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Kevättä rinnassa
Kulunut talvi oli ennätyksellisen lyhyt ja kevät kolkuttaa jo nurkan takana. Taloyhtiös-
sä kevät on talkoiden aikaa – pihamaita siivotaan yhdessä ja aikaa vietetään pihalla 
niin perheiden kuin naapureidenkin kesken. Voisiko tämä olla se kevät, kun pihapar-
lamentti saa aiheeksi asumisviihtyvyyden. Miettikääpä yhdessä niitä asioita, jotka te-
kisivät asumisesta mukavampaa ja vaivattomampaa. Pitkän ja pimeän syksyn jäljiltä 
on varmasti paljonkin parannusehdotuksia esimerkiksi pihojen valaistukseen tai tal-
vikunnossapitoon. Keskustelkaa asioista, kun ne ovat vielä tuoreena muistissa. Mikä-
li keskustelu kuitenkin menee vakavaksi ja tarvitaan tietoa sekä ratkaisuja taloyhtiön 
hallinnoimiseen on oikea osoite helppo muistaa: www. omataloyhtio.fi. Me palvelem-
me tiedonnälkäisiä taloyhtiöitä ympäri vuoden. Mukavaa kevättä! 
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Omataloyhtiö.fi on kuluneen talven aikana järjestänyt useita tapahtumia, joissa 
keskeisenä teemana on ollut taloyhtiön hallinnointi sekä korjaushankkeet. Ta-
pahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran tiedon tarpeen olevan todellista, tässä 

me haluamme teitä auttaa!
Mistä taloyhtiön päättäjä tietoa saa ja millä perusteella päätökset tehdään? Luon-

nollisesti tämä on riippuvainen taloyhtiöstä, mutta uskallan väittää, että liian usein 
päätökset tehdään tunnepohjaisesti ja isännöitsijän rooli taloyhtiössä on enemmän tai 
vähemmän taloushallinnon lisäksi hallita näitä erilaisia ja eri osakkaiden tunnetilojen 
hallitsemista. Taloyhtiön hallituksen tulisi pystyä irtautumaan näistä tunnesiteistä ja 
pohtimaan asioita kiinteistön kannalta.

Hallituksen jäsenillä sekä isännöitsijällä on merkittävä rooli kiinteistön arvon säilyt-
tämisessä. Turhaan ei kannata korjata, mutta tarpeelliset uudistukset on syytä tehdä 
tarkkaan harkiten ja perusteellisesti. 

Suuremmat päätökset tehdään yhtiökokouksissa ja hallituksen rooli valmistelutilan-
teessa on rationaalisesti perusteltavissa olevan hankkeen myynti yhtiökokoukselle. On 
varauduttava monenlaiseen vastaanottoon ja tästä syystä hallituksen onkin osattava 
hyödyntää asiantuntijoiden apua perusteiden selvittämisessä. Asiantuntija-avun hyö-
dyntäminen vaatii sekin rohkeutta, sillä se mitä ei tiedetä, siitä ei tarvitse murehtia. 
Jos selvityksissä jotain toimenpiteitä vaativaa tulee eteen, ollaan ennemmin tai myö-
hemmin osakkaiden kukkarolla. Hallituksen jäsenenä on syytä kuitenkin muistaa, että 
tiedottomuuden aiheuttama tuska on kuitenkin pahempi ja ylläpidon järjestäminen on 
hallituksen vastuulla.

Suunnitelmallisen ylläpidon kulttuuri on kasvussa. Asunnon ostajat ovat jo hyvin 
valveutuneita korjaushankkeiden osalta ja hyvin hoidetun taloyhtiön arvo realisoituu 
enemmässä määrin myös myyntihinnoissa. Sen sijaan taloyhtiöt, joiden eteen ei ole 
tehty mitään, on ostajalle valtava riski. Suosituksena teille kaikille, tutustukaa taloyh-
tiönne kuntoon ja ohjatkaa sen hallinnointi kohti suunnitelmallista kiinteistönpitoa.

 Topi Aaltonen
 päätoimittaja

Tietoa sitä tarvitseville

Edellisen lehden lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin  kol-
me Suomalainen koti 3 -sisustuskirjaa. Onnetar suosi seuraavia:

Elina Heikkinen, Kajaani, Tiina Suontaus, Tampere ja Martti Parjanen, 
Espoo
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Kysymystä arvioitaessa tulee kiinnittää 
ensinnäkin huomiota siihen, mitkä 
ovat hallituksen ja hallituksen jäsen-

ten konkreettiset vastuut ja velvollisuudet 
ja miten ne määräytyy. Tässä kirjoituksessa 
kiinnitetään pintapuolisesti huomiota halli-
tuksen tehtäviin, hallituksen vastuuseen ja 
vahingonkorvausvelvollisuuteen. Lopussa on 
muutama oikeustapaus esimerkkinä.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on Asunto-osakeyhti-
ölain 7:2 §:n mukaan ytimekkäästi huolehtia 
yhtiön hallinnosta, kiinteistön ja rakennus-
ten pidon ja muun toiminnan järjestämises-
tä. Nämä tehtävät määräytyvät taloyhtiökoh-
taisesti. Mitä isompi yhtiö, sitä enemmän on 
tehtäviä ja velvollisuuksiakin. Pienessä pari-
taloyhtiössä tilanne saattaa olla hyvin toisen-
lainen tehtävien ja vastuiden osalta.

Asunto-osakeyhtiölain 7:2 §:n mukaan 
hallituksen on järjestettävä yhtiön kirjan-
pito lain mukaisella tavalla ja varainhoito 
luotettavalla tavalla. Hallituksen pitää myös 
valvoa isännöitsijän toimintaa! Isännöitsijä-
hän toimii lähtökohtaisesti hallituksen oh-
jeiden mukaisesti. Hallitus onkin itsenäinen 
toimielin suhteessa yhtiökokoukseen eräissä 
kiireellisissä toimenpiteissä ja isännöitsijän 
valitsemisessa tai erottamisessa.

Asunto-osakeyhtiölaki 1:11 §:n mukaan 
yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolel-
lisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Täs-
tä normista on käytetty nimitystä ”johdon 
yleinen huolellisuusvelvollisuus hallituksel-
le kuuluvien tehtävien hoitamisessa”. Halli-
tusten jäsenten tulee tuntea yhtiö ja yhtiön 
asiakirjat hyvin, koska usein esimerkiksi yh-
tiöjärjestyksessä on taloyhtiökohtaisia tar-
kempia määräyksiä hallituksen tehtävistä tai 
toimivaltajaosta. Näiden tehtävien huolel-
lista noudattamista arvioidaan sitten asun-
to-osakeyhtiölain normien avulla.

Hallitukselle kuuluvien tehtävien laimin-
lyönnistä saattaa seurata vahingonkorvaus-
vastuu, jos laiminlyönti on aiheuttanut jolle-
kin taholle todellista vahinkoa.

Hallituksen jäsenen  
vahingonkorvausvastuu?
Vastuukysymysten lähtökohtana on Asun-
to-osakeyhtiölaki 24:1, jossa säädetään joh-
tohenkilön- eli hallituksen jäsenten ja isän-
nöitsijän vahingonkorvausvastuusta. Vahin-
gonkorvausvelvollisuutta voi olla, osakkaalle, 
huoneiston entiselle omistajalle tai uudelle 
omistajalle, taloyhtiölle tai kokonaan ulko-
puolisellekin taholle. Hallituksen jäsenen ja 
isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka 
hän on tehtävässään Asunto-osakeyhtiölain 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

Lisäksi tapauskohtaisesti voi tulla arvioi-
tavaksi muukin kuin Asunto-osakeyhtiölain 
mukainen vahingonkorvausvastuu kuten so-
pimusvastuun perusteet. Oikeuskirjallisuuden 
mukaan kuitenkin vahingonkorvauslain mu-
kainen korvausvastuu tulisi vasta poikkeusta-
pauksissa sovellettavaksi, eli yleensä korvaus-
vastuuta arvioidaan asunto-osakeyhtiölain pe-
rusteella. Kiinteistöyhtiöissä tämä tosin yleen-
sä tapahtuu osakeyhtiölain perusteella, jos kiin-
teistöyhtiön toimintaan ei välttämättä sovelle-
ta asunto-osakeyhtiölakia. Tässä kirjoituksessa 
ei kuitenkaan käsitellä kiinteistö-osakeyhtiöi-
den hallituksen jäsenten vastuukysymyksiä.

Mikä on sellaista vahinkoa, jonka hallitus 
tai yhtiön johtohenkilöt voivat joutua kor-
vaamaan? Perusedellytyksenä on ensinnäkin 
aina, että jollekin on aiheutunut hallituksen 
toiminnan vuoksi todellinen vahinko. Mikä 
tahansa olosuhteiden negatiivinen muutos ei 
vielä ole välttämättä korvattavaa vahinkoa. 
Korvattavaa voi olla lähtökohtaisesti sellainen 
taloudellinen vahinko, jolle voidaan määrittää 
rahallinen arvo. Pahaa mieltä siis ei korvata.

Miten vastuu hallituksen jäsenelle henki-
lökohtaisesti voi syntyä? Jotta korvausvel-
vollisuutta jouduttaisiin edes arvioimaan, 
pitää hallituksen jäsenen toiminnassa olla 
huolimattomuutta, laiminlyöntejä tai tahalli-
suutta kuten edellä on selvitetty. Tuottamuk-
sen osalta kysymys voi olla vaikea ratkaista. 
Näiden lisäksi hallituksen jäsenen toiminnan 
ja aiheutuneen vahingon välillä pitää olla ns. 
syy-yhteys, eli vahingon on pitänyt aiheutua 
nimenomaan hallituksen tai hallituksen jä-
senten toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Onko hallitus toiminut huolellisesti vai 
huolimattomasti? Tätä kysymystä arvioita-
essa pitää ensinnäkin kiinnittää huomiota 
siihen tosiasiaan, että mitä merkittävämpi 
hallituksen päätös tai toimenpide on kysees-
sä, sitä huolellisempaa toimintaa johdolta 
(hallitukselta) edellytetään.

Hallituksen jäsenten 

vastuut ja velvollisuudet?
Taloyhtiön hallitusten jäsenten vastuista on keskusteltu paljon ja meille tulee näihin 
asioihin liittyviä kysymyksiä viikoittain. Kiinteistöliiton mukaan Suomessa on noin 80 
000 asunto-osakeyhtiötä ja jäseniä näiden taloyhtiöiden hallituksissa on yhteensä  
noin 250 000. Tätä taustaa vasten on varsin ymmärrettävää, että asia on herättänyt 
kiinnostusta. Kysymys koskee merkittävää määrää sekä maallikoita että asiantuntijoita.

Markus Talvio
Lakimies OTM, toimitusjohtaja
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Oikeustapauksia kommentteineen

KKO 2010:17
Korkeimman oikeuden mukaan ei ole perus-
teita tulkita asuntokauppalain säännöksiä 
niin, että ne sulkisivat pois ostajan oikeuden 
vaatia asunto-osakeyhtiön edustajalta asun-
to-osakeyhtiölain nojalla vahingonkorvausta 
virheellisen tai puutteellisen isännöitsijän-
todistuksen johdosta aiheutuneesta vahin-
gosta. Osa huoneiston tarkistusmitatuksi il-
moitetusta pinta-alasta käsitti tiloja, joiden 
rakentamiseen ei ollut haettu rakennuslupaa

Ostajan valittavaksi siis jää, minkä sään-
nösten perusteella ja missä järjestyksessä hän 
haluaa korvausvaatimuksensa esittää. Useim-
miten on tarkoituksenmukaista, että asunnon 
ostajan vaatimukset myyjää kohtaan asun-
non virheiden perusteella selvitetään ensin, 
ja myyjän takautumisoikeus yhtiötä tai sen 
edustajaa kohtaan käsitellään vasta tämän 
jälkeen asuntokauppalain säännösten mukai-
sesti. Kuitenkin voi poikkeuksellisesti syntyä 
tilanteita, joissa asunnon ostajan on perustel-
tua kohdistaa vaatimuksensa jo ensi vaiheessa 
asunto-osakeyhtiöön tai sen edustajaan. Täl-
lainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi sil-
loin, kun virheen pääasiallinen tai ainoa syy 
on asunto-osakeyhtiön tai sen edustajan an-
tamassa tiedossa tai laiminlyönnissä.

KKO 2007:62
Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuk-
sessa asioinut henkilö oli saanut surmansa 
jäälohkareen pudottua katolta hänen pää-
hänsä. Kiinteistönhoito oli sopimukselle ul-
koistettu huoltoyhtiölle. Lumen ja jään pois-
tamista ei ollut kuitenkaan sisällytetty sopi-
muksessa lueteltuihin huoltoyhtiön tehtäviin.

Koska vastuuta ei riittävän selvästi ollut 
siirretty tältä olin huoltoyhtiölle, olisi asun-
to-osakeyhtiön tullut huolehtia tarvittaessa 
katon puhdistuksesta.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
tuomittiin rangaistukseen kuolemantuotta-
muksesta turvallisuusveloitteen laiminlyön-
nin perusteella.

On erittäin tärkeää, että hallitus tekee kir-
jalliset sopimukset huolellisesti isännöitsijän 
ja huoltoyhtiön kanssa siitä, mitkä tehtävät 
ovat huoltoyhtiön ja isännöitsijän vastuulla! 
Muuten hallitus ja sen jäsenet voivat on vas-
tuussa niistä.

KKO 2003:33
Konkurssiin asetetussa kiinteistöosakeyhti-
össä ei oltu määrätty osakkaille sellaista yh-
tiövastiketta, jotka olisivat riittäneet katta-
maan yhtiön lainojen korot ja lyhennykset. 
Yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu 
muun ohella se, että hallitus ryhtyy yhtiön 
taloudellisen tilan edellyttämiin toimenpi-
teisiin siten, ettei yhtiön talous muodostu 
jatkuvasti alijäämäiseksi.

Alimitoitettu yhtiövastike saattaa olla 
vahingonkorvausperuste myös asunto-osa-
keyhtiössä, koska hallituksen tehtävä on huo-
lehtia taloudenpidon järjestämisestä eli mm. 
huolehtia siitä, että tulot kattavat menot.

TURUN HOVIOIKEUS 27.11.1995
Henkilöt olivat asunto-osakeyhtiön hallituk-
sen jäseninä ja isännöitsijänä laiminlyöneet 
velvollisuutensa huolehtia yhtiövastikkeen 
perimisestä ja huoneistojen ottamisesta yhti-
ön hallintaan maksamattomien vastikkeiden 
vuoksi. Lisäksi yhtiökokouksia oli jäänyt pitä-
mättä, tilintarkastuksia suorittamatta, tilin-
päätöksiä vahvistamatta, lainanlyhennyksiä 
maksamatta ja konkurssisaatavia valvomat-
ta. Laiminlyönneistä oli aiheutunut yhtiölle 
yli 47.000 euron vahinko.

Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä velvoi-
tettiin suorittamaan taloyhtiölle vahingon-
korvausta yhteisvastuullisesti 47.000 euroa. 
Hallituksen tulee aktiivisesti toimia yhtiön 
edun mukaisesti eikä viivytellä.

Helsingin hovioikeus 26.3.1986
As Oy:n hallitus päätti teettää isännöitsijän esi-
tyksestä putkiremontin urakointiyrityksellä, 
joka oli aiemminkin tehnyt taloyhtiössä vastaa-
via töitä. Kyse oli putkilinja kerrallaan toteute-
tuista korjauksista. Urakkahinta oli n. 10.000 
euroa kalliimpi kuin halvin urakkatarjous. 
Asunto-osakeyhtiön vaatimuksesta hallituksen 
jäsenet ja isännöitsijä veloitettiin maksamaan 
yhtiölle vahingonkorvausta. Vahingon määräk-
si hovioikeus arvioi n. 7.500 euroa. Hallituksen 
jäsenten osalta korvausta soviteltiin 2/3 osaan 
katsotusta vahingon määrästä eli noin 5.000 
euroon. Pelkät aiemmat remontit eivät olleet 
riittävä syy poiketa halvimmasta tarjouksesta.

Kouvolan hovioikeus 21.8.1996
Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsi-
jän tilaamista asemakaavaneuvotteluista 
ja LVI-suunnittelusta oli aiheutunut asun-
to-osakeyhtiölle yli 20.000 euron kustan-
nukset. Muut hallituksen jäsenet eivät olleet 
tietoisia aiheutuneista kustannuksista, eikä 
olisi pitänytkään tietää.

Kustannusten suuruus ja toiminnan laa-
tu huomioiden edellä mainitut toimet olivat 
sellaisia, että niihin olisi voitu ryhtyä vain 
yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen pu-
heenjohtaja ja isännöitsijä olivat toimivaltan-
sa ylittäen aiheuttaneet insinööritoimistolle 
maksettujen laskujen suuruisen vahingon. 
Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja 
vastasivat vahingosta yhteisvastuullisesti.

Toimivallan ylityksen vuoksi tapahtunut 
vahinko pitää korvata.

Korkein oikeus 1938 II 501
Hallituksen jäsenet velvoitettiin maksamaan 
yhtiölle vahingonkorvausta, kun he olivat lai-
minlyöneet valvoa isännöitsijän toimia ja ra-
havarojen käyttöä.

Helsingin hovioikeus 31.12.1997
Osakkeenomistaja ei voi vaatia (vanhan) osa-
keyhtiölain perusteella yhtiöltä, hallitukselta, 
toiselta osakkaalta tai isännöitsijältä vahin-
gonkorvausta itselleen pelkästään sillä pe-
rustella, että sanotut tahot ovat aiheuttaneet 
asunto-osakeyhtiölle sellaista vahinkoa, jon-
ka he olivat velvollisia korvaamaan yhtiölle.

Korkein oikeus 1992:66
Osakkeenomistaja oli noudattanut hallituk-
sen antamaa virheellistä lunastusohjausta. 
Hän menetti oikeutensa lunastaa osakkeet. 
Lunastusohjauksen antamiseen osallistunut 
hallituksen jäsen oli yhtiöjärjestystä rikko-
malla aiheuttanut vahinkoa osakkeenomis-
tajalle. Hänet velvoitettiin korvaamaan va-
hinko osakkaalle. Lisäksi myös yhtiö oli vas-
tuussa vahingosta.

