälätilat pitää 
puhdistaa. Tullessaan ulkoa käytävään ne varistavat turkistaan 
liat seinille. Iso koira tuottaa jätettä enemmän kuin pieni lapsi. 

Jos minäkin nakkelisin pihalle esikoisemme plöröt tai kuten 
nyt teemme käyttäen kertakäyttövaippoja ja öljypyyhkeitä, voin-
ko saada vapautuksen vesimaksuista, sillä naapurin poodeli käyt-
tää taatusti enemmän vettä, huohottaa ilmanvaihtoon ja pissaa ja 
kakkaa pihamaamme ympäristöön samalla, kun isäntä käy nak-
kelemassa natsojaan luontopoluillemme?

VASTAUS: Mikäli taloyhtiössä peritään erillinen vesimaksu, on 
vesimaksun maksuperusteesta sovittu yhtiöjärjestyksessä. Pe-
rusteena voi olla esimerkiksi veden todellinen tai luotettavasti 
arvioitavissa oleva kulutus. Vesimaksu voidaan esimerkiksi pe-
riä mittarilukeman tai huoneistossa asuvien henkilöiden luku-
määrän perusteella. 

Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys koirasta perittävästä ve-
simaksusta tai osakkeenomistajat yksimielisesti antavat suos-
tumuksensa tällaiseen yhtiöjärjestysmääräykseen, niin tällöin 
koirasta voidaan vesimaksu periä. Tätä varten tulee siis tehdä 
muutos yhtiöjärjestykseen, jotta myös koirista voidaan periä 
erillinen vesimaksu.

Vakio

LUE LISÄÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
ESITÄ OMA KYSYMYKSESI ASIANTUNTIJOILLE

Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta antaa täysin veloituksetonta apua 
taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin. Joka viikko otamme vastaan kolme lakia-
sioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten vastauksista huolehtii JuriNet-toimisto-
jen asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.§

Voiko turvakameroita asentaa ilman asukkaiden suostumusta?
Taloyhtiöömme on asennettu ulos ja porrashuoneisiin yli 30 tur-
vakameraa ilman taloyhtiön asukkaiden suostumusta. Onko tämä 
laillista? Käsittääkseni eräs hallituksen jäsenistä valvoo kameroi-
den kautta asukkaiden liikkeitä. Talo ei ole vuokratalo. 

VASTAUS: Valvonta vaatii aina taloyhtiön hyväksynnän eli asiaa 
tulee käsitellä yhtiökokouksessa ja kameravalvonnan järjestämi-
selle pitää aina olla asiallinen syy. Usein valvontaan päädytään, jos 
taloyhtiötä kohtaan kohdistuu ilkivaltaa tai aiheutetaan muuta 
vahinkoa eikä syyllistä tiedetä. Kameravalvonnasta tulee tiedot-
taa kiinteistön käyttäjiä sekä asettaa ilmoitus tai kyltti valvotta-
valle piha-alueelle.

Lisäksi mikäli kyseessä on tallentava kamera, tallennettu kuva-
materiaali on henkilörekisteri, josta täytyy laatia henkilötietolain 
mukainen rekisteriseloste. Tällaisessa tilanteessa on päätettävä 
lisäksi siitä, kuka vastaa henkilötietojen säilyttämisestä, luovut-
tamisesta ja hävittämisestä lain edellytysten mukaisesti.

Kuka korjaa taloyhtiön rakennusvirheet?
Taloyhtiömme on tehnyt ennen 10-vuotistakuun päättymistä 
tarkastuksen. Kuuluuko grynderin korjattavaksi: kopolaatoitusta 
(eli pohjastaan irti olevia laattoja, mutta toistaiseksi eivät irtau-
tuneet toisistaan) on vierekkäin 40 laatan alueella. Suihkun koh-
dalta lattiakallistus johtaa veden myös WC pöntön eteen pöntöllä 
istujan jalkoihin. Talossa on kuuden metrin parvekkeet. Parvek-
keissa on keskikohdalla painumaa niin paljon, että parvekkeen 
reunalla oleva vesikouru kerää keskelle vettä eikä johda päädyssä 
olevaan poistoputkeen ja parvekkeiden painuma on niin iso, että 
parvekelasitusten säätövaraa ei enää ole.

VASTAUS: Pystyäkseni vastaamaan sinulle, olisi minun nähtävä 
asiaan liittyvät kauppakirjat ja muut asiakirjat. Kopolaatat saat-
tavat kuulua rakennuttajan korjausvastuulle tietyin edellytyksin. 
Lattiakallistuksen osalta kysymys on mielenkiintoinen. Tämä 
lienee ollut ongelma jo alusta saakka. Miksi virhettä ei vieläkään 
ole korjattu? Lähtökohtaisesti vastuu korjaamisesta on raken-
tajalla. Parvekkeiden ongelmat ovat huolestuttavia. Onko niitä 
enempää tutkittu, eli mistä tämä johtuu ja koska asia on ensim-
mäisen kerran havaittu? Lähtökohtaisesti vastuu korjaamisesta 
on tässäkin rakentajalla.