Huolellisuusvaatimus korostuu kun pää-
tökseen liittyvä taloudellinen riski kasvaa! 
Asiat siis pitää valmistella huolellisesti, jotta 
päätöksenteossa on käytettävissä kaikki tar-
peelliset tiedot.

Tässä arvioinnissa ei taloyhtiön maallik-
kojäsenille kuitenkaan oman käsitykseni mu-
kaan voida asettaa yhtä korkeita vaatimuk-
sia kuin yritysmaailmassa. Taloyhtiöhän ei 
lähtökohtaisesti harjoita liiketoimintaa vaan 
sen tehtävä on hoitaa taloyhtiön asioita huo-
lellisesti. Jos siis taloyhtiön johto on toimi-

nut normaaliin taloyhtiöiden hallintotapaan 
verrattuna huolellisesti ei korvausvastuuta 
pitäisi tulla. Tämän pitäisi olla objektiivista 
arviointia. Yksittäisen hallituksen jäsenen 
Ammattitaidolla ei pitäisi olla ratkaisevaa 
merkitystä arvioitaessa tätä kysymystä.

On kuitenkin esitetty perusteita sille, että 
ammattitaidolla voi olla vaikutusta, kun arvioi-
daan kohtuullista vahingonkorvauksen määrää.

Johdon kannalta ongelmalliseksi voi muo-
dostua, että arvioitaessa toiminnan lainmu-
kaisuutta (ja huolellisuutta), sovelletaan ns. 

tuottamusolettamaa, jos vahinko on aiheu-
tettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölakia 
muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 
luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä pe-
riaatteista, tai jos vahinko on aiheutettu rik-
komalla yhtiöjärjestyksen määräystä tai va-
hinkoa, joka on aiheutettu yhtiön lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. Vastuusta 
vapautuakseen näissä tilanteissa hallituksen 
ja hallituksen jäsenten pitäisi pystyä osoitta-
maan, että he ovat toimineet huolellisesti. Se 
voi olla käytännössä erittäin vaikeaa.
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K: Puutteellisesta vedeneristyksestä ongel-
mia, kenen vastuu?
Ostin äskettäin osakehuoneiston, jossa on jälkeen-
päin rakennettu sauna, joka on ollut mukana yh-
tiön linjasaneerauksessa 2002 ja siihen liittyvis-
sä suunnitelmissa. Olimme vaihtamassa saunan 
ovea, jolloin todettiin mikrobivaurio ja selkeitä 
puutteita vedeneristyksessä saunan ja kylpyhuo-
neen rajapinnassa ja myös esim. lattiakaivossa, 
ja jakokulmissa. Myös seinärakenne on kyseen-
alainen, laatoitettu vanhan laatan päälle osittain.

Onko urakan tehnyt yhtiö yhä vastuussa vir-
heistä (2 vuoden takuu + 10 vuoden vastuu sen jäl-
keen)? Mihin rajoittuu minun vastuu asiassa? Mil-
laisia korvauksia voin vaatia myyjältä, joka ei ole 
itse ollut osallisena remontissa (asumiskulut, kaup-
pahinnan alentaminen)? Taloyhtiö ei halua korjata 
rakenteita kokonaan, voinko vaatia perusteellista 
korjausta ja kuka toimii asiassa tuomarina?

V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vas-
taa kunnossapidosta siltä osin, kuin se ei kuu-
lu osakkeenomistajalle. Yhtiön rakennuksen 
ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jae-
taan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 
lain säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä toisin. Lain mukaan yhtiön 
on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen ra-
kenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen 
pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedon-
siirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja 
muut sen kaltaiset perusjärjestelmät.

Lain mukaan taloyhtiö on siis vastuussa 
sen vastuulle kuuluvien vikojen korjaukses-
ta osakkeenomistajaa kohtaan. Taloyhtiöllä 
voi taas puolestaan olla mahdollisuus vaatia 
korvauksia urakoitsijalta, jos tämä on toimi-
nut huolimattomasti. Osakkeenomistaja voi 
teettää osakehuoneistossaan yhtiön kustan-
nuksella sellaisen yhtiön vastuulla olevan kii-
reellisen kunnossapitotyön, joka on tarpeen 
lisävahingon välttämiseksi. Lisäksi osak-
keenomistaja voi teettää kunnossapitotyön, 
jonka tekemättä jättämisestä aiheutuu osak-
keenomistajalle vähäistä suurempaa haittaa 
ja jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen huo-
mautuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt 
riittäviin toimiin. Riittävyyttä arvioitaessa 

otetaan huomioon työn laatu, osakkaalle ai-
heutuva haitta ja muut olosuhteet. Kunnos-
sapitotyöstä vastuussa olevan yhtiön on kor-
vattava osakkeenomistajalle työn teettämi-
sestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset 
kulut. Kunnossapitotyön suorittavan yhtiön 
tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, 
että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. 
Korjaustoimien tarpeellisuus ja riittävyys on 
aina tapauskohtaisesti arvioitava asia.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on 
korvattava vahinko, jonka yhtiö on huolimat-
tomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle 
tai muulle henkilölle. Yhtiön on huolehditta-
va siitä, että rakennustyö suunnitellaan ja to-
teutetaan siten, ettei siitä aiheudu vahinkoa 
osakkeenomistajille. Jos yhtiö ei näin toimi, 
voi yhtiö joutua vastuuseen urakoitsijan ai-
heuttamista vahingoista. Jos yhtiö ei ole vas-
tuussa urakoitsijan huolimattomasta työstä, 
voi vahinkoa kärsineellä osakkaalla olla oi-
keus saada vahingonkorvausta urakoitsijalta.

Asunnon myyjä on vastuussa myös piilevis-
tä eli ns. salaisista virheistä, eli seikoista, joista 
hän ei ole ollut tietoinen. Ostajan on ilmoitet-
tava myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa 
siitä kun on virheen havainnut tai se olisi tul-
lut havaita. Ostajan on ilmoitettava myyjälle 
virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista 
kuitenkin viimeistään kahden vuoden kulues-
sa siitä, kun asunnon hallinta luovutettiin. Os-
tajalla voi virheen johdosta olla oikeus pidättyä 
maksusta, vaatia myyjältä hinnanalennusta, 
joissain tapauksissa vaatia jopa kaupanpurkua 
ja vaatia vahingonkorvausta.

Riita-asiat yhtiötä vastaan käsitellään yh-
tiön kotipaikan käräjäoikeudessa tai välimies-
menettelyssä, jos näin on yhtiöjärjestyksessä 
määrätty. Riita-asiat myyjää vastaan voidaan 
käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, myyjän 
kotipaikan käräjäoikeudes-
sa tai välimiesmenette-
lyssä. Kysyjän kannattaa 
kääntyä asianajotoimiston 
puoleen oikeuksiensa sel-
vittämiseksi.

Eeva Vesterbacka, OTM

K: mitkä ovat isännöitsijän tehtävät?
Mitkä ovat rivitaloyhtiössä isännöitsijän tehtä-
vät? Tuntuu kuin isännöitsijä olisi vain kokous-
ten sihteeri ja hallituksen puheenjohtajalla olisi 
kaikki tehtävät ja vastuu taloyhtiössä.

V: Laki ei määrittele tarkkaan sitä, mitä isän-
nöitsijän tehtäviin kuuluun. Isännöitsijä kui-
tenkin toimii taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on 
oltava hallitus. Sillä voi olla myös isännöitsi-
jä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai 
yhtiökokous niin päättää.

Asuntokauppalaissa säädetään isännöitsi-
jän tehtävistä vain, että Isännöitsijä huolehtii 
kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa 
yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituk-
sen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kir-
janpito on lain mukainen ja varainhoito luo-
tettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on 
annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, 
jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoi-
tamiseksi. Isännöitsijä saa ryhtyä kuitenkin 
eräisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksen 
perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voi-
da odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle 
olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa ta-
pauksessa hallitukselle on mahdollisimman 
pian annettava tieto toimista.

Isännöitsijällä on myös oikeus olla läsnä 
hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä pu-
hevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen 
jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

Taloyhtiönne on mahdollisesti määritellyt 
isännöitsijän tehtävät tarkemmin isännöinti-
sopimuksessa, jonka taloyhtiö on isännöinnis-
tä tehnyt. Samoin sopimuksessa on määritelty 
laskutusperusteet. Ainakin näin olisi pitänyt 
tehdä. Selvittäkää asiaa siis sitä kautta isän-
nöitsijän/isännöitsijätoimiston kanssa tehdys-
tä sopimuksesta. En uskalla 
vastata kysymykseenne tar-
kemmin perehtymättä asia-
kirjoihinne.

Markus Talvio, 
toimitusjohtaja, OTM

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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ten ihmettelemme suuresti, mikä oikeus taloyh-
tiöllä on puuttua tähän asiaan? Yhtiövastikkeen 
yhteydessä maksamme myös tietyn summan 
korjausrahastoon, joten onko taloyhtiöllä oikeus 
yhtäkkiä määrätä pienituloiset eläkeläiset mak-
samaan tuollaisen ison summan?

V: Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vas-
taa kunnossapidosta siltä osin, kuin se ei kuu-
lu osakkeenomistajalle. Yhtiön rakennuksen 
ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan 
osakkeenomistajien ja yhtiön kesken lain 
säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyk-
sessä määrätä toisin. Lain mukaan yhtiön 
on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen 
rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvol-
linen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, 
tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilman-
vaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestel-
mät. Osakkeenomistajan on pidettävä kun-
nossa osakehuoneistonsa sisäosat. Lakia on 
tulkittu siten, että sisäikkunan sisäpuolisen 
pinnoitteen on katsottu kuuluvan osakkaan 
kunnossapitovastuulle vastaavalla tavalla 
kuin huoneiston sisäseinien pinnoitteen.
Yhtiö voi teettää kunnossapitotyön osak-
keenomistajan kustannuksella, jos osakkeen-
omistaja lyö laimin lakiin tai yhtiöjärjestyk-
seen perustuvan kunnossapitovelvollisuu-
tensa ja laiminlyönnistä voi aiheutua hait-
taa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. 
Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan osak-
keenomistajan on korvattava työn teettämi-
sestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset 
kulut. Osakkaalla on oikeus kieltäytyä sel-
laisesta omaa huoneistoaan koskevasta uu-
distuksesta, jonka kunnossapidosta osakas 
on vastuussa, jollei tästä kieltäytymisestä 
aiheudu haittaa yhtiölle tai muille osakkail-
le. Katsoisin, ettei taloyhtiöllä ole oikeutta 
vaatia ikkunapuitteita maalattavaksi osak-
keenomistajan kustannuksella, ellei se pys-
ty näyttämään, että maalaamattomuudesta 
aiheutuisi haittaa yhtiölle.

Eeva Vesterbacka, OTM

lähtökohtaisesti etukäteen kokouskutsussa, 
jos siitä halutaan päättää yhtiökokouksessa.

Jos terassin rakentaminen vaatii rakennus-
luvan, kuten olet kirjoittanut, ei osakas voi sitä 
hakea itse. Luvan hakeminen on taloyhtiön 
tehtävä ja vain taloyhtiölle voidaan kiinteistön 
omistajana myöntää sen rakentamiseen lupa.

Jos taloyhtiö päättää olla hakematta lupaa 
eikä hyväksy terassin rakentamista, ei osakas 
voi sitä ilman lupaa tehdä. Eri asia on sitten 
kokonaan se, tarvitseeko terassi lupaa. Se 
riippuu viranomaisista, terassista, sen koos-
ta ja rakenneratkaisuista ym. Tähän en pysty 
ottamaan näillä tiedoilla kantaa.

Taloyhtiön hallitus ei voi sellaisia sankti-
oita osakkeille asettaa kuin uhkasakko on.

Ilman rakennuslupaa tehty rakennus tai 
rakennelma on kuitenkin “laiton” ja raken-
nusvalvonta voi antaa määräyksen sen pur-
kamiseen, jos sille ei haeta ja saada lupaa 
jälkeenpäinkään. Viranomainen voi myös 
asettaa tarvittaessa uhkasakon toimenpi-
teen tehostamiseksi. Mitä kertomaasi vahin-
gonkorvaukseen tulee, on vahingonkärsijäl-
lä tietysti oikeus vaatia korvausta vahingon 
aiheuttajalta. Taloudellisen vahingon määrä 
pitää kuitenkin pystyä osoittamaan riittäväl-
lä tarkkuudella toteen ja pelkälle mielipahalle 
ei lasketa rahallista arvoa. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö maiseman pilaantumi-
sesta joutuisi maksamaan vahingonkorvaus-
ta. Vahingon määrään en pysty antamillasi 
tiedoilla ottamaan kantaa.

Markus Talvio, OTM, toimitusjohtaja

K: Voiko taloyhtiö pakottaa kunnossapi-
totöihin?
Olemme iäkäs eläkeläispariskunta. Omistamas-
samme rivitaloyhtiössä on tehty päätös, että jo-
kaisen asukkaan pitää maalata ikkunoiden sisä-
puitteet tai teettää työ ulkopuolisella maalarilla. 
Emme itse pysty maalaamaan sisäpuitteita eikä 
niissä mielestämme ole mitään korjattavaakaan.

Voiko siis taloyhtiö/isännöitsijä pakottaa 
hankkimaan jonkun maalarin ja maksamaan 
tälle arviolta 1.400 -1.500 € maalaustyöstä? 
Ikkunapuitteissa ei siis ole mitään vikaa, vaan 
tämä perustuu hallituksen korjaussuunnitel-
maan, jossa on lyhyesti maininta: osakas maalaa 
sisäosat. Mieheni on aikanaan ne maalannut, jo-

K: luvatonta rakentamista
Omistan pienen rivitaloyksiön (34 m2). Seinä-naa-
purin asunto on 64 m2, koska kaksi yksiötä on yh-
distetty. Hän asuu paikalla pysyvästi. Syksyllä 
2011 naapurini kysyi kantaani, jos hän rakentaisi 
terassin asuntonsa metsän puolelle. Keskusteltuani 
isännöitsijämme ja kunnan rakennustarkastajan 
kanssa, kuulin, että hän on rakentamassa 10 m 
(asunnon leveys) x 4 m kokoista ”lavaa”; molemmat 
viranomaiset olivat sanoneet, että niin suuri teras-
si ei missään tapauksessa voi tulla kysymykseen. 
Laitoin oman kielteisen kantani kaikenkokoisten 
terassien tekemiseen perusteltuna.

Naapuri oli kuitenkin anonut rakennus-
lupaa suoraan kunnalta (ei siis taloyhtiöltä); 
rakennustarkastaja oli pyytänyt puuttuvia 
asia-kirjoja, mutta niitä ei toimitettu. Heinä-
kuussa 2012 terassi (n. 40 m2) oli rakennettu 
salaa, ulkoseinään oli puhkaistu ovi ilman lu-
paa ja tontilta oli kaadettu 6 suurehkoa män-
tyä. Yksiöni huone toimii sekä makuu- että 
olo-huoneena ja terassi alkaa 1 m:n päästä 
huoneeni ikkunan reunasta ja ulottuu n. 4 m 
(entiseen) metsään päin. Terassilta on esteetön 
näkymä lähes koko huoneeseeni. Yksityisyyte-
ni on täysin mennyt kuten myös rauhallinen 
metsämaisema. Rakennustarkastaja, saatuaan 
kuulla asiasta, antoi vielä lisäaikaa piirustus-
ten yms. toimittamiseen syyskuun loppuun. 
Kun papereita ei tullut, määräsi rakennustar-
kastaja terassin käyttökieltoon ja purettavaksi. 
Tähän naapurini on tehnyt oikaisuvaatimuk-
sen, joka ei täytä kriteereitä. Isännöitsijä on 
antanut rakennustarkastajalle lausunnon, että 
lupaa ei ole anottu eikä myönnetty ja että yhti-
ön kanta terassin rakentamiseen on kielteinen. 

Voiko ja täytyykö yhtiön hallituksen tehdä 
päätös terassin purkamisesta ja asettaa mah-
dollisesti uhkasakko? Jos, niin minkä suuruinen 
sakko? Miten korvataan kaadetut puut? Voinko 
minä, naapurina, hakea korvausta osakkeeni ar-
von alenemisesta johtuen valtavasta terassista 
ja metsämaiseman pilaamisesta?

V: Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiö-
kokoukselle asunto-osakeyhtiölain lain nojal-
la kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväk-
si, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyt-
tää kokouskutsuun. Asia on siis mainittava 

Lisää kysymyksiä ja niihin annettu-
ja vastauksia löydät osoitteesta www.
omataloyhtio.fi. Sivustolla esitellään vii-
koittain mm. mielenkiintoisin kysymys. 
Liittymällä jäseneksemme saat viikoit-
taisen verkkolehtemme yhteydessä ky-
symyksen aina suoraan sähköpostiisi.

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

JuriNet on myös kansainvälinen yhteistyöverkosto. JuriNet tarjoaa kansainvälises-
ti yli 150 asiantuntijaa ja juristia sekä muita kontakteja. JuriNet koostuu itsenäisistä 
luotettavista asianajotoimistoista, minkä vuoksi asiakas ei koskaan katoa massaan.
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Rakennusprojektissa monta tekijää
Kukaan ei rakenna yksin, vaan mukana on 
monta tekijää – rakentaja, suunnittelija, ura-
koitsija ja viranomainen. Hankkeen onnistu-
minen edellyttää kaikkien osapuolten yhteis-
työtä. Lupapiste.fi haluaa edesauttaa raken-
nusprosessin joustavaa ja nopeaa etenemis-

tä, jotta meille kaikille jäisi aikaa muuhunkin 
kuin vain papereiden pyörittämiseen.

Rakentamisen luvat ja viranomaisasiointi 
sähköisesti
Kyseessä on uudenlainen palvelu, jossa niin 
kansalaiset, yritykset ja yhteisöt pystyvät 

hoitamaan lupa- ja ilmoitusasiansa vuoro-
vaikutuksessa viranomaisten ja muiden osa-
puolten kanssa. Palvelu kattaa rakennus- ja 
toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten 
sekä poikkeamispäätösten hakemisen, sekä 
ympäristölupien, sijoitus- ja kaivulupien sekä 
yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. 

Rakennuslupien 
hakeminen 
hankalaa ja aikaa vievää?

Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan 
useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta. Hyvin usein käykin 
niin että luvan saamisen kannalta jokin oleellinen paperi puuttuu ja sitä myö-
tä prosessi viivästyy jälleen. Tämän tapahtumasarjan moni kokee ikävänä sekä 
aikaa vievänä – ja ennen kaikkea hankalana. Tähän on nyt tullut apu.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Lupapiste.fi
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Tutustu tarkemmin osoitteessa 
www.lupapiste.fi.

Lisätietoja:

Tällä hetkellä lupa-asiointi toimii aktiivisesti 
muutamissa kunnissa, mutta palvelu laajenee 
jatkuvasti. Lupapiste toimii myös sähköisenä 
neuvontapyyntökanavana.

Enää et ole sidoksissa tiukkoihin virasto-
aikoihin tai yksittäiseen paikkakuntaan. Lu-
papiste.fi on avoinna aina ja kaikkialla, juuri 
silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Palvelun käyttö on yksinkertaista ja 
helppoa
Lupapisteen käyttö on yksinkertaista ja help-
poa. Palvelu pyytää sinulta tontin tiedot ja 
tarkennuksen siitä mitä olet tekemässä. Sel-
keä ja helppokäyttöinen palvelu ohjaa sinua 
hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja teke-
mään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden 
ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtai-
sesti. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan 
helposti neuvontapyyntöön tai lupahake-
mukseen palvelun paikkatietojen avulla. Si-
nulla on koko ajan mahdollisuus käyttää ole-
massa olevia aineistoja hyödyksesi sekä kysyä 
neuvoa sitä tarvitessasi.

Neuvontapyynnön kautta vastaus  
ongelmaan
Neuvontapyynnössä voit kysyä viranomai-
selta vapaasti hankkeestasi ja siihen liitty-
vistä lupa-asioinneista. Neuvontapyyntö on 
käytössä valtakunnallisesti. Tämä on hyö-
dyllinen erityisesti silloin kun tehtävän työn 

Miksi kannattaa valita Lupapiste?
•	 Asiointi	on	nopeaa	ja	helppoa.
•	 Käytössäsi	juuri	silloin	kun	sinulle	

sopii, enää et ole sidoksissa viras-
toaikoihin ja paikkakuntaan.

•	 Tavoitat	kerralla	kaikki	hankkee-
seesi osallistuvat ihmiset –yhdestä 
osoitteesta.

•	 Pystyt	 seuraamaan	 hankkeesi	
edistymistä omalta kotikoneelta 
milloin haluat.

•	 Tiedot	hankkeestasi	säilyvät	säh-
köisessä muodossa – ei enää epä-
määräisiä paperipinoja.

•	 Palvelun	käyttö	on	maksutonta.

luvantarve on syystä tai toisesta epäselvä. 
Kun olet jättänyt neuvontapyynnön, voit 
täydentää sitä ja lisätä myös liitteeksi valo-
kuvia sekä suunnitelmia omasta kohteesta-
si. Lupapisteestä sinun on mahdollista saada 
henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä 
viranomaiselta.

Palvelu käytössäsi veloituksetta
Tiedustelut palvelun kautta ovat hakijalle 
maksuttomia. Myös suurimmassa osassa kun-
tia luvan hakeminen palvelun kautta ei maksa 
hakijalle mitään. Hakemuksen käsittelystä ja 
päätöksen tekemisestä kunta perii kuntakoh-
taisen lupamaksun omien taksojensa mukai-
sesti. Lupapiste.fi:n palvelu on tuotettu yh-
teistyössä mm. Ympäristöministeriön kanssa.

Tiedät missä mennään
Näet palvelun kautta, mitkä osat suunnitel-
mistasi ovat kunnossa ja mitä toimenpiteitä 
vielä odotetaan tehtäväksi. Ajantasaiset tie-
dot ja suunnitelmat ovat aina kaikkien hank-
keen osapuolten nähtävillä ja saatavilla. Vuo-
rovaikutteinen suunnitelmiin liittyvä kom-
munikointi jatkuu asiointipalvelussa, kun-
nes suunnitelma on valmis päätöksentekoa 
varten. Kun kaikki on valmista, voit lähettää 
hakemuksen suunnitelmineen eteenpäin. Vi-
ranomainen pystyy palvelun kautta kommen-
toimaan sekä ohjaamaan hankkeita nykyistä 

aikaisemmassa vaiheessa, jolloin myös hake-
musten sekä suunnitelmien laatu paranee. 
Myös lausunnot sekä naapurien kuulemiset 
saa hoidettua Lupapisteessä. Yhdessä tekemi-
nen takaa hankkeen onnistumisen.

Lupapisteessä näet omat hankkeesi ja 
asiointisi koostetusti. Mikäli olet rakennus-
alan ammattilainen, voit palvelun kautta olla 
yhteydessä myös asiakkaaseesi.

Apua joka käänteessä
Apua saat kaikissa rakennusprosessisi vai-
heissa. Neuvontaa, konsultointia sekä lau-
suntoja saat asiantuntijoilta jo ennen varsi-
naisen, lopullisen rakennusluvan jättämistä. 
Rakennushankkeeseesi liittyvän tiedustelun 
voit jättää Lupapiste.fi-palvelun kautta kaik-
kiin Suomen kuntiin. Palvelu kokoaa kunnan 
viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja 
muut rakentamisen ammattilaiset yhteen 
osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välit-
tyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan 
järjestelmiin.
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Eterassa 
vakuutat vaivatta 

kaikki 

Lisätietoa eläkevakuuttamisesta ja Ete-
ran palveluista löydät osoitteessa etera.fi.

Kaikissa työeläkevakuuttamiseen liit-
tyvissä asioissa auttaa myös asiakaspal-
velumme puh. 010 553 3030 (arkisin klo 
8-16) tai asiakaspalvelu@etera.fi.

Etera on enemmän

Työeläkemaksu takaa palkkaamallesi työn-
tekijälle eläketurvan. Kaikki yksityisalojen 
työntekijät kuuluu vakuuttaa TyEL:n eli 
työntekijän eläkelain mukaan. Jos olet yrit-
täjä, voit ottaa myös oman YEL-vakuutuk-
sesi Eterasta.

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

Työeläkemaksu pidätetään työntekijän 
palkasta
Kaikki 18–67-vuotiaat työntekijät kuuluu 
eläkevakuuttaa, jos palkka on yli 56,55 euroa 
kuukaudessa (vuonna 2014). Voit ilmoittaa 
ja maksaa työeläkemaksun aina kuukausit-
tain, viimeistään palkanmaksua seuraavan 
kuukauden 20. päivänä.

Työnantaja pidättää työntekijän osuu-
den tämän bruttopalkasta ja maksaa ker-
ralla koko työeläkemaksun eläkeyhtiöön. 
Työnantajan vakuutusmaksuprosentti on 
24,2 % bruttopalkasta vuonna 2014. Täs-
tä maksusta alle 53-vuotiaan työntekijän 
osuus on 5,55 % ja yli 53-vuotiaan työnte-
kijän 7,05 %. TyEL-maksun suuruus vahvis-
tetaan vuosittain.

Työeläkevakuutusmaksun lisäksi työnan-
tajan lakisääteisiä maksuja ovat sosiaalitur-
vamaksu (sairausvakuutusmaksu) sekä ta-
paturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja 
ryhmähenkivakuutusmaksu. Ne määräytyvät 
työntekijän veron ennakonpidätyksen alaisen 
palkan mukaan. Lisätietoa työnantajan mak-
suista löydät osoitteesta etera.fi/prosentit.

TyEL-vakuutus Eterasta
Jos toimit tilapäisenä työnantajana, et tar-
vitse vakuutussopimusta. Jos palvelukses-
sasi on työntekijöitä vakituisesti, on sinun 
tehtävä TyEL-hakemus, josta syntyy vakuu-
tussopimus.

Tilapäinen työnantaja ja kotitalous
Jos palveluksessa on vain satunnaisissa työ-
suhteissa olevia työntekijöitä ja työntekijöille 
yhteensä maksettavien palkkojen määrä on 
puolessa vuodessa alle 8 100,00 € (vuonna 
2014), olet tilapäinen työnantaja.

Teksti:Milja Helin   Kuvat: Etera

Kun taloyhtiö tai kotitalous palkkaa rakennus- tai 
remonttimiehen, siivoojan tai pihatyöntekijän ja 
maksaa palkkion suoraan työntekijälle, siitä tulee 
työnantaja. Työnantajan pitää huolehtia palkan 
lisäksi myös työntekijän eläketurvasta ja vakuut-
tamisesta. Sekä vakituisten että tilapäisten työn-
tekijöiden TyEL-vakuutukset hoidat helposti Ete-
rassa.

Voit myös siirtää vakuutuksesi Eteraan 
helposti toisesta vakuutusyhtiöstä. Ota yh-
teyttä, niin hoidamme siirron puolestasi.

Helposti verkossa
Tilapäisen työnantajan palkkailmoituksen te-
keminen hoituu sujuvasti osoitteessa etera.
fi. Kirjaudu palveluun -kohdasta löydät Tila-
päisen työnantajan vakuutuspalvelun. Täällä 
voit maksaa työeläkemaksut pankkitunnuk-
sillasi saman tien. Ohjelma laskee vakuutus-
maksun puolestasi.

Palkkalaskuri auttaa sinua arvioimaan 
kustannuksia, kun harkitset työntekijän 
palkkaamista. Laskuri löytyy osoitteesta ete-
ra.fi/laskurit.

Jos olet Eteran sopimusasiakas, saat tun-
nukset Eteran vakuutuspalveluun, jossa voit 
hoitaa kaikkien työntekijöidesi TyEL-vakuut-
tamisen.

Vakuuta vaivatta – myös puhelimitse
Eterassa voit hoitaa työeläkevakuuttamisen 
myös puhelimitse soittamalla numeroon 
010 553 3032 (klo 8-16) paikallispuhelun 
hinnalla.

Varaudu etukäteen ilmoittamaan:
– Työnantajan nimi, osoite ja henkilötunnus-

/y-tunnus
– Työntekijän nimi ja henkilötunnus
– Palkan määrä (bruttopalkka) ja palkan-

maksukuukausi.
Laskemme työeläkemaksun ja lähetäm-

me sinulle laskun joko paperilla tai e-laskuna 
omaan verkkopankkiisi.

Vakuutussopimuksen voi tehdä, vaikka 
sopimustyönantajan ehdot eivät täyttyisi-
kään. Näin voit hyödyntää sopimusasiak-
kuuden edut ja kartuttaa itsellesi rahastoa 
ja asiakashyvitystä, jotka alentavat vakuu-
tusmaksujasi.

Sopimustyönantaja
Jos taas työllistät säännöllisesti tai maksat 
palkkoja vähintään 8 100,00 € puolen vuo-
den aikana, sinun tulee tehdä TyEL-hakemus. 
Täytettyäsi TyEL-hakemuksen syntyy vakuu-
tussopimus ja saat Eterasta vakuutuskirjan, 
jossa näkyy vakuutusnumero.

Sopimustyönantajana voit valita, ilmoi-
tatko palkkatiedot vakuutusmaksuineen Ete-
raan kuukausittain vai vuosi-ilmoituksella. 
Sopimusasiakas kartuttaa myös itselleen ra-
hastoa ja asiakashyvitystä.

Voit kartoittaa tilanteesi ja tehdä TyEL-ha-
kemuksen helposti osoitteessa etera.fi/tyel tai 
soittamalla asiakaspalveluumme.

työntekijäsi
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Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi 
saada maksimissaan 15 000 euron laimin-
lyöntimaksun toimenpidettä kohden kuu-

kaudessa, joten velvollisuuksista on tärkeää 
olla tietoinen ja huolehtia ilmoitukset ajoissa 
verottajalle. Tällä hetkellä huolta aiheuttaa 
se, että ilman siirtymäaikaa voimaantuleva 
uusi laki ei ehkä ehdi riittävästi pienten yri-
tysten ja yksityishenkilöiden tietoisuuteen. 
Uudistus vaikuttaa myös isännöitsijöiden 
työhön ja taloyhtiöiden toimintaan.

Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tie-
dot kohdistuvat paitsi rakennustyömaalla ta-
pahtuvaan rakentamiseen, myös korjauksiin 
ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä 
tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja 
työntekijöihin.

Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään?
Heinäkuussa voimaanastuvan uudistuksen 
mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai 
itsenäisen työnsuorittajan on ilmoitettava 
päätoteuttajille tiedot työmaalla työskentele-
vistä henkilöistä. Päätoteuttajan on pidettävä 
heistä luetteloa ja ilmoitettava verohallinnol-
le kuukausittain tiedot työmaalla työskente-
levistä henkilöistä.

Rakentamispalvelun tilaajan on puoles-
taan ilmoitettava Verohallinnolle kuukausit-
tain tiedot alihankkijoistaan ja tiedot niille 
maksamistaan maksuista.

Yksityishenkilön, joka rakennuttaa ra-
kennuslupaa edellyttävän rakennuksen, on 
ennen käyttöönottoa ilmoitettava Verohal-
linnolle maksamansa palkat ja alihankkijoille 
maksamansa maksut.

Yhteisellä rakennustyömaalla työskente-
levä on merkittävä veronumerorekisteriin, 
hänen on pidettävä esillä virallista henkilö-
tunnistetta ja hänet on merkittävä työmaan 
henkilöluetteloon.

Mitä kotitalouden on velvollisuus  
ilmoittaa?
Kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitus-
velvollisia, jos rakentaminen edellyttää ra-
kennuslupaa. Rakennuttaja on aina tiedo-
nantovelvollinen tilaaja, myös siinä tapauk-
sessa, jos rakennuttaja on kotitalous. Verot-
tajalle on annettava tiedot rakennustyön 
suorittaneista yrityksistä ja näille makse-
tuista suorituksista, kuten myös työnteki-
jöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja 
muista vastikkeista.

Kuukausittainen tiedonantovelvollisuus 
koskee yksityishenkilöä kuitenkin vain sil-
loin, jos se liittyy hänen harjoittamaansa 
yritystoimintaan. Muuten kotitalouksien on 
toimitettava tiedot Verohallinnolle pääsään-
töisesti vain kerran ennen loppukatselmus-
ta. Loppukatselmuksessa kotitalouden pitää 
esittää rakennusvalvontaviranomaiselle Ve-
rohallinnon antama todistus siitä, että se on 
täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.

Jos urakoitsijana kotitalouden rakennut-
tamishankkeessa toimii esimerkiksi raken-
nusliike, talotehdas tai muu vastaava yritys, 
näillä yrityksillä on kuukausittainen tiedo-
nantovelvollisuus. Yksityisen henkilön tiedo-
nantovelvollisuus koskee vain hänen itsensä 
solmimia urakkasopimuksia, joten jokainen 
urakoitsija on tiedonantovelvollinen omasta 
aliurakastaan myös omakotityömaalla.

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja 
ilmoittaa muun muassa työntekijöiden työs-
kentelyajat työmaalla ja kuka on työntekijöi-
den työnantaja. Päätoteuttajalla tarkoitetaan 
rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työn-
antajaa tai sellaisen puuttuessa rakennut-
tajaa itseään.

Kuuluvatko kunnossapitotyö ja huoltotyöt 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin?
Myös kiinteistöön kuuluvat kunnossapito-
työt kuuluvat tiedonantovelvollisuuden pii-
riin. Kunnossapitotöitä ovat erilaiset korja-
ustyöt, joilla pyritään vaikkapa säilyttämään 
rakennuksen kunto. Tällaiset korjaustyöt lue-
taan rakentamispalveluiksi. Sen sijaan kiin-
teistönhoito ja huoltotyöt eivät kuulu tiedo-
nantovelvollisuuden piiriin. Tiedonantovel-
vollisuuden ulkopuolella olevia kiinteistön 
huoltotöitä ovat esimerkiksi nuohous, kiin-
teistön lv-järjestelmän erilaiset tarkastukset 
ja puhdistukset.

Kiinteistönhoitopalveluilla, joita ei tar-
vitse ilmoittaa, tarkoitetaan palvelukoko-

naisuutta, joka on yleensä luonteeltaan jat-
kuvaa ja johon kuuluvat mm. siivous, tilo-
jen kunnossapito, lumenauraus, hiekoitus, 
lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon ja il-
mastoinnin hoito ja pienet korjaukset. Pie-
net korjaukset ovat usein osa tavanomaista 
kiinteistönhoitosopimusta eikä niitä veloi-
teta erikseen. Jos yritys kuitenkin veloittaa 
korjauspalveluista erikseen, ne siirtyvät tie-
donantovelvollisuuden piiriin.

Ilmoitusvelvollisuuden rajoitukset
Lain mukaan verottaja voi päätöksellään ra-
joittaa tietojen antamista tilanteissa, joissa 
merkitys on verovalvonnallisesti vähäinen. 
Tietoja ei tarvitse antaa, jos vastikkeen arvo 
ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 eu-
roa. Jos 15 000 euron raja ylittyy vasta työn 
aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä 
kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Raja-arvoa laskettaessa yhtenä urakkaso-
pimuksena pidetään kuitenkin kutakin eril-
listä rakentamispalvelua koskevaa tilausta, 
josta suoritettava vastike määräytyy erik-
seen. Näin esimerkiksi vuosisopimukseen 
perustuvien kunnossapitotöidenkin osalta 
urakkatietojen tiedonantovelvollisuus riip-
puu kunkin yksittäisen tilauksen arvosta.

Jos tilaajalle tehty työ perustuu useisiin 
peräkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain 
lyhyin keskeytyksin jatkuviin sopimuksiin, 
sitä pidetään raja-arvoa laskettaessa yhtenä 
sopimuksena. Ilmoitusvelvollisuutta ei siten 
voi kiertää isompaa urakkaa useaksi pienem-
mäksi pilkkomalla.