Ludeongelmasta tiedottaminen?
Kerrostaloyhtiön rapussa on useammassa asunnossa ollut lude-
ongelma. Onko osakkaalla oikeus saada isännöitsijältä tietoa, 
miten luteiden torjunta on rapussa edennyt? Isännöitsijä vetoaa 

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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WWW.OMATALOYHTIO.FI/VASTAUSPALVELU

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja 
osaava lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella kor-
keatasoisia lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksil-
le. Toimiston juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja 
ympäristöoikeuteen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä ar-
voja, joita myös Asianajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle 
este saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse lii-
kejuridiikasta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansait-
see JuriNetin periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa 
asiassaan, jonka käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuutto-
mia kustannuksia, mutta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

Kysymyksiin vastaavat:

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja, JuriNet Oy
Jemina Timonen, OTM, lakimies, JuriNet Oy
Anni Santanen, OTM, lakimies, JuriNet Oy

”Vastaukset on annettu vain kysymyksistä ilmenevien seikkojen 
perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauk-
sessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun 
vaikuttavia seikkoja. Mikäli käytät vastauksia jossain muussa 
asiayhteydessä, ei vastausten laatija ole niistä vastuussa.”

KUKA KORVAA?
KENEN ON VASTUU?

MITEN TOIMIA?

Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana?
Saako isännöitsijä toimia kokouksen puheenjohtajana? Minkä-
lainen vastuu puheenjohtajalla on tekemistään ehdotuksista ja 
näille saamistaan päätöksistä asioissa, joita ei ole kokouskutsus-
sa mainittu? Esim. jos kokouskutsussa mainitaan, että hyväksy-
tään kylpyhuoneremontin kulut, niin voiko puheenjohtajan esi-
tyksestä päättää, että asia on loppuun käsitelty? Kyseessä olivat 
siihenastiset kulut, joihin ei kuulunut yhtiön minulle korvatta-
vaksi kuuluvat kulut.

VASTAUS: Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, jollei 
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä määrä-
tään puheenjohtajasta, tämä myös avaa kokouksen. Isännöitsijä 
voi toimia puheenjohtajana. Yhtiökokouksessa saadaan päättää 
vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjär-
jestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa. Osakkeenomistaja 
voi asunto-osakeyhtiölain 23 luvun mukaisesti moittia tai vaatia 
yhtiökokouksen päätöksen vahvistamista mitättömäksi kanteella. 
Yhtiökokouksen päätös asian loppuun käsittelystä ei käsittääkse-
ni silti estä sinua vaatimasta myöhempiä kuluja siitä huolimatta. 
Johtohenkilön vahingonkorvausvastuusta säädetään asunto-osa-
keyhtiölain 24 luvun 1 §:ssä.

Mitä asiakirjoja osakkaalla on oikeus nähdä ennen yhtiöko-
kousta?
Osakkaalla on oikeus saada nähdä ennen yhtiökokousta taloyh-
tiön asiakirjoja. Mitä ne tarkalleen ottaen ovat? Saanko nähtä-
väkseni kirjanpidon kuitit ja hallituksen kokousten pöytäkirjat?

VASTAUS: Lain mukaan ennen yhtiökokousta on pidettävä ko-
kousasiakirjoina esillä hallituksen päätösehdotukset sekä viimei-
nen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toi-
minnantarkastuskertomus. Nämä asiakirjat on pidettävä osak-
keenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikas-
savähintään kahden viikon ajan ennen kokousta. Nämä asiakirjat 
on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä 
pyytää. Hallituksen kokousten pöytäkirjoja ei siis kokonaisuudes-
saan tarvitse esittää vaan pelkästään päätösehdotukset. Mikäli 
hallituksen kokouksessa on käsitelty osakasta koskevia asioita, 
on osakkaalla oikeus saada niistä tieto.

Kenen tulee valvoa isännöitsijän tekemisiä?
Mikä instanssi valvoo isännöitsijän toimia tai mistä voi tarkis-
taa edes isännöitsijän ammattipätevyyden? Meillä alkoi uuden 
firman kanssa huonosti, ilmoitus asuntoon tulosta vajaan viikon 
(ja viikonloppu välissä) varoajalla. Lapun tyyli oli: ”Elukat kiinni, 
me tullaan nyt”.

VASTAUS: Koska yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä, on yhtiön hallituksen tärkeää valvoa 
isännöitsijän tehtävien asianmukaista suorittamista. Ensisijaises-
ti isännöitsijän virheellisestä menettelystä tulisi siis olla yhtey-
dessä yhtiön hallitukseen. Myös Isännöinnin Auktorisointi ISA 
ry valvoo siihen kuuluvia isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä.
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Lakipalvelut
JURINET
Suhteet solmussa 
taloyhtiössä?