Uusi verotusmenettelylaki astuu voimaan 
1.7.2014. Kohdekuukauden tiedot on ilmoi-
tettava viimeistään kahden kuukauden kulut-
tua kuun viidentenä päivänä. Ensimmäisen 
kerran tiedot on siten annettava 5.9.2014. Il-
moittaja voi korjata tietojaan 12 kuukauden 
ajan viimeisestä eräpäivästä lukien.

Rakennustöiden teettäjien ja tekijöiden 

ilmoitusvelvollisuus kiristyy 
heinäkuun alusta

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoit-
tajien on heinäkuun alusta lähtien ilmoitettava kuukausittain ai-
kaisempaa tarkempia työmaakohtaisia tietoja verottajalle. Uudet 
velvoitteet koskevat myös omakotitalojen ja kesäasuntojen raken-
nustyömailla; kotitalouden on jatkossa toimitettava rakennusluvan 
alaisista töistä verottajalle tiedot ennen loppukatselmuksen toimit-
tamista. Aikaisemmin kotitalouden ei ole tarvinnut ilmoittaa vas-
taavista töistä, ellei se ole hakenut kotitalousvähennystä.
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Taloyhtiön 

 arjen huolehtijat
Isännöitsijä ja huoltoyhtiö pitävät huolta siitä, että kiinteis-
tö pysyy kunnossa, asumiskustannukset hallinnassa ja että 
asukkaiden arki sujuu ongelmitta. Sekä isännöitsijöiden että 
huoltomiesten työ on muuttunut ja vaatimukset kasvaneet 
takavuosista. Muutoksia ovat tuoneet niin lainsäädäntö kuin 
tekninen kehityskin.

Joka-aamuinen rutiini talviaikaan on käydä hiekoitettavat paikat läpi ensimmäiseksi aamulla.
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loin on kyettävä päättämään nopeasti, mikä 
sisältyy huoltosopimukseen ja mikä ei, mut-
ta mihin on silti välttämätöntä puuttua vä-
littömästi ja milloin taas paikalle tarvitaan 
aivan muuta apua. 

”Päivystykseen tulee puheluita laidasta 
laitaan. Päivystäjän on tärkeä huolehtia en-
nen kaikkea isompien vahinkojen ennalta-
ehkäisemisestä kiinteistössä. Pitää olla myös 
tarkkana, kenet päästää mihinkin asuntoon 
ja milloin tarvitaan ulkopuolista apua, jos va-
hinko koskee henkilöitä mutta ei kiinteistöä. 
Avunpyyntö voi koskea vaikkapa vanhuksen 
kaatumista. Toisaalta eteen voi tulla vaikkapa 
viemärivahinko, joka vaatii nopeaa tilantee-
seen puuttumista,” Talvitie kertoo.

Huoltoyhtiön vastuun rajat kiinteistössä 
vaihtelevat sopimuskohtaisesti. Yleisten kiin-
teistöhuoltotöiden ja ulkoalueiden hoitotöi-
den lisäksi sopimuksia voi olla erikseen mm. 
teknisistä palveluista, kuten ilmanvaihtoko-
neiden suodattimien vaihdoista. 

Talot ja kasvot tutuiksi
Siinä missä kaikki huoltoyhtiön sopimus-
kiinteistöt kaupungissa kuuluvat päivystäjän 
vastuulle, arjessa jokaisella huoltomiehellä on 
oma vastuualueensa, kuten Talvitiellä Poh-
jois-Pori, ja siellä tietyt nimikkokiinteistöt, 

joista huolehditaan päivittäin. Päivittäin tois-
tuvissa kiinteissä kohteissa tulevat tutuiksi 
niin talo kuin kasvotkin.  Vakiokohteiden li-
säksi huolehdittavana on ajoittain tuuraus- 
ja lomituskohteita.

”Useimmiten työpäiväni alkaa asiakaskoh-
teen uima-altaan tarkistamisella. Otan joka 
aamu altaasta vesiarvot ja huolehdin siitä, 
että uima-allas on kunnossa.  Sen jälkeen ta-
vallisten tarkastuskäyntien lisäksi työpäivät 
vaihtelevat tilanteiden mukaan. Aikaa menee 
mm. varaosien hakemiseen ja pieniin korja-
ustöihin. Päivän töihin voi kuulua vaikkapa 
lämpötolppien sulakkeiden vaihtoa, seinien 
pesemistä, jos niitä on töhritty, avainten 
viemistä ja talvikelillä lumitöitä,” hän listaa.

Jos tulee paljon lunta, huoltomiehen päivä 
voi alkaa jo aamuneljältä kulkuväylien avaa-
misella. Jos lunta on hyvin paljon, lumityöt 
jatkuvat vielä seuraavanakin päivänä eri muo-
doissaan. Kesken lumitöiden voi tulla myös 
muita käyntejä, kuten ovenaukaisuja tai ve-
sivuoto-ongelmien ratkaisua, minkä jälkeen 
huoltomies jatkaa taas lumitöiden parissa. 

Kattojen lumenpudotukset ei yleensä kuu-
lu huoltosopimuksiin, mutta ellei kattotöis-
tä huolehtiva alihankkija ehdi pikaisimpaan 
apuun, on huoltoyhtiön tehtävänä käydä lait-
tamassa paikalle varoitusmerkit.   

Joka-aamuinen rutiini talviaikaan on li-
säksi käydä hiekoitettavat paikat läpi en-
simmäiseksi aamulla. Joidenkin kohteiden, 
kuten kauppakeskusten, hoito pitää ajoittaa 
sen mukaan, ettei huoltotöitä tehdä iltaisin 
vilkkaimpaan ostosaikaan, jolloin koneilla ajo 
voisi vaarantaa kauppakeskuksen asiakkai-
den turvallisen kulun piha-alueilla.

Tekninen kehitys  
mullistanut huoltomiehen työn
Kiinteistöjen huolto on alana monipuolis-
tunut ja kehittynyt huomattavasti viimei-
sen reilun kymmenen vuoden aikana. Siinä 
missä huoltotyöt kirjattiin ennen käsin ruu-
tuvihkoon, nykyisin huoltomies kuittaa teh-
dyt työt älypuhelimellaan sähköiseen huol-
tokirjaan. Raportointi on nykyisin erittäin 
tarkkaa, jopa niin, että tehty työ katsotaan 
tekemättömäksi, jos sitä ei ole kuitattu jär-
jestelmään.

”Takavuosina 16 vuotta sitten kun tulin 
alalle, huudeltiin ikkunasta, että tuu ny Kal-
le kaffeelle, mutta sitä sukupolvea ei enää oi-
kein ole.  Talomäärä per huoltomies on alaan 
kohdistuvassa kovassa hintakilpailussa myös 
kasvanut niin ettei siinä kaffeelle enää ehti-
sikään. Vaikka kiire on kasvanut ja työ tek-

Huoltomies päivystää 24 h/7 – ja vastaan 
voi tulla mitä tahansa
RTK-Palvelun huoltomies Kimmo Talvitie 
tietää 14 vuoden kokemuksesta, miten laaja 
toimenkuva huoltomiehellä viime kädessä on 
ja miten paljon harkintaa esimerkiksi päivys-
tysvuorossa on käytettävä.

Huoltoyhtiön tavallisimpia töitä ovat pi-
ha-alueiden hoito sekä erilaiset pienet korja-
ustyöt. Huoltoyhtiö huolehtii myös lämmön-
jako- ym. laitteiden normaalista tarkkailusta. 
Vaikka mittareissa on nykyisin usein etäluen-
ta, paikan päällä myös huoltomies tarkkailee 
mittareita siten, että mahdolliset viat havai-
taan nopeasti.

24/7 päivystys, avainrekisterin ylläpito ja 
avainten luovutus, asukasluettelon ylläpito, 
ovien ja porttien avaus ja sulkeminen, kiin-
teistön kunnontarkkailu ja huoltotyöt kuu-
luvat yleisiin kiinteistöhuoltotöihin, jotka 
ovat huoltoyhtiön vastuulla.  Ulkoalueiden 
hoitotöitä ja vihertöitä ovat mm. piha-aluei-
den pesu, talvisin lumenpoisto ja liukkauden 
esto, kesäisin nurmikon leikkaus ja istutus-
ten hoito sekä kaikkina vuodenaikoina irto-
roskien poisto, pihakaivojen huolto ja piha-
rakennelmien kunnossapito.

Päivystysvuorossa huoltomies kohtaa kui-
tenkin vielä laajemman tehtävien kirjon, jol-

Useimmiten RTK-Palvelun huoltomies Kimmo Talvitien työpäivä alkaa uima-altaan tarkistamisella.

Päivystäjän on tärkeä  
huolehtia ennen kaikkea  

isompien vahinkojen 
 ennaltaehkäisemisestä 

kiinteistössä. 
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RTK-Palvelu Oy

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiin-
teistöpalvelualan yrityksiä 40 vuoden ko-
kemuksella. Konsernin liikevaihto on n. 
120 milj. euroa ja sen palveluksessa työs-
kentelee maanlaajuisesti yli 3000 alansa 
ammattilaista.

RTK-Palvelu tarjoaa siivous-, kiinteis-
töhuolto-, käyttäjä- ja teollisuuspalveluja 
yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille. 
Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat 
keskeisesti myös tekniset kiinteistöpalve-
lut sekä energiansäästöpalvelut.

ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidut 
kiinteistöpalvelut maanlaajuisesti.

nistynyt, silti työn asiakaspalveluluonne on 
pysynyt samana – huoltomies toimii edelleen 
ihmisten kanssa ja kaikkien kanssa on tulta-
va toimeen niin hyvinä kuin huonompinakin 
päivinä,” huoltopäällikkö Kalle Söderberg 
RTK-Palvelusta toteaa.

”Joskus huoltomies on psykologin ja loh-
duttajankin roolissa. Työtä on tehtävä hy-
myssä suin, vaikka henkilökohtaisessa elä-
mässä olisi sillä hetkellä murheita. Huolto-
miehen on pyrittävä olemaan aina palvelual-
tis eikä ihmisiä kannata ryhtyä neuvomaan 
liian teknisin termein. Jos asukkaiden puo-
lelta alkaa tulla kovin erikoisia toivomuksia, 
on hyvä soittaa isännöitsijälle ja kysyä, mi-
ten menetellään,” Kimmo Talvitie vahvistaa. 

Myös talotekniikan kehittyminen on vai-
kuttanut huoltomiehen työn muuttumiseen.   

Nykyisin huollettavana on rinnakkain vanho-
jen kiinteistöjen vanhempi tekniikka ja uusien 
kiinteistöjen uusi tekniikka. Uuden tekniikan 
kanssa asukkaat ovat joskus epävarmoja eivät-
kä aina uskalla koskea laitteisiin asunnossa. 
Tällöin apuun tarvitaan huoltomies.

Omaa osaamista on kehittyvän tekniikan 
osalta myös päivitettävä jatkuvasti. Aikaa vie-
vät mm. huoltokirjakoulutukset. Toisaalta 
uusi tekniikka myös helpottaa huoltomiehen 
työtä. Nykyisin voi lähettää esimerkiksi va-
lokuvan kohteesta sähköisesti huoltoyhtiön 
päämajaan. Kuva kertoo selkeästi, millaisesta 
ongelmasta paikan päällä on kysymys.

Vaikka ala on muuttunut ja kehittynyt, 
jotkut asiat säilyvät: Kahta samanlaista päi-
vää huoltomiehen päivässä ei ole vieläkään 
nähty.

Raportointi on nykyisin  
erittäin tarkkaa,  

jopa niin, että tehty työ  
katsotaan tekemättömäksi, 

jos sitä ei ole  
kuitattu järjestelmään.
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Porin Isännöintikeskus Oy

Porin Isännöintikeskus Oy isännöi pitkälti toistasataa Porin alueen taloyhtiötä. Kaik-
kineen noin 5.000 huoneistoa aina rivitaloista isoihin asuin- ja liiketaloihin sekä kaup-
pakeskuksiin.

Tuotamme kokonaisvaltaista ja laadukasta isännöintipalvelua.
Palvelumme sisältää hallinnon tehtävät, talouden tehtävät, tekniset tehtävät sekä 

korjaus- ja kunnossapitohankkeiden hoidon ja organisoinnin.
Noudatamme kaikessa toiminnassamme Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys 

ISAn, Suomen Isännöintiliiton ja Suomen Kiinteistöliiton hyväksymiä isännöintitoimi-
alan eettisiä ohjeita.

Voit jättää meille tarjouspyynnön toivomistasi isännöintipalveluista ottamalla mei-
hin suoraan yhteyttä soittamalla (02) 6309 100.

Putkiremontin tullessa ajankohtaiseksi, 
se tuottaa isännöitsijälle varsin paljon työtä.  
Vaikka hankesuunnitelmavaiheessa taloyh-
tiön hallitus valitsee asiantuntijan viemään 
prosessia eteenpäin, toteutusvaiheessa ko-
kouksia, joissa isännöitsijä on mukana, pide-
tään viikoittain, minkä lisäksi joka kuukausi 
järjestetään isompi kokous, jossa isännöit-
sijän on myös oltava läsnä. Hankkeen alussa 
myös konsulttien kilpailuttaminen on yleen-
sä isännöitsijän vastuulla.  

Isännöitsijän ammatilliset vaatimukset 
jatkuvasti kasvaneet
Ari Lintula on ollut alalla yli 20 vuotta, jos-
ta 17 vuotta hän on ollut osakkaana omassa 
toimistossa. ”Perusisännöinti on samanlaista 
jalkatyötä kuin ennenkin,” hän toteaa, ”Mut-
ta muuten koko kiinteistöala ja sen mukana 
myös isännöitsijän työ on muuttunut täysin.”

”Ilmoitusvelvollisuuksia ja raportointia 
viranomaisille on huomattavasti enemmän 
kuin takavuosina. Elämme aivan eri aikaa 
kuin parikymmentä vuotta sitten. Nykyisin 
isännöitsijää kiireisenä pitävät mm. tilaaja-
vastuulaki, ilmoitusvelvollisuudet, pelastus-
suunnitelmat, tarkastukset ja erilaiset doku-
mentoinnit,” hän kertoo.

Isännöitsijää aina tarvitaan 
Huoltoyhtiön työparina ja usein ensimmäise-
nä tahona, johon asukkaat ottavat yhteyttä, 
toimii isännöitsijä. Eri taloyhtiöissä tehtäviä 
on rajattu eri tavoin. Joissain yhtiöissä lähes 
kaikissa asioissa toimitaan joko isännöitsijän 
tai hallituksen puheenjohtajan kautta. Vas-
taavasti on myös taloyhtiöitä, joissa asukkaat 
saavat soittaa suoraan huoltoyhtiöön ja sopia 
huoltosopimukseen sisältyvistä töistä huol-
tomiehen kanssa.

Isännöitsijä Ari Lintula Porin Isännöin-
tikeskuksesta kertoo, että isännöitsijän ja 
huoltoyhtiön välinen kustannus- ja vastuu-
jako on yleensä hyvin selvillä asukkaiden kes-
kuudessa. ”Erotuomarina” sen suhteen, mi-
ten tulisi menetellä, ei isännöitsijän tarvitse 
useinkaan toimia.

”Yleensä viimeistään jos on kyse rahasta, 
isännöitsijää tarvitaan,” hän toteaa.

Vesivahinko maanantaiaamuna ja muita 
ruuhkahetkiä
Isännöitsijän työpäivä täyttyy hyvin usein 
erilaisista valmistelutöistä, kokouksista ja 
dokumentoinneista. Esimerkkipäivä saat-
taisi käynnistyä vaikkapa vesivahinkoilmoi-
tuksella. Mikäli vahinkoilmoitus osuisi maa-
nantaihin, päivästä tulisi sitäkin kiireisempi, 
sillä Lintulan mukaan maanantait ovat viikon 
kiireisimpiä päiviä isännöitsijätoimistoissa.

”Korjausasioiden hoitoa riittää joka päi-
välle niin paljon kuin ehtii, mutta erityisen 
paljon kaikenlaisia ilmoituksia tulee viikon-
lopun jälkeen. Häiriöilmoitukset naapureis-
ta ovat maanantaisin tavallisia. Ilmoitusten 
käsittelemisen lisäksi tulevat budjetit, ko-
kousten valmistelu, urakat ja niihin liitty-
vä valmistelu,” isännöitsijä Seppo Manner 
vahvistaa.

Porin Isännöintikeskuksen asiakaskun-
nassa edustettuna on Porin talousalueen 
koko talokirjo kauppakeskuksista kerrosta-
loihin. Tällä hetkellä on selkeästi näkyvissä, 
että porilainen rakennuskanta alkaa ikään-
tyä. Monen rakennuksen kohdalla 50 vuotta 
on mittarissa ja putkiremontti kolkuttelee.

”Lähes 80 % isännöimistäni taloista on ra-
kennettu 1960-luvulla, joten tulossa on pal-
jon isoja remontteja,” Manner toteaa.

Maanantait ovat  
viikon kiireisimpiä päiviä  
isännöitsijätoimistoissa.

”Isännöitsijän ammatilliset vaatimukset 
kasvavat koko ajan – saa nähdä, missä vai-
heessa tulee pää vetävän käteen. Vanha sa-
nonta, että pitäisi olla yhtä aikaa insinööri, 
juristi ja lääkäri, alkaa tulla vastaan ja sen 
lisäksi pitäisi hallita myös talousasiat. Isän-
nöitsijä ei kuitenkaan voi tietää kaikkea, vaan 
erikoisaloja koskevat kysymykset pitäisi osa-
ta ohjata alan osaajalle,” Lintula pohtii. 

Isännöitsijänä jokainen päivä on erilai-
nen. Jos kiinteistöissä on vahinkoja, niitä 
on käytävä paikan päällä katsomassa ja kar-
toitettava, mitä on tapahtunut. Paperityötä 
on runsaasti; kokousten valmistelua, talous-
asioiden tutkiskelua, taloyhtiöiden laskujen 
seulomista, onko oikein laskutettu…  Kaiken 
kaikkiaan lähes kaikki kiinteistön paperit 
ja asiat kulkevat isännöitsijän kautta. Yh-
teydenpitoa on sekä kiinteistön asukkaisiin 
saunavuorojen ja autopaikkojen jakamisen 
merkeissä että talohuoltoliikkeisiin ja ura-
koitsijoihin sopimusten tiimoilta.

Kuten huoltomiehenkin työ, isännöitsi-
jän työ on ensi- ja viimekädessä asiakaspal-
velutyötä.

”Ihmisten murheita on käytävä katsomas-
sa päivittäin. Asiakaspalvelu isännöitsijän 
työssä on pysynyt ja pysyy, vaikka maailma 
muuten muuttuu,” Lintula summaa.
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Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa vuonna 2012 kaikkiaan reilut 2,7 miljoonaa 
tonnia. Tästä jätteestä kolmannes meni kierrätykseen. Kierrätettävän jätteen 
osuus ei ole käytännössä noussut kymmeneen vuoteen, joten kierrättämisen 
edistämisessä Suomessa on vielä paljon tehtävää.

Ympäristön ja talouden kannalta on jär-
kevää välttää kaatopaikkasijoitusta ja 
hyödyntää jätteet mahdollisimman te-

hokkaasti uusioraaka-aineina tai energiana 
teollisuudessa. Tästä lähtee myös EU:n jät-
edirektiivi, joka pitää kaatopaikkasijoitusta 
lähtökohtaisesti huonoimpana jätteenkäsit-
telymuotona. 

Sekajäte kalleinta taloyhtiölle
Taloyhtiölle sekajäte tulee aina kalliimmaksi 
kuin oikein lajiteltu jäte, joten hyvin huolel-
linen lajittelu ja kierrätys säästää taloyhtiös-
sä paitsi luonnonvaroja, myös selvää rahaa. 
Oikeat roskat oikeaan paikkaan. Siksipä ker-
rostaloissa ei ole enää jätekuiluja käytössä.

Kunnan jätehuoltomääräykset viime kädes-
sä määräävät, mitä jätettä kerätään ja miten. 
Asumisessa syntyvä jäte on kunnan vastuul-
la ja määrää osittain sen, minne jäte viedään.

Taloyhtiö huolehtii jätehuollon järjestämi-
sestä ja tekee sitä varten tarvittavat tilat ja 
rakennelmat. Jätehuolto voidaan jakaa myös 
yhteisjärjestelynä kiinteistönomistajien kes-
ken, jolloin useilla taloyhtiöillä on yhteinen 
jätekatos ja jäterakennelma.

Kiinteistön tulee järjestää jätteenkuljetus 
joko kunnan järjestämänä tai sopimusperus-
teisesti. Yleensä tämä tarkoittaa jätehuolto-
sopimuksen tekemistä jonkun paikallisen 
jätteidenkeruuyrityksen kanssa. Myös jäte-
astioiden sijoittelusta piha-alueelle on ole-
massa omat sääntönsä.

Mitä kerätään ja mihin taloyhtiössä?
Taloyhtiön asuntokohtainen keräysastia 
koostuu biojäte-, paperi-, kartonki- ja kaa-
topaikkajäteosioista. Biojäteastiaan mene-
vät elintarvikkeet, suodatinpaperit kahvipo-
roineen, talouspaperit, munakennot, kasvit 

multineen, puiset aterimet, hammastikut ja 
muut kompostoituvat jätteet. Tämän astian 
sisältö päätyy yhteisille kompostointilaitok-
sille, joissa jäte joko kompostoidaan tai mä-
dätetään.

Laitoksissa mädättämisessä syntynyt 
metaani ei pääse karkaamaan suoraan ilma-
kehään. Kompostointi voidaan hoitaa myös 
kiinteistön omassa kompostissa. 

Paperiastiaan kerätään uusiopaperi, kirje-
kuoret, värilliset paperit, mainokset, esitteet, 
sanoma- ja aikakauslehdet. 

Kartonkiastia täytetään ruskealla pah-
villa, ruskealla kartongilla, voimapaperilla, 
keksi- ja muropaketeilla, pizzalaatikoilla, 
kananmunakennoilla, sokeri-, jauho- ja lei-
päpusseilla, aaltopahvilla ja ruskeilla pape-
rikasseilla. Pakkausten on oltava puhtaita. 
Keräyskartonkia ja -paperia ei saa sekoittaa 
keskeään, sillä kartongilla on erilainen kuitu-

Kierrätys kannattaa 
taloyhtiössä
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rakenne kuin paperilla. Kääre- ja lahjapaperit 
kuuluvat energiajakeeseen likaisten paperien 
ja pahvien kanssa.

Lisäksi pihan jätenurkkauksessa saattaa 
olla peltipurkkien ja lasin keräyslaatikot. 

Kaatopaikka-astiaan laitetaan näissä ta-
pauksissa kaikki muu näihin kuulumaton 
jäte.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on tuottajavas-
tuulain alaista jätettä ja sen kierrätysmaksu 
kerätään tuotteen hinnan SER-osuudessa, 
jolloin tuotteen maahantuoja ottaa vastaan 
romut. Ostotilanteessa myyjä ottaa vastaan 
vanhan tuotteen.

Puutarhatalkoissa kannattaa etukäteen 
arvioida tulevan jätteen määrä. Jos oksia, leh-
tiä ym. tulee vain vähän, ne kannattaa joko 
laittaa biojäteastiaan tai kerätä jätesäkkeihin. 
Jätesäkeissä puutarhajäte tosin päätyy kaa-
topaikalle. Isompaan jätemäärään kannattaa 
tilata irtolava.

Asunnon remontin yhteydessä remont-
tijäte on itse hoidettava pois. Jos remontti 
koskee koko taloyhtiötä, taloyhtiö on siinä 
tapauksessa velvollinen hoitamaan jätehuol-
lon. Omasta, yksittäisen asunnon remontis-
ta aiheutuva rakennusjäte on kätevintä vie-
dä pois peräkärryllä lajitellen erilaiset jätteet 
esim. omiin nurkkauksiinsa.

Vastuu toimivasta jätehuollosta kuuluu 
jokaiselle
Jäteastioiden väärinkäytöksiä ei voida erityi-
sesti valvoa, vaan valvonta jää naapurien ja 
jätteenkuljettajien tehtäväksi. Kierrätyksen 
idea voi kuitenkin mennä pilalle, jos vääriä 
jätteitä joutuu vääriin astioihin. Pahimmas-
sa tapauksessa koko astian sisältö muuttuu 
kaatopaikkatavaraksi. Jätteiden lajittelu ja 
jätteenkeräyspisteen järkevä käyttö on siltä 
osin kaikkien taloyhtiön asukkaiden vastuul-
la. On ikävää, jos etummaisten jätesäiliöiden 
kansi ei mene pursuavien jätteiden vuoksi 
kiinni, ja samaan aikaan perimmäisessä säi-
liössä olisi tilaa.  Pahinta on jättää pussi maa-
han, jolloin taloyhtiölle tulee siitä lisälasku. 
Jätesäiliöön laitetut ehjät pahvilaatikot taas 
vievät monen perheen roskille varatun tilan.

Biojätteen erottelu muusta jätteestä on jo-
kaisen velvollisuus. Lajittelu edellyttää keitti-
össä omat jäteastiansa. Myös muita erilliske-
räilyastioita tulee jokaisen hyödyntää.

Jätekatoksen vaatimukset
Pihassa on järjestetty paikka jätteille, johon jä-
teauton on helppo päästä. Nykyisin jäteastiat 
ovat jätekatoksen suojassa. Jätteille on varattu 
yleisesti 660 litran astiat, biojäteastian ollessa 
enintään 240 litraa. Astiatarpeen määrää talo-
yhtiön koko ja viime kädessä kokemus. Myös 
kunnan jätehuoltomääräykset vaikuttavat.

Jätteet on suojattava niin, etteivät hait-
taeläimet pääse niihin käsiksi. Astioiden tyh-
jennys tapahtuu parin viikon välein, biojäte 
kerätään kesällä kerran viikossa ja talvella 
kahden viikon välein. Jätekatos on siitä hyvä, 
että sen seiniin saa kiinnitetyksi lajitteluoh-
jeet sekä muut asiaa koskevat tiedotteet. Jos 
taloyhtiössä on jätehuone, jäteauton kuskilla 
on huoneeseen luonnollisesti avain. Jätteen-
keräyskatosten lattian tulee olla valmistettu 
jostain kovasta materiaalista, eikä siinä saa 
olla tyhjentämistä haittaavia kynnyksiä. Ka-
toksen tulee kaikkiaan olla sellainen, ettei se 
rikkoudu helposti. Sijoittelussa on otettava 
huomioon myös paloturvallisuus ja huoneis-
tojen sisäilma – jätekatos ei saisi olla alle kah-
deksan metrin päässä ilmanvaihtoaukoista.

Lajitteluvaatimukset pääkaupunkiseudul-
la (vaatimukset vaihtelevat eri kunnissa ja 
eri puolilla Suomea):
Biojäte: Jos asuinkiinteistössä on vähintään 

10 huoneistoa ja jos muulla kiinteistöllä 
syntyy biojätettä yli 50 kiloa viikossa.

keräyskartonki: Jos asuinkiinteistöllä on vä-
hintään 20 huoneistoa tai jos muulla kuin 
asuinkiinteistöllä syntyy keräyskartonkia 
yli 50 kiloa viikossa.

Paperi: Paperia ei saa laittaa sekajätteen 
joukkoon, joten se on lajiteltava taloyh-
tiössä.
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Vesivahinkojen kustannukset jopa  
viisinkertaistuneet
Viimeisen 20 vuoden aikana vesivahingoista 
aiheutuneet kustannukset ovat jopa viisin-
kertaistuneet, kertoo vakuutusyhtiö Fennia 
verkkosivuillaan. Kiinteistön rakenteiden ja 
talotekniikan kunnon tarkistamisella ja ajois-
sa suoritetuilla korjaus-/uusimistoimenpi-
teillä voidaan nämä vahingot ehkäistä ja sääs-
tää huomattavia rahasummia. Huomioitavaa 
on toki myöskin se että investointi ehkäisee 
paitsi vahinkoja nostaa se myös kiinteistön 
arvoa ja lisää asumismukavuutta.

Putkiremontti on muutakin kuin uudet 
putket – suunnittelu alkaa tarpeesta
Kun putkiremontti tulee ajankohtaiseksi jou-
tuvat taloyhtiön osakkaat huomioimaan laki-
sääteiset velvoitteet, miettimään millaisessa 
talossa he haluavat asua, ja miten haluavat 
pitää kiinteistön arvoa yllä. Uusia energiate-
hokkuusvaatimuksia pitää noudattaa luvan-
varaisissa korjauksissa. Enää ei välttämät-
tä riitä, että korjauksen jälkeen rakenne on 
”yhtä hyvä kuin silloin joskus uutena”, vaan 
sen pitää vastata nykyisiä vaatimuksia myös 
energiatehokkuuden osalta. Ensimmäinen 
kysymys lieneekin tehdäänkö taloyhtiöön 
peruskorjaus vaiko perusparannus.

Laadukasta talotekniikkaa nykyaikaisin 
menetelmin
Uponor Cefo on modulaarinen linjasanee-
rausjärjestelmä, joka sisältää kytkentävalmii-
ta elementtejä ja moduuleita kerrostalojen 
putkiremonttien toteutukseen. Uponor Cefo 
-elementtien avulla huoneistoihin voidaan 
tuoda käyttövesi, lämmitys, viemäröinti, il-
manvaihto ja sähkö-/telekaapelointi. Reiti-
tyselementeillä kalusteille menevät putkive-
dot saadaan mahdollisimman lyhyiksi, jolloin 
asennusaika nopeutuu.

Uponor Cefo -järjestelmällä toteutettavan 
linjasaneerauksen suunnittelu etenee muu-
ten tavallisen LVI-suunnittelun tavoin paitsi, 
että taloyhtiöllä on mahdollisuus käyttää rei-

tityksen suunnittelussa hyväkseen Uponorin 
veloituksetonta suunnittelupalvelua. Loppu-
tuloksen mallinnusta helpottaa se, että Upo-
nor toimittaa sähköisiin tasokuviin piirretyt 
kylpyhuonetyypit, joista taloyhtiön asukkaat 
ja osakkaat voivat nähdä jo aikaisessa vai-
heessa, miltä kylpyhuone tulee näyttämään 
reitityselementtien olleessa paikoillaan.

Urakointivaiheessa Uponor Cefo -järjestel-
män hyödyt asukkaalle tulevat monesta eri te-
kijästä. Ehkä tärkeimmäksi näistä voisi nimetä 
nopeamman asennusaikataulun. Reitittäminen 
elementeillä mahdollistaa nousulinjojen osalta 
61 % ajansäästön ja 35 % kustannussäästön pe-
rinteiseen remonttimalliin verrattuna.

Lopputuloksena uudet putket ja  
kylpyhuoneet
Merkittävänä tekijänä järjestelmässä on elin-
kaariajattelu, joka ulottuu pitkälle tulevaisuu-
teen. Uponor Cefo -elementit pienentävät talo-
tekniikan huolto- ja korjaustöitä rakennuksen 
elinkaaren aikana. Tämän mahdollistavat järjes-
telmien avattavuus ja putkistojen pinta-asen-
nus. Toisena todella merkittävänä tekijänä on 
se että, kiinteistöön saadaan täysin uudet put-
ket ja elinkaari näiden osalta alkaa alusta. Käyt-
tökustannuksiin vaikuttaa huollettavuuden li-
säksi myös se, että lämpö- ja käyttövesinousut 
ovat eristettyjä ja näin ollen lämpöhäviöt pie-
nempiä. Ilmanvaihdon osalta elementeillä voi-
daan perusparantaa olemassa olevaa tasoa ja 
esim. saada energia talteen nykyisin harakoille 
menevästä rakennuksen poistoilmasta.

Uponor Cefo -elementeissä turvalliset, 
testatut ja kestävät tuotteet
Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä on 
elementtikerrostalojen LVIS-tekniikan sa-
neeraukseen suunniteltu reititysjärjestelmä. 
Elementit ovat pitkälti esivalmistettuja, mikä 
nopeuttaa työmaalla tapahtuvaa asentamis-
ta. Rakenneratkaisut noudattavat palo- ja 
ääniteknisiltä ominaisuuksiltaan Uponorin 
kiinteistöviemäröintijärjestelmän käsikir-
jaa. Komposiittiputkien osalta on noudatettu 

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnitte-
lu- ja asennusohjetta ja PEX-putkien osalta 
Uponor-PEX-käyttövesikäsikirjaa.

Viemäröinti
Viemärielementti sisältää Uponorin kiinteis-
töviemäriputkiston. Elementti on rakennet-
tu niin, että se täyttää kaikki viranomaisten 
määrittämät vaatimukset ääni- ja palotek-
nisesti. Kotelon kannet ovat laatoitettavis-
sa. Viemärielementti voidaan asentaa joko 
märkätilan nurkkaan tai jopa vanhaan hor-
miin. Lattiakaivoelementti mahdollistaa 
edullisen alaslasketun kattorakenteen kyl-
pyhuoneisiin. 

Seinä-WC-elementti
Seinä-WC-elementti sisältää vuotovesial-
taan, WC-kannatustelineen säiliöineen, 

Vahingosta aiheutuva remontti vaiko 

fiksu investointi?

Tiesitkö, että lähivuosien aikana valtaosaan Suomen kiinteistöistä olisi 
pitänyt jo tehdä putkiremontti? Esimerkiksi kerrostaloyhtiöistä suurin 
osa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Mm. näissä taloyhtiössä put-
kiremontit ovat hyvinkin ajankohtaisia ja siksi olisikin syytä tutkia onko 
remontin suunnitteluun jo aihetta – ennen kuin siihen tulee pakottava 
tarve.

Teksti: Topi Aaltonen    Kuvat: Uponor
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Hyödynnä maksuton suunnittelu!

Mikäli linjasaneeraus on talossanne ajan-
kohtainen, niin nyt voitte hyödyntää 
maksutta Uponor Cefo -järjestelmän si-
joittelusuunnittelupalvelua. Toimitamme 
veloituksetta taloyhtiölle tyyppikylpyhuo-
neiden piirustukset toteutettuna Uponor 
Cefo -elementti-järjestelmällä sekä tarvit-
tavat yksityiskohtapiirustukset. Lähtötie-
toina tarvitsemme Teiltä ainoastaan säh-
köiset arkkitehtipohjakuvat kerroksista. 

Yhteydenotot sähköpostitse osoittee-
seen projektipalvelu@uponor.com

Uponor-PEX-hanakulmarasiat ja ilmanvaih-
toventtiilin. Elementti mahdollistaa käyttö-
vesi- ja viemäriputkistojen vedot telineen ra-
kenteissa huomaamattomasti. Seinä-WC-ele-
mentti sijoitetaan tyypillisesti viemäriele-
mentin kylkeen ja mahdollistaan WC:n lisäksi 
jopa altaan ja keittiön viemäröinnin. 

Vesielementti
Vesielementillä reititetään kylmä ja lämmin 
käyttövesi. Elementti sisältää myös lämpi-
män veden kiertojohdon. Vesielementeissä 
on laadukkaat Uponorin juomavesikäyt-
töön suunnitellut ja kaikkia vesilaatuja il-
man korroosiota kestävät komposiittiput-
ket. Juomavedelle suunniteltu sisäpinta 

pysyy puhtaana ja ottaa paineiskut vastaan 
äänettömästi. Elementin kansi on avatta-
vissa huoltoa varten ja elementti sisältää 
määräysten mukaisen vuodonilmaisun. Tar-
vittaessa kaikki putket elementtien sisällä 
on vaihdettavissa. Kansi on valkeaa pulveri-
maalattua teräslevyä joka voidaan laatoittaa 
tai maalata haluttuun sävyyn.
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Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys, Pukkila Oy Ab, viettää tänä vuonna 
140-vuotisjuhlavuottaan.  Pukkilan kilpailukykyä ja kotimaista tuotantoa ovat läpi vuosikymmenten 
suojelleet vahva brändi, hyvä laatu ja toimitusvarmuus.  Täydellä kapasiteetilla toimiva tehdas sijaitsee 
edelleen Turussa, missä koko tuotantoprosessi on hiottu täyttämään tiukimmatkin laatu- ja ympäristö-
vaatimukset.