Tilaa tuote-esitteitä 
veloituksetta Sanoma Media/Rakentaja.fi

Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Sähköposti

________________________________________________________________

Puhelin

________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

________________________________________________________________

Yhteystiedot
Nimi

________________________________________________________________

Katuosoite

________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

________________________________________________________________

Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa ilmainen verkkolehti. Verkkolehden 
avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä 
koskevissa asioissa. Verkkolehtemme yksi 
luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon Ky-
symys”, jossa käsittelemme jäseniltäm-
me saapuneita lakikysymyksiä vastauk-
sineen. Tilaa osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös 
jatkossa veloituksetta ja kotiin 
kannettuna kolme kertaa vuo-
dessa? Tilaa lehti osoitteesta 
www.omataloyhtio.fi/lehti

Voit lukea aiemmin ilmestyneet numerot 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/lehtiarkisto

Tilaaminen on veloituksetonta. Voit tehdä tilauksen myös osoitteessa www.omataloyhtio.fi/esitepalvelu. Toimitukset vain Suomeen.

Julkisivut ja vesikatot  Keittiöt Tekniikka ja varusteet

Verkkolehti

UPONOR
Kerrostalo-
saneeraus

VALLOX
Ilmanvaihto

RUUKKI
Kattotuotteet
uudis- ja korjaus-
rakentamiseen

LUMON 
Parvekelasit

LUMON
Uusi  par veke-
julkisivu

ORMAX
Suomen 
suosituin katto

SADEX
Antaa sataa!

ALAVUS
parveke- ja 
ulko-ovet

PETRA
-keittiöt

A LA CARTE 
-keittiöt

KEITTIÖMAAILMA
Putkiremontti on 
täydellinen hetki 
keittiön uusimi-
selle

BOSCH 
-lämpöpumput

ABB
Smarter Home

VALLOX 
Huonekohtainen  
a s u n t o i l m a n -
vaihto

KIKKA
-LAUTEET
– täydelliset 
taloyhtiölle

OVELLA
-säilytysratkaisut

OMATALOYHTIÖ.FI
Kyllä, haluan myös ilmai-
sen Omataloyhtiö.fi-verk-
kolehden

Lämmitys

LVI

STIEBEL ELTRON
maalämpöpum-
put

NIBE
-kiinteistölämpö-
pumput
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PUTKIREMONTIN ASIANTUNTEVA
KEITTIÖTOIMITTAJA

SOITA JA TILAA 
MAKSUTON ESITTELY 

TALOYHTIÖNNE 
KOKOUKSEEN!

Soita ja tilaa maksuton esittely 
taloyhtiönne kokoukseen!

FORSSA  Marja Kylä-Markula, 0400 557 172
HKI-ESPOO Leevi Sundberg, 044 781 2757 ja
     -VANTAA    Kati Turunen, 050 301 1388
IMATRA-LPR  Timo Pellinen, 0400 556 877
JOENSUU  Jukka Naumanen, 0400 171 215
JYVÄSKYLÄ  Arto Koskinen, 0400 430 010
KUOPIO  Ilkka Suomi, 0400 569 673
LAHTI  Vesa Ulmanen, 050 464 7828

SUUNNITTELU, 
MITTAUS, KOTIIN-

KULJETUS, ASENNUS, 
RAHOITUS, TAKUU

OULU  Juho Silvola, 050 352 4200
PORI  Timo Säkkilä, 044 526 9657
SEINÄJOKI  Veikko Kitinoja, 0400 567 259
TAMPERE  Anne Hakala, 050 526 5544 ja
 Tommi Huovilainen, 040 414 1552
TURKU  Liisa Artukka, 0400 788 992 ja
             Jussi Lehtonen, 040 835 3526

K E IT T IO MAAI LMA .F I / L I N JA S AN E E R AU S

Keittiöremontti putkiremontin yhteydessä kannattaa. Samanaikainen remontti 
säästää osakkailta aikaa, vaivaa ja rahaa sekä nostaa asunnon arvoa.



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

— 
Valaistuksenohjaus 
liiketunnistimilla  
– turvallisuutta ja energia- 
tehokkuutta sisällä ja ulkona.

Valot syttyvät ja sammuvat tarvittaessa. Liiketunnistimet huolehtivat, että valot 
eivät jää turhaan päälle ja että ne syttyvät silloin, kun tarvitaan. Liiketunnistimet 
ovat tarkoituksenmukainen ratkaisu esimerkiksi porraskäytäviin. Valoja voi 
ohjata jopa kerroskohtaisesti. Tällöin esimerkiksi hissillä liikuttaessa syttyvät 
vain tarvittavien kerrosten valot. Myös energiatehokkuus paranee, kun valot 
eivät pala turhaan. Kerrostalojen muihin yhteisiin tiloihin kuten kylmäkellareihin, 
varastotiloihin ja pyörävarastoihin kannattaa myös asentaa liiketunnistimet 
varmistamaan, että valot eivät jää turhaan päälle. Myös piha-alueiden valaistus 
syttyy automaattisesti, kun liikutaan alueella hämärällä. Näin turvataan 
asukkaiden kulku ja pidetään samalla kutsumattomat vieraat loitolla. 
abb.fi/asennustuotteet