Pukkila 140 vuotta – 
kotimaisten keraamisten laattojen 
kilpailukyky ja tuotanto jatkuvat 
elinvoimaisina 

Pukkilan tarina alkoi 140 vuotta sitten 
Turun Linnankadulta kaakeliuunien 
valmistuksella. Nykyiselle teollisuus-

tontille Turun Pitkämäkeen ensimmäinen 
rakennus valmistui vuonna 1903. Kaakeliteh-

Stefan Lindfors, Jarkko Kallio ja Harri Helo-
rinne. Yhteistyö Helorinne & Kallion kanssa 
jatkuu edelleen vahvana; kymmenessä vuo-
dessa on myyty yli 14 miljoonaa yhteistyönä 
syntynyttä kotimaista design-laattaa.

taan ainutlaatuiset rakennukset, jotka ovat 
osa suomalaisen teollisuuden historiaa, ovat 
yhä paikoillaan. Tehtaan linjat tuovat markki-
noille jopa miljoona neliötä laattoja vuodessa. 
Kaakeleiden tuotanto alkoi vuonna 1931 ja 
niiden kysyntä on jatkunut vahvana.

Suomalainen design keskeinen osa 
brändiä
Pukkila on panostanut vahvasti suomalaiseen 
suunnitteluun, mikä on kantanut hedelmää 
sekä kansainvälisesti että Suomessa. Kun 
tuotteen hintahaitari ulottuu muutamasta 
eurosta laattaneliöltä satoihin euroihin, de-
signilla on keskeinen merkitys.  Suomalaisen 
designin liittäminen osaksi Pukkilan tuote-
kehitystä onkin ollut ratkaiseva oivallus. Ko-
timaiset laatat ovat tänä päivänä tunnettuja 
korkeasta laadustaan sekä korkeatasoisesta 
designistaan, ja niiden osuus Pukkilan Suo-
men myynnistä on yli 50 prosenttia.

Vuodesta 1968 lähtien laattoja ovat ol-
leet suunnittelemassa nimekkäät suomalai-
set graafikot, taiteilijat ja muotoilijat.  En-
simmäiset Pukkilan kuviolaatat suunnitteli 
1960-luvulla Erik Bruun yhdessä vaimonsa 
Sinikka Kinnunen-Bruun kanssa. Rohkeiden 
värien ja rikkaiden kuvioiden vuosikymme-
nenä markkinoille tuotiin kaikkiaan 21 eri-
laista Pukkilan kuviolaattaa.  Bruunien jäl-
keen laattoja ovat suunnitelleet mm. Karin 
Widnäs, Marjatta Metsovaara, Markku Piri, 
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Tarinallisia kokonaisuuksia erilaisille 
ihmisille
Kansainväliset tunnustukset ovat nosta-
neet kotimaisen laatan mainetta ja myyntiä 
entisestään.  Vuonna 2006 lanseerattu, ar-
vostetulla Fennia Prize -kunniamaininnalla 
palkittu Helorinne & Kallion suunnittelema 
Suomi-mallisto nosti Pukkilan kotimaisten 
design-seinälaattojen myyntiä 60 prosent-
tia kahdessa vuodessa. Myös vuonna 2009 
lanseerattu Pala-mallisto palkittiin kansain-
välisellä Red Dot Design Award -palkinnolla.

Laaja mallisto on lisäksi tärkeä tekijä Puk-
kilan menestyksessä. Pukkilan tuotannossa 
on 250 erilaista laattaa, joista suosituin on 
edelleen 15 x 15 -senttinen klassikko, Har-
mony. Pukkila on tuonut laattojen suunnit-
teluun myös kuluttajalähtöisen mallistoajat-
telun, jossa erilaisiin koteihin ja erilaisille 
ihmisille on rakennettu tarinallisia kokonai-
suuksia. Periaatteena on rakentaa kokonais-
valtaista kotimaista mallistoa, jossa uudet 
sarjat eivät kilpaile vanhojen kanssa, vaan 
täydentävät kokonaisuutta.

Veloitukseton suunnittelupalvelu apuna 
saneerauksessa
Pukkila tarjoaa myös suunnittelupalvelua. 
Havaittuaan taloyhtiöiden haasteet laattojen 
valinnassa, yritys tarjoaa saneerauskohtei-
siin veloituksetonta suunnitteluapua. Palvelu 
koskee koko maata ja mikäli paikkakunnalla 
ei ole Pukkilan omaa myymälää, tiedot ja ku-
vat kulkevat myös sähköisesti paikkakunnal-
ta toiselle. Suunnittelun apuna on 3D-suun-
nitteluohjelma, jolla voidaan tehdä tiloista 
valokuvantarkat esitykset ja havainnollistaa 
yksityiskohtaisesti, miltä tila näyttäisi tie-
tyillä laatoilla.

Pukkilan kotimaiset laatat valmistetaan 
Turun tehtaalla, ja niiden yhtenä etuna on 
toimitusvarmuus. Kun kiinteistön sanee-
raus suunnitelmista toteutukseen voi viedä 
parikin vuotta, kotimaisilla laatoilla tehdyis-
sä suunnitelmissa laattojen saatavuudesta ei 
pidemmälläkään aikavälillä tarvitse olla huo-
lissaan. Pukkila tuottaa juuri suomalaisen ku-
luttajan makuun sopivia laattoja joustavasti 
pienemmissäkin erissä. 

Jatkuvaa kehitystä ja vahvaa suomalaista 
osaamista
Pukkilan palveluksessa on nykyisin noin 115 
henkilöä. Yhtiöllä on viisi myymälää Suomes-
sa sekä edustajaverkko ja koko maan kattava 

mista keraamisten laattojen valmistajista. 
Konsernin muut tuotantolaitokset sijaitsevat 
Italiassa, Portugalissa ja Saksassa. Ryhmän 
muiden tehtaiden tuotteet tuovat Pukkilan 
valikoimaan mannermaisuutta ja kasvatta-
jat tuotetarjontaa entisestään. Oma tuotan-
to ja konsernin tuki takaavat myös jatkuvan 
kehittymisen ja osaamisen keramiikan alalla.

jälleenmyyjäverkko.  Pukkila vie laattoja mm. 
Ruotsiin ja Venäjälle. Ruotsissa Pukkilalla on 
vahva asema.

Pukkila tuotemerkki merkitsee vahvaa 
suomalaista osaamista keraamisten laatto-
jen suunnittelussa, valmistuksessa ja käytön 
sovellutuksissa. 

Pukkila Oy Ab kuuluu Ricchetti Group –
konserniin, joka on yksi Euroopan suurim-

Kartano-sarjan laatat huokuvat hienostunutta ylellisyyttä.
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Kylpyhuone 
  toimivaksi ja viihtyisäksi!

Teksti: Satu Evilampi ja Hanne Koveshnikov Kuvat:IDO Kylpyhuone Oy

Suihkun muotoilu ja käyttömukavuus 
vaikuttavat keskeisesti kylpyhuoneen 
toimivuuteen ja viihtyvyyteen. Jo yksin 

suihkun uusiminen parantaa kylpyhuonetta 
oleellisesti. Näin on etenkin silloin, jos van-
han suihkun rajaa ympäristöstä vain suih-
kuverho. Ympäristöä roiskeilta suojaava ja 
suihkutilan rajaava suihkuseinä, suihkukaap-
pi ym. tilaan sopiva ratkaisu muuttaa koko 
kylpyhuoneen viihtyisämmäksi.

Kylpyhuoneen remontointi on monen mielessä hankala 
ja kallis hanke. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. 
Kaunis ja toimiva kylpyhuone on asumismukavuuden 
kannalta niin palkitseva, että osakehuoneiston vanhen-
tuneen kylpyhuoneen uudistamiseen kannattaa ryhtyä 
ilman muuta.

IDO Showerama -suihkumallisto on uu-
distunut ja laajasta mallistosta löytyy nyt 
yli tuhat erilaista kokonaisuutta. Kuitenkin 
sopivan ratkaisun löytäminen on entistäkin 
helpompaa, sillä lasivaihtoehdot ovat samat 
kautta koko suihkuperheen.

Puoli vuosisataa Showerama-suihkuja
IDO Showerama-suihkuilla on takanaan 
liki 50 vuoden historia. Niiden tarina alkoi 

1960-luvulla, ja tuotteiden korkean laadun 
ansiosta ne saivat hyvän vastaanoton niin
ammattilaisten kuin kuluttajienkin keskuu-
dessa. Alussa Showerama-suihkut olivat poh-
jolassa tuontitavaraa, mutta vuosikymmentä 
myöhemmin IDO hankki tuotemerkin itsel-
leen. Nykyään kaikki IDO Showerama -suih-
kut kootaan IDOn Mörrumin tehtailla Ete-
lä-Ruotsissa.
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IDO Showerama –suihkumalliston mo-
niin vaihtoehtoihin voit tutustua osoit-
teessa www.ido.fi tai tilaa IDO Kylpy-
huonekuvasto 2014 kotiisi.

Suihkujen suunnannäyttäjä
IDO Showerama oli ensimmäinen suihku, 
jonka seinissä käytettiin naarmuuntuvan 
muovin sijasta kestävää turvalasia. Tämä, 
niin kuin monet muutkin Showeraman esit-
telemät innovaatiot, on aikojen kuluessa 
muuttunut alan vakioratkaisuksi.

Tänään kymmenien vuosien kokemus 
näkyy mm. muotoilussa, käyttömukavuu-
dessa ja pienimpienkin yksityiskohtien toi-
mivuudessa.

Edelläkävijän oivalluksia ovat esimerkiksi 
suihkukaappien täysin silikoniton rakenne: 
suihkujen tiivisteenä yleisesti käytetty sili-
koni kerää helposti likaa, siksi IDOn suih-
kuissa sitä ei käytetä. Myös likaa keräävät 
ruuvit ja kolot on karsittu minimiin ja suih-
kukaappien alle on asennettu pyörät helpot-
tamaan siivousta.

Millainen suihku?
Kirkasta vai kuviollista? Savua vai huurret-
tua? Laseilla suihkusta saa juuri oman maun 
mukaisen. Suihku on arjen ylellisyyttä. Aa-
mulla se herättää mukavasti, ja pitkän päi-
vän jälkeen se huuhtelee arjen huolet ja pölyt 
myös mielestämme. Jotta huolettomia suih-
kuhetkiä riittäisi mahdollisimman moneksi 
vuodeksi, kannattaa tarkkaan miettiä, mil-
laisen suihkun kotiinsa valitsee.

Arkea helpottavat oivallukset
IDO Smart -oivalluk-
set tekevät kylpyhuo-
neesta monin tavoin 
mukavamman. Ne 
helpottavat siivous-
ta, tehostavat toi-
mivuutta ja auttavat 
pitämään tavarat hy-
vässä järjestyksessä 
pienissäkin tiloissa. Monet oivalluksista pa-
rantavat myös kodini turvallisuutta, oli sitten 
kyseessä vesivahingoilta suojautuminen tai 
turhien puhdistuskemikaalien välttäminen.

IDO Showerama -suihkuissa on koko jouk-
ko arkea helpottavia IDO Smart -oivalluksia. 
Harva meistä rakastaa siivoamista, siksi IDO 
onkin kiinnittänyt erityistä huomiota puh-
taanapidon helppouteen.

Ei silikonia
Suihkujen tiivisteenä yleisesti käytetty siliko-
ni kerää helposti likaa, siksi IDOn suihkuissa 
sitä ei käytetä. Myös likaa keräävät ruuvit ja 
kolot on karsittu minimiin.

Helppo liikutella
IDO Showerama 8-5 -suihkukaapin alla on 
kevyesti rullaavat pyörät, joten sitä on
helppo siirtää esimerkiksi suursiivouksen 
yhteydessä.

Näppärät nostosaranat
IDO Showerama -suihkuovissa on näppärät 
nostosaranat, joista on etua esimerkiksi sil-
loin, kun kaato on jyrkkä. Kun ovet avataan, 
ne nousevat irti lattiasta. Suljettaessa ovien 
alareunassa olevat tiivisteet painuvat napa-
kasti lattiaa vasten.



24 Teksti: Topi Aaltonen    Kuvat: Uponor

Vesikiertoinen lattialämmitys pystyy hyödyntämään kaikkia 
energianlähteitä ja lämmitystapaa voidaan muuttaa raken-
nuksen elinkaaren aikana. Lattialämmityksessä koko lattia-

pinta toimii lämmittimenä. Siksi alhainen veden lämpötila riittää 
kattamaan tilan lämmitystarpeen. 

Vesikiertoinen 
lattialämmitys 
kylpyhuonetilojen korjausrakentamisessa
Kun lattia on lämmin, pysyvät kylmää ja vetoa herkästi aistivat jalat lämpiminä. Etenkin kylpyhuoneissa 
tyypilliset, kiviset lattiapinnat tuntuvat lämmittämättöminä kylmiltä. Lattialämmityksen toinen tärkeä 
tehtävä on varmistaa kosteiden tilojen tehokas kuivuminen. Vesikiertoinen lattialämmitys on energia-
tehokkain tapa toteuttaa kosteiden tilojen lämmitys. Toteutus on helppoa, jos talon muu lämmönjako 
tapahtuu veden avulla tai kiinteistöön tehdään laajempi kylpyhuoneremontti.

Sähkölämmitteinen vs. vesikiertoinen

Koska tavoitteena on saada kylpyhuoneen ilman lämpötila 21–22 
°C tulee lattian lämpötilan olla noin 24 °C. Tähän pääseminen tar-
koittaa 20 30 W/m² energiantarvetta riippumatta siitä lämmite-
täänkö sähköllä vai kaukolämmöllä.

Taloyhtiössä, jossa on 33 kpl 4 m² kylpyhuoneita, tämä tar-
koittaa energiaa, jonka määrä 34 164 kWh vuodessa.

Sähköisen lattialämmityksen osalta tämä tarkoittaa 4 527 € 
/v  (energia 7,73 cent/kWh, siirto +verot 5,5 cent/kWh), kun taas 
kaukolämpöön liitetyllä vesikiertoisella lattialämmityksellä pääs-
tään 2 177 €/v (energia 5,2 cent/kWh + perusmaksu 400 €/v).

Erotus vuosittaisissa käyttökulussa on näin ollen 2 350 €.

Hukataanko taloyhtiössäsi euroja?
Kerrostalo- ja rivitaloasunnoissa on hyvin yleisesti käytetty ns. hybri-
dilämmitystä, joka tarkoittaa kahden tai useamman energiamuodon 
yhdistelmää. Yleisin yhdistelmä on käyttää kaukolämpötaloissa pat-
terilämmityksen lisäksi kosteissa tiloissa sähköistä lattialämmitystä. 
Sähköisen mukavuuslämmityksen suosio on perustunut mielikuvaan 
sähköisen lämmityksen helppoudesta sekä toteutuksen edullisuu-
desta. Sähköisen lattialämmityksen vaatima kalliimpi energia tulee 
kuitenkin loppukäyttäjän maksettavaksi. 

Poiskytketty lattialämmitys voi tuoda ongelmia taloyhtiölle
Kun huomioidaan käyttö- ja kunnossapitokustannukset, tulee kau-
kolämmöllä toteutettu mukavuuslämmitys huomattavasti edulli-
semmaksi rakennuksen elinkaaren aikana. Kaukolämpöratkaisuissa 
energian kulutus lasketaan neliöiden mukaan vastikkeessa, jolloin 
sitä ei turhaan kytketä pois päältä. Kun sähköisen lattialämmityksen 
kustannukset tulevat suoraan asukkaan maksettaviksi, on olemas-
sa vaara, että ajaudutaan tilanteeseen, jossa tingitään taloyhtiön 
edusta. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että kostei-
den tilojen lämmitys kytketään kokonaan pois, huoneistokohtaisen 
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Sähkölämmitteinen vs. vesikiertoinen

Sähköisen mukavuuslämmityksen suosio on perustunut mieli-
kuvaan sähköisen lämmityksen helppoudesta sekä toteutuksen 
edullisuudesta. Todellisuudessa edullisuus kääntyy vesikiertoi-
sen järjestelmän valtiksi.

Tarkastellaan edelleen edellisen esimerkin mukaista taloyhtiö-
tä, jossa on 33 huoneistoa. Keskimäärin sähkölämmitteisen lat-
tialämmityksen kustannus asennuksineen on tämän tyyppisissä 
kohteissa noin 300 €/asunto. Näin ollen kokonaiskulu on 9 900 €. 

Vesikiertoisen järjestelmän asennus tämän tyyppisessä koh-
teessa on noin 200 €/kylpyhuone, lisäksi järjestelmään asenne-
taan lämmönsiirrin ja sunttaus 1 925 € sekä tehdään tarvittavat 
nousut lattialämmitykselle, esim. Uponor Cefo -elementin yh-
teydessä 467 €/kylpyhuone. Kokonaiskuluksi saadaan 31 071 €.

Kun huomioidaan edellisen esimerkin laskemat käyttökuluis-
ta, saadaan investoinnista aiheutuva erotus 21 171 € maksettua 
takaisin 9 vuodessa (21 171 € : 2 350 €/v = 9 vuotta).

Lahden keskustassa sijaitseva 60-luvulla 
rakennettuun taloon tehtiin lämmitys-
remontti. Kaukolämpökeskukseen lisät-
tiin Uponor-komposiittiputkella mata-
lalämpöverkko, ja asuntojen kosteisiin 
tiloihin asennettiin vesikiertoinen lat-
tialämmitys. Taloon oli tehty aiemmin 
käyttövesiremontti Uponor-komposiit-
tiputkella.

Lämmitysremontin toteutti lahtelai-
nen LVI-Idea Oy
Asuntojen määrä: 42 kpl
Aikataulu: 2012 -2013

As Oy Agricolanpuisto Lahti

säästön nimissä. Kun lämmitystä ei ole lainkaan, märkätilat kui-
vuvat hitaammin, mikä voi aiheuttaa kosteusongelmia rakenteis-
sa. Lämmitystapana vesikiertoinen lattialämmitys on miellyttävä 
ja tasaisen lämmin. 

Lattialämmitys vesi- ja viemärisaneerauksen yhteydessä
Vesi- ja viemärisaneerauksen yhteydessä kosteiden tilojen lattiat 
joudutaan yleensä purkamaan. Lattian uudelleen valamisen yhtey-
dessä on vesikiertoisen lattialämmityksen toteuttaminen rakentee-
seen helppoa.
•	 Lämpökatkona	toimivaa	eristettä	ei	välttämättä	tarvita	päällekkäin	

sijaitsevien kosteiden tilojen samanlaisten olosuhdevaatimusten 
takia.

•	 Saneerauksessa	lattialämmitysverkostolle	löytyy	luonnolliset	rei-
tit yhdessä uusittavien vesijohtojen kanssa.

•	 Täysmittaisessa	kylpyhuonesaneerauksessa	ei	lattian	pintaa	tar-
vitse nostaa olemassa olevasta tasosta lattialämmitysputkien ta-
kia.

Lattialämmityksen toteutus olemassa olevan lattian päälle
Tehtäessä pelkkä vesijohtosaneeraus tai haluttaessa toteuttaa ve-
sikiertoinen lattialämmitys kylpyhuoneen pintojen uusimisen yh-
teydessä, on lattialämmitys mahdollista toteuttaa olemassa olevan 
lattian päälle. Tällöin lattia kasvaa maksimissaan 30 mm käytettäes-
sä Uponor Comfort Pipe 12 mm -putkea. Merkittävää lattiapinnan 
nousua ei siis tapahdu, jos vanha lattia uritetaan ja kaadot tehdään 
kuntoon pinnoittamalla lattia uudestaan.

Energiatehokasta lämmitystä – miksi?
Energiatehokkuus muodostuu vesikiertoisen lattialämmityksen ma-
talasta kiertoveden lämpötilasta ja mahdollisuudesta käyttää sähköä 
edullisempia energialähteitä. Järjestelmään lämpöä voidaan tuot-
taa paitsi kaukolämmöstä myös esimerkiksi maalämmöstä, öljystä, 
hakkeesta, poistoilmasta tai aurinkolämmönkeräimistä. Lisäksi ve-
sikiertoinen lattialämmitys mahdollistaa myös energianlähteen vaih-
tamisen järjestelmän elinkaaren aikana edullisempaa vaihtoehtoon.

Uponor 12 mm muoviputkella on 
betonivalun korkeus max 30 mm.
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Parkettilattia nostaa 

  asunnon arvoa
Taloyhtiön isompien remonttien yhteydessä on asukkailla mainio ti-
laisuus kohentaa asuntonsa arvoa myös uusimalla asuinhuoneiden 
lattiat. Parkettilattia on suosittu materiaali, sillä se antaa asuntoon 
arvokkuutta ja kaunista ilmettä. Kotitalousvähennystä hyödyntä-
mällä voi saada asennustyöstä huomattavat verohelpotukset. Am-
mattilaisen asentama aitopuinen laatuparketti takaa lattian toimi-
vuuden.

Tammi White Villa 3-sauvainen

Teksti ja kuvat: Upofloor Oy
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Kestävä ja ajattoman tyylikäs Upo-
floor-parketti on aito luonnontuote, 
joka on valmistettu CoC- ja PEFCserti-

fikaattien mukaisesti ja raaka-aineista, jotka 
ovat peräisin laillisista ja ei-kiistanalaisista 
lähteistä. Upofloor-parketit täyttävät raken-
nusmateriaalien korkeimman M1-luokituk-
sen emissiovaatimukset.

Puulajit ja pintakäsittelyt
Upofloor-parkettien materiaaleiksi on valittu 
laaja valikoima erilaisia, mutta kaikki omal-
la tavallaan ainutlaatuisia ja mielenkiintoi-
sia puulajeja. Valikoimassamme on muun 
muassa tammi-, saarni-, koivu- ja pyökki-
parketteja.

Aito puu on aina persoonallinen osa si-
sustusta. Jokainen lattia on jäljittelemätön 
ja ainutkertainen. Parketin yksilöllisyyteen 
voidaan vaikuttaa myös erilaisilla pintakäsit-
telyillä. Peruspintakäsittelyt ovat lakkaus ja 
öljyäminen. Upofloor-mallisto sisältää myös 
useita petsattuja sekä valko- ja antiikkiöljyt-
tyjä tammiparketteja. Harjauksella saadaan 
tyylikästä lisäilmettä parkettiin. Tammi Latte 
ja Mocca -parketeissa harjaus ja sävyöljy ko-
rostavat erityisesti puunsyitä.

Muut valintakriteerit
Puulajin ja pintakäsittelyn antaman ulkonä-
ön lisäksi parketin tärkeimmät valintakritee-
rit ovat lajitelma, sauvaisuus sekä kestävyys. 
Lajitelmista Select on kaikkein valikoiduin 
lajitelma; tasavärisin, oksattomin ja syyku-
violtaan rauhallisin. Nature on lajitelmista 

luonnollisin ja yleisin; syykuvioltaan ja väril-
tään hieman Selectiä eloisampi. Country on 
lajitelma, jossa on voimakkaita värikontras-
teja, syykuvioita ja oksaisuutta. 

Sauvaisuus vaikuttaa erityisesti lattia-
pinnan ilmeen elävyyteen ja rytmikkyyteen. 
Sauvaisuus kertoo sen, kuinka monesta rin-
nakkaisesta palasta parketin pintakerros on 
valmistettu. Perinteinen vaihtoehto on 3-sau-
vainen parketti. Lisäksi saatavana on 2-sau-
vaisia parketteja sekä nykyisin entistä suosi-
tumpia lankkumaisia 1-sauvaisia parketteja 
eli ns. Kartanoparketteja, joiden pintakerros 
koostuu ainoasta yhdestä laudasta (leveys 
138 mm tai 188 mm).

Parketin Brinell-kovuus
Parketin kovuus ilmoitetaan yleensä ns. Bri-
nell- arvolla: Upofloor-parketeissa merbau 
on kovin, tammi keskikova ja koivu pehmein. 
Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä 
korkeampi Brinell-arvo on, sitä enemmän 
parketti kestää iskuja, kolhuja ja kulutusta.

Parketin voi asentaa myös  
lattialämmityksen päälle
Upofloor-lukkoponttiparketti voidaan asen-
taa myös lattialämmitysjärjestelmän pääl-
le. Lattialämmitys kuitenkin kuivattaa lat-
tian pintaa ja aiheuttaa ylimääräistä puun 
kutistumista. Tämän vuoksi pyökkiparke-
tin asentamista lattialämmityksen päälle ei 
suositella, sillä se reagoi ilman suhteellisen 
kosteuden vaihteluihin muita puulajeja voi-
makkaammin. 

Tammi Cappucino 3-sauvainen

Tammi White Marble 3-sauvainen

Askeläänieristys kuntoon Tuplexilla
Parketin alusmateriaaliin kannattaa osakeyh-
tiömuotoisessa asumisessa kiinnittää erityis-
tä huomiota. Alusmateriaali on olennainen 
osa parkettilattian kokonaisrakennetta, ja 
sen tulee täyttää myös kerrostalon asettamat 
vaatimukset askeläänen eristävyydestä. Upo-
floor-parketit on testattu Tuplex-alusmateri-
aalilla, joka toimii kosteussuojana, tasoittaa 
alustan pienet epätasaisuudet ja täyttää ny-
kyiset askeläänivaatimukset.

Tammi Kartano 188 Nature Marble Matt
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Keittiöremontti 
ryhmähankintana 
on suositeltava ja edullinen vaihtoehto

Miksi taloyhtiön samanlaiset keittiöt pitäisi uusia jokainen erikseen? Voisiko yhteistoi-
minta olla voimaa? Keittiöt olisi syytä uusia noin 20 vuoden välein, mutta viimeistään 
putkiremontin yhteydessä. Tällöin ryhmähankinta on suositeltava ja edullinen vaihtoeh-
to. Tässä artikkelissa kuvataan ryhmähankinnan hyödyt ja menetelmät.

Yksi tärkeimmistä syistä saneerata keittiö, on uuden keittiön tuo-
ma mielihyvä. Arkeen saadaan sekä luksusta että toimivuutta ja 
asukkaan elämänlaatu paranee.
Kuvassa A la Carte-keittiöt malliston ovimalli Graffio, grafiitinhar-
maa mikrolaminaattiovi. 
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muiden ryhmään kuuluvien taloyhtiöiden 
osakkaiden kanssa. Keittiöiden osalta kor-
jaaminen voidaan suorittaa ennen putkien 
korjausta, sen yhteydessä tai sen jälkeen.

Keittiökalusteiden hankinta putkiremon-
tin yhteydessä voisi edetä seuraavasti;
Kun keittiön kalusteet tilataan ryhmässä, 
voi etenemisprosessi olla seuraavanlainen;
a) Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan 

ketkä kaikki ovat halukkaita uusimaan 
keittiönsä (yhdessä tai useammassa ta-
loyhtiössä – remonttiryhmässä). Tällöin 
uusijat ovat tiedossa jo ennen urakoinnin 
tarjouspyyntövaihetta. Työmaan pääura-
koitsija pystyy huomioimaan omassa työs-
sään keittiökalustetoimittajan.

b) Osakkaita informoidaan siitä, että heillä 
on mahdollisuus uusia keittiö.

c) Valitaan toimittaja, joka toteuttaa remon-
tin aikana toteutettavat uusinnat ja jolla 
on tähän tapaan valmis konsepti.

d) Toimittajan valintakriteerit ovat kus-
tannuksissa, aikataulussa pysymisessä 
ja laadussa;
i. Kokemus ja luotettavuus: Luotettavuus 

ilmenee siinä, että toimittaja pystyy 
hoitamaan monia samanaikaisia toimi-
tuksia ja pysymään myös aikataulussa. 
Koska ryhmäkorjauksessa toimii useita 
osapuolia, on aikataulussa pysyminen 
ehdottoman tärkeä asia. Tämä tarkoit-
taa sitä, että toimittajalla on kokemusta 

sijakohtaisten tyyppitalojen (kuten HAKAn, 
Mattinen & Niemelän, K.E. Nymanin, Har-
telan, Puolimatkan, Arjatsalon jne.) tiedosta-
minen. Niiden tekniikka ja tilantarpeet ovat 
samantyyppisiä ja rakennukset ovat iältään ja 
kooltaan samanlaisia. Useasti myös taloyhtiöi-
den PTS-tilanne on samankaltainen.

Aloitteen tekijä ja aloitus luovat pohjan 
hyvälle ryhmähankkeelle!
Aloite keittiöiden kunnostamiseen voi tulla 
periaatteessa keneltä tahansa aktiivilta talo-
yhtiöstä ja sen voi toteuttaa asukaskyselyn 
muodossa. Keittiöiden kunnostamisen asian-
tuntija perehtyy sekä kohteeseen että aineis-
toon. Hän toimii asiantuntijana ja lausunnon 
antajana eri osapuolille omasta osastaan han-
kekehitysvaiheessa. Keittiöasiantuntija vas-
taa myös kalusteiden sekä kodinkoneiden, 
putki- ja sähkötöiden yhteensopivuudesta. 
Keittiöön on myös varattava jätesangoille 
nykyajan vaatimuksia vastaavat tilansa jät-
teiden lajittelua varten. Lisäksi kodinkoneet 
on hyvä vaihtaa A-luokkaan kuuluviksi ener-
gian kulutuksen suhteen.

Kun keittiön kalusteet tilataan ryhmässä, 
voi hankinta olla kuvassa 1 esitetyssä muo-
dossa ja toimintamallissa.

Tärkeätä on, että alusta asti ryhmä löy-
tää asioitaan ajavan luotettavan projektin-
johtajan.

Keittiöt voidaan kunnostaa ryhmäkor-
jauksen aikana yhdessä oman taloyhtiön tai 

Kuva 1. Toimiva keittiöremontin toimintamalli.

Keittiöiden uusiminen erityisesti putkien korjaustoimen-
piteiden yhteydessä on mielekästä monestakin syystä:
•	 viemäri-	ja	vesiputkistojen	asentamisen	

myötä keittiö joudutaan usein osittain 
purkamaan ja paikkailemaan – miksei 
samalla suunnitella ja asenneta uutta

•	 ryhmässä	tilaamalla	saadaan	useimmi-
ten edullisemmat kalustehinnat ja sääs-
töt asennuksissa

•	 putkiremontin	aikana	putki-	 ja	 sähkö-
miehet ovat jo kohteessa eikä heidän 
tarvitse tulla kohteeseen ainoastaan 
keittiöuusintaa varten

•	 keittiösuunnittelijalla	on	ideoita	ja	mal-
leja asunnon keittiöihin. Se nopeuttaa 
suunnittelua

•	 lupien	pyynti	 taloyhtiöltä	on	mahdol-
lisesti yksinkertaisempaa ja taloyhtiön 
vaatima valvonta on edullisempaa

•	 päällekkäisten	 töiden,	 sekaannusten	
sekä mahdollisten virheiden mahdol-
lisuus osapuolten välillä minimoidaan 
(suunnittelija, pääurakoitsija, eri aliura-
koitsijat (sähkö, LVI), kalustevalmistaja, 
osakas)

•	 asioiden	hoitoa	kaikkien	osapuolten	vä-
lillä nopeutetaan.

Ryhmähankinta tarkoittaa useamman 
itsenäisen taloyhtiön tai osakkaan yhteis-
toimintaa samanlaisten korjaustarpeitten 
tai hankintojen toteuttamiseksi
Tällaisen yhteistoiminnan tavoitteena ovat 
sen hyödyt
•	 pienemmät	kokonaiskustannukset	–	ko-

konaiskustannukset alenevat, koska hank-
keen koko kasvaa volyymihankintojen ja 
oppimisen avulla.

•	 lyhyempi	 talokohtainen	 läpimenoaika	–	
asukkaille aiheutuva häiriö vähenee,

•	 parempi	laatu,
•	 pienemmät	toteutuksen	riskit
•	 taloyhtiöt	voivat	hankkia	tarvittavat	luvat

Ryhmähankkeen edellytysten  
tunnistaminen on tärkeää
Otollisimmat kohteet ryhmähankkeelle ovat 
1960–70-luvulla rakennetut asuinalueet, jois-
sa on teollisesti tuotettuja elementtirakennuk-
sia ja joiden keittiösaneeraus laukeaa samaan 
aikaan joko itsenäisenä tai putkiremontin yh-
teydessä Tunnistamista auttaa alue- ja urakoit-

Aikataulutus ja työmaan johto myös kalusteiden osalta pääurakoitsijan toimesta, vaikka-
kin kalustekauppa käydään suoraan osakkeenomistajan kanssa. Tämä mahdollistaa myös 
mahdolliset verotukselliset vähennykset.

Taloyhtiö, jonka edustajana isännöitsijä 
tai muu hanketta johtava taho

Pääurakoitsija

Aliurakoitsija Aliurakoitsija

Osakkeenomistaja

Kalustevalmistaja
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Nykyaikaiset, ergonomiset säilytysratkaisut ja mekanismit 
pitävät keittiösi siistissä järjestyksessä. Kysy Keittiömaailman 
ammattilaisten ratkaisua kotisi säilytysongelmiin.
Kuvan ovimalli Petra-keittiöt malliston kermanvärinen Saara.

Keittiömaailmoilla on hyvä kokemus 
ryhmähankinnoista  ja  putkiremonttien 
yhteydessä toteutettavista keittiöuu-
sinnoista.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan 
lisää toteutusvaihtoehdoista, netistä 
osoitteesta www.keittiomaailma.fi/put-
kiremontti löytyy yhteydenottolomake, 
lisätietoja putkiremontista sekä video to-
teutuneesta asiakkaan kohteesta.

Heräsikö mielenkiintosi?

vastaavista toimituksista ja että hänellä 
on ammattimainen työnjohto.

ii. On parempi, että on yksi toimittaja, 
joka panostaa kohteeseen kuin monta 
toimittajaa, joille yksi kohde ei ole ko-
vin tärkeä. Yhden toimittajan kanssa on 
helpompi sopia aikatauluista ja työmaan 
muistakin asioista kuin, jos on monta 
toimittajaa.

e) Toimittaja tekee ennakkosuunnitelmat 
kohteen keittiöistä niin aikaisessa vai-
heessa kuin mahdollista. Talon yleisim-
pien keittiöiden pohjakuvien perusteella 
suunnitellaan 2-3 esimerkkiratkaisua kus-
takin keittiöstä.

f) Keittiösuunnitelmat esitellään taloyh-
tiön osakkaille yhteisessä tilaisuudessa. 
Osakkaille mahdollistetaan yksilölliset 
muutokset. Se onnistuu esimerkiksi keit-
tiönäyttelyssä, jossa tuotteet ovat näh-
tävissä.

g) Suunnitteluvaiheessa projektinjohtaja 
antaa selkeät aineistot ja faktat eri osa-
puolille

h) Keittiökalustetoimittaja toimii alistettu-
na sivu-urakoitsijana

i) Osakkaille voidaan neuvotella erikoise-
tuja verrattuna normaaleihin yksittäisiin 
asiakkaisiin

j) Tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetään 
urakoitsijalta, että hänen pitää mahdol-
listaa osakkaiden keittiöhankinnat ja 
urakka-aikaiset asennukset taloyhtiön 
sopimalta taholta. Aikataulukoordinoin-

ti kuuluu joka tapauksessa pääurakoitsi-
jan vastuulle.

k) Tarjouksessa on pyydettävä myös yksik-
köhinnat osakaskohtaisille muutoksille, 
joita hän voi teettää urakan yhteydessä 
(vesipisteen siirto, viemärin paikallista-
minen yms.)

l) Keittiöiden toimittaja on yhteydessä suo-
raan osakkaisiin ja tekee suorat kaupat 
heidän kanssaan. Tällöin osakkeen omis-
taja voi hyödyntää myös mahdolliset ve-
roedut.

m) Toteutukset aikataulutetaan yhdessä 
kohteen urakoitsijan kanssa, jotta uusi-
miset rytmittyvät hyvin putkistojen uu-
simisten kanssa

n) Asukkaille tiedotetaan aikataulu
o) Toteutuksen jälkeen suoritetaan jälkitar-

kastus sekä tarvittavat korjaustoimen-
piteet

p) Hyvä toimittaja kysyy kaikilta asiakkailta 
tyytyväisyyden toimitukseen sekä kehit-
tämistoiveita

q) Projektin jälkeen pidetään loppupalaveri 
yhdessä hankkeen vetäjän, isännöitsijän 
ja urakoitsijan kanssa, jossa käydään läpi 
projektin kulku sekä mahdolliset kehittä-
miskohteet

Ryhmähankinnan erityspiirteitä
Pysyäkseen koossa ryhmähankkeen organi-
saation on toimittava ja toimijoiden roolit 
pitää olla selkeät kullekin osapuolelle sekä 
sopimuksia, organisaatiota ja rooleja pitää 
noudattaa.
Ryhmähankinnoissa taloyhtiöiden edustajien 
ja osakkaiden tulee olla sitoutuneita. Mikäli 
jokin osapuoli ei ole aidosti mukana ja hank-
keen takana, voi siitä koitua hankkeelle ja ta-
loyhtiölle vaikeuksia.

Tehokas jätteiden lajittelu on nykyaikaa. Keittiömaa-
ilman laajasta mallistosta löytyy juuri sinulle sopivin 
ratkaisu.
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Sähkötöiden tekeminen vaatii tietoa ja taitoa. Kaikkea ei saa itse 
tehdä, vaan ammattilainen on pyydettävä avuksi. Mikäli oma osaa-
minen ei riitä, sähköllä ei kannata alkaa leikkiä. Se, että valo syttyy 
lamppuun, ei aina tarkoita, että kaikki on mennyt oppikirjan mu-
kaan. Ohjenuorana kaikkiin ”sallittuihinkin” sähkötöihin voidaankin 
sanoa, että älä tee, jos et ole aivan varma. 

Mitä sitten saa tehdä?
Muista AINA kytkeä sähkölaite jännitteettömäksi ennen töiden aloit-
tamista! Tämä voidaan tehdä esim. poistamalla sulake tai irroitta-
malla pistoke seinästä. Jännitteettömyys voidaan koettaa vielä ns. 
jännitekynällä (jännitteenkoetin). 

nämä voi tehdä itse:
– Sulake, lamppu ja sytytin voidaan vaihtaa. Varmista, että uudessa 

sulakkeessa lukee sama ampeerimäärä kuin vanhassa esim. 10A. 
Sulake tulee nimenomaan vaihtaa, ei korjata.

– Pistorasioiden ja kytkimien (esim. valokatkaisijoiden) kansien ir-
rottaminen ja vaihtaminen esim. maalaustyön ajaksi.

– Lampun liittäminen ns. sokeripalaan (valaisinliitin).
– Sokeripalan korvaaminen valaisinliitinpistorasialla.
– Yksivaiheisen (ns. valovirta) sähkölaitteen johdon, katkaisijan tai 

pistotulpan vaihtaminen. Kiinnitä huomiota suojausluokkaan: 
maadoittamatonta pistotulppaa ei saa alkaa veistellä, pistotulppa 
vaihdetaan aina samanlaiseen.

– Yksivaiheisen jatkojohdon tekeminen tai korjaaminen.
– Antennin vaihtaminen omakotitaloon.

Huomaa! Omat viritykset ja kaiken maailman teippipatentit ovat 
turvallisuusriskejä, jotka kannattaa jättää tekemättä!

Mitkä työt kuuluvat ammattilaiselle?
Oikeastaan lähes kaikki muut työt, joita ei ole edellisessä listassa 
mainittu. 

Esimerkiksi:
– Pistorasioita ei saa itse korottaa. Ongelma tulee vastaan esim. re-

monttikohteissa, joissa seinät levytetään tai paneloidaan.
– Kolmivaiheisten (ns. voimavirta) sähkölaitteiden kytkennät, esim. 

lieden tai kiukaan vaihtaminen.
– Sähkölaitteiden sisäpuoliset korjaukset.
– Kaikki edellisessäkin listassa mainitut työt, joita et varmuudella 

osaa tehdä itse oikein.
Sähkölaitteet aiheuttavat vuosittain merkittävän määrän tulipa-

loja. Rikkinäiset, huolimattomasti korjatut tai väärin kytketyt säh-
kölaitteet ovat lisäksi hengenvaarallisia. Älä yritä korjata laitetta tai 
kytkentöjä itse, vaan pyydä ammattilainen avuksi. 

Kaikissa sähköön liittyvissä töissä vastuu turvallisuudesta on aina 
töiden tekijällä. Mikäli siis korjaat tai rakennat laitteen, jonka sitten 
vaikka myisit tai lahjoittaisit eteenpäin, säilyy vastuu silti sinulla. 

Pistorasioiden ja kytkimien kannen saa irrottaa maalaus- ja 
tapetointitöiden ajaksi.

Pistorasioita ei saa itse korottaa tai korjata.

Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Sähkötöihin liittyviä ohjeita ja 
määräyksiä:

•	 Sähköturvallisuuslaki	14.6.1996/410 
•	 Turvallisuus-	 ja	 kemikaalivirasto	Tu-

kes (entinen Turvatekniikan keskus), 
viranomainen 

•	 Sähköturvallisuuden	edistämiskeskus	
ry – STEK, yleishyödyllinen yhdistys 
(ei viranomainen)
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Sisäilman 
    laadun ongelmia

Rakennus- ja sisustusmateriaalien suu-
rimmat ongelmat ilmenevät yleensä 
silloin, kun rakennus tai kaluste on 

uusi tai uudelleen pintakäsitelty. Tällöin hai-
tallisten aineiden päästöt ovat suurimmil-
laan. Myöhemmin käytön aikana, liuottimien 
yms. apuaineiden haihduttua, päästöt jäävät 
yleensä merkityksettömiksi. Joskus esimer-
kiksi vesivahinko tai muu kostuminen voi 
kuitenkin aiheuttaa materiaalissa reaktioi-
ta, joiden seurauksena materiaali voi muut-
tua haitattomasta haitallisesti emittoivaksi.

Epäpuhtauksien torjunta on tehokkain-
ta, jos varsinainen epäpuhtauksien läh-
de voidaan poistaa kokonaan. Esimerkiksi 
epäpuhtauksia haitallisesti emittoivan ra-
kennusmateriaalin käyttöä kannattaa alun 
perinkin välttää. Lisäksi riittävä, sopivasti 
mitoitettu ilmanvaihto on hyvä keino ilman 
epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen tor-
junnassa.

Keittiö-, WC- ja peseytymistilat ovat 
asunnoissa merkittäviä epäpuhtauslähteitä. 
Näistä tiloista on yleensä järjestetty erilli-
nen ilmanpoisto ja ne on pyritty erottamaan 
asunnon muista osista suljettavin ovin. Epä-
puhtauksien tarpeettoman leviämisen estä-
miseksi asunnon tai muun yhtenäisen tilan 
ilmanvaihto tulee järjestää niin, että paine-
suhteet tilojen välillä ovat oikein ja ilma vir-
taa puhtaista tiloista likaisempiin päin.

Haitalliset pienet hiukkaset
Osa epäpuhtauksista on huoneilmassa hiuk-
kasina ja pölynä. Hiukkaset leijuvat sitä pi-
dempään, mitä pienempiä ne ovat. Käytän-
nössä halkaisijaltaan alle 5 μm hiukkaset ei-
vät laskeudu. Hiukkasten terveysvaikutukset 
riippuvat niiden koostumuksesta ja kiinnit-
tymiskohdasta hengityselimissä. Suuret, hal-
kaisijaltaan yli 2 μm:n hiukkaset kiinnittyvät 
ylempiin hengitysteihin. Tätä pienemmät 
hiukkaset kulkeutuvat keuhkoihin, jonne 
huomattava osa niistä jää. Pienet hiukkaset 
ovat siis haitallisempia.

Yksi haitallisimmista hiukkasista on as-
besti. Myös tupakan savussa on satoja kaasu-

Sisäilman laatu heijastuu ennen pitkää talon asukkaiden terveydessä, eikä 
siitä kannata tinkiä. Epäpuhtaudet, joita sisäilmassa tavataan, voidaan jakaa 
ulkoa tuleviin, rakennusperäisiin sekä ihmisestä ja ihmisen toiminnoista läh-
teviin. Rakennusperäiset epäpuhtaudet tulevat mm. rakennus- ja sisustus-
materiaaleista sekä ilmanvaihtolaitteista ja ne ovat yleensä kaasumaisessa 
tai kiinteässä olomuodossa. 

maisessa, nestemäisessä ja kiinteässä muo-
dossa olevia, terveydelle vaarallisia epäpuh-
tauksia. Suurin osa tupakansavun sisältä-
mistä epäpuhtauksista leviää huoneilmaan 
osan jäädessä osittain tai täysin tupakoitsijan 
hengitysteihin. Tupakointia sisätiloissa on 
nykyisin voimakkaasti rajoitettu lainsäädän-
nön avulla, mutta tiloissa, joissa yhä tupakoi-
daan, se on sisäilman kannalta merkittävin 
haitallisten epäpuhtauksien lähde.

Tavallinen sisäilman epäpuhtaus on myös 
formaldehydi, joka on laajasti teollisuudes-
sa käytetty kemikaali mm. liima-aineiden ja 
pintakäsittelyaineiden valmistuksessa. Sitä 
on mm. lastulevyissä, laminaateissa, erilai-
sissa päällysteissä, lakoissa ja tekstiileissä. 
Lastulevy on tavallinen, mutta ei läheskään 
ainoa formaldehydin lähde. Formaldehydi-
päästöt riippuvat formaldehydiä sisältävi-
en materiaalien lämpötilasta ja kosteudes-
ta. Sisäilman formaldehydipitoisuudet ovat 
korkeimmillaan yleensä syksyllä lämmitys-

kauden alussa huoneilman ollessa kosteaa. 
Formaldehydi aiheuttaa oireita jo pieninä 
pitoisuuksina.

Lisäksi sisäilmassa tavataan orgaanisia 
hiilivetyjä, radonia, otsonia, typpidioksidia 
ja hiilimonoksidia eli häkää.

Sisäilmassa sallituille epäpuhtauspitoi-
suuksille voidaan asettaa vaatimuksia eri 
perusteilla ja eri tarkoituksessa. Ongelmana 
on kuitenkin se, että ihmiset ovat reagointi-
tavaltaan ja kestokyvyltään hyvin erilaisia.

Ilmanvaihdon ratkaisut
Suomen rakentamismääräysten mukaan ra-
kennus on suunniteltava ja rakennettava 
kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhyk-
keellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa 
sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, 
turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto.

Asuntojen erilaisia ilmanvaihtojärjestel-
miä ovat painovoimainen ilmanvaihtojär-
jestelmä, koneellinen poistoilmajärjestelmä 

Yksi haitallisimmista hiukkasista sisäilmassa on asbesti.Yksi haitallisimmista hiukkasista sisäilmassa on asbesti.



33

– Radonin esiintyminen.
– Takan savuttaminen.

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
peruskorjaus
Jos kuntoarvio tai -tutkimus osoittaa ilman-
vaihdon peruskorjauksen tarpeelliseksi, kan-
nattaa harkita painovoimaisen ilmanvaih-
tojärjestelmän muuttamista koneelliseksi. 
Korjaus on asutussa rakennuksessa yleensä 
melko helppo toteuttaa.

Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä on 
korkeammista asennus- ja käyttökustannuk-
sista huolimatta toimivampia etenkin kesä-
aikana, jolloin ilman heikon vaihtuvuuden 
ja lämpötilan lisäksi voi harmia olla myös 
kosteudesta. Määräykset eivät kuitenkaan 
edellytä koneelliseen järjestelmään siirty-
mistä peruskorjauksenkaan yhteydessä, jos 
rakennukseen on alkujaan hyväksytty paino-
voimainen ilmanvaihtojärjestelmä.

Ulkoilma- ja tuloilmalaitteet voidaan va-
rustaa suodatuksella, lämmityksellä tai ää-
nenvaimennuksella. Jos painohäviötä suu-
rennetaan liikaa, ilma ei vaihdu riittävästi tai 
se etsii helpomman kulkureitin, esimerkiksi 
ikkunaraoista ja postiluukusta. Vanhoissa 
rakennuksissa tuloilmaventtiilit voivat olla 
joskus laiminlyöty alue, jolloin niihin sijoit-
taminen voi jo parantaa selvästi ilmanlaatua.

Huonokuntoiset venttiilit voidaan uusia 
nykyaikaisiksi venttiileiksi, joissa on valmii-
na suodatus, ääneneristys ja säätömahdolli-
suus. Vetohaittojen vähentämiseksi venttiilit 
sijoitetaan joko ikkunan yläpuolelle tai läm-
mityspatterin taakse. Ikkunoiden uusimisen 
yhteydessä voidaan käyttää tuloilmaikkunaa, 
jossa ulkoilma johdetaan 3-lasisessa ikkunas-
sa molempien lasivälien kautta huonetilaan. 
Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa rakovent-
tiilit ikkunan karmiin. Korjauksen yhtey-

dessä voidaan venttiilejä lisätä myös niihin 
asuinhuoneisiin, joissa niitä ei ennestään ole.

Lattian korjausten ja uusimisten yhtey-
dessä huoneiden välinen ovirako, jonka kaut-
ta ilma tavallisesti virtaa märkätilaan ja keit-
tiöön asunnon muista tiloista, on saattanut 
pienentyä tai se on poistettu kokonaan. Täl-
löin oven ja kynnyksen väliin tehdään ovira-
ko tai oveen asennetaan säleikkö.

Vanhat poistoilmaventtiilit, -hormit ja –
kanavat puhdistetaan, tarkastetaan ja uusi-
taan, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Vanhat 
hormit voidaan myös pinnoittaa.

Koneellisen ilmanvaihdon peruskorjaus
Koneellisessa poistoilmajärjestelmässä kan-
nattaa poistoilmapuhaltimien uusimisen 
yhteydessä peruskorjauttaa samalla koko il-
manvaihtojärjestelmä. Sisäilmaolosuhteita 
ja energiataloutta voidaan parantaa varus-
tamalla järjestelmä koneellisella tuloilmalla.
Tuloilmalaitteiden, ovirakojen ja poistoilma-
laitteiden peruskorjauksessa noudatetaan 
koneellisessa poistoilmajärjestelmässä pää-
osin samoja menettelyjä kuin painovoimaista 
ilmanvaihtojärjestelmää korjatessa.

Kun koneellisen poistoilmajärjestelmän 
puhaltimia suunnitellaan uusittaviksi, tar-
kastetaan ensin niiden mitoitus. Samalla tar-
kastetaan painehäviö kanavistossa. Huomio 
kannattaa kiinnittää myös sähkönsyöttöön, 
sen riittävyyteen ja soveltuvuuteen nyky-
tekniikkaan. Samassa yhteydessä sään vai-
kutuksille altis turvakytkin kannattaa uusia 
tai – turvakytkimen puuttuessa kokonaan 
– lisätä turvakytkin järjestelmään. Kun pu-
haltimet on uusittu, ilmavirrat mitataan ja 
laitteet säädetään suunniteltuihin arvoihin. 
Koneellista tulo- ja poistoilmajärjestelmää 
koskevat pääosin samat ohjeet kuin koneel-
lista poistoilmajärjestelmää.

sekä koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestel-
mä. Ennen 1960-lukua valmistuneissa asuin-
rakennuksissa on yleensä painovoimainen il-
manvaihtojärjestelmä. Koneellinen poistoil-
majärjestelmä on 1960-luvulta lähtien ollut 
asuinkerrostalojen yleisin ilmanvaihtojärjes-
telmä. Pientaloissa koneellinen poistoilma-
järjestelmä yleistyi 1970-luvulla.

Viime vuosina asuinrakennuksia on alet-
tu varustaa asuntokohtaisilla tulo- ja pois-
toilmajärjestelmillä, joissa on myös lämmön 
talteenotto.

Kiinteistön teknisten järjestelmien kun-
non arvioiminen säännöllisesti kuuluu suun-
nitelmalliseen ja ennakoivaan, hyvään kiin-
teistönpitoon. Kuntoarvio on hyvä tehdä 
viimeistään, kun kiinteistö on kymmenen 
vuotta vanha. Kuntoarvio päivitetään noin 
viiden vuoden välein.

Oireita, jotka viittaavat siihen, että ilman-
vaihtojärjestelmä on tarpeen peruskorjata tai 
parantaa ovat seuraavat havainnot:
– Huono sisäilman laatu.
– Sisäpintojen runsas pölynmuodostus.
– Asukkaiden jatkuva oireilu.
– Lattioiden kylmyys.
– Vetoisuus.
– Ilmanvaihtojärjestelmän äänihaitat.
– Märkätilojen pintojen hidas kuivuminen.
– Päätelaitteiden vuotojäljet.
– Puutteellisen ilmanvaihdon aiheuttama 

home.
– Ikkunoiden huurtuminen.
– Hajujen kulkeutuminen huoneistoon ka-

navien tai porraskäytävän kautta.
– Sisäilman kosteuden kulkeutuminen ylä-

pohjaan, yläpohjan ontelotilaan tai ullak-
kotilaan.

– Riittämätön ja hallitsematon korvausil-
man saanti.

– Suuri lämpöenergian kulutus.

Tuloilma ohjataan yleensä mm. makuuhuoneisiin ja poistetaan/imetään keittiöstä ja kylpyhuoneista. Sopivalla ilmanvaihdolla saadaan miellyttävä sisäilma
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Asunto Oy Kalkun Rivitaloissa 

kyllästyttiin huonoon 
sisäilmaan!

Asunto Oy Kalkun Rivitalot on rakennettu 70-luvun puolivälin jäl-
keen. Taloyhtiön ilmanvaihto perustui painovoimaiseen poistoon ja 
korvausilmaan, joka tuli milloin mistäkin välistä.

Korvausilmaventtiileille tehtiin uudet reiät tiiliseinään. 
Timanttiporaus sujui vaivatta ja nopeasti.

Huonon sisäilman laatu korostui en-
tisestään, kun taloyhtiön ulko- ja 
terassiovet uusittiin vuonna 2011. 

Tässä yhteydessä se vähäinenkin raikasilma 
jäi tulematta sisään huoneistoihin. Asunto 
Oy Kalkun Rivitalot ei ole mikään pieni yh-
tiö vaan se käsittää kymmenen rivitaloa ja 
yhteensä 52 huoneistoa. Näistä kaksioita 16 
kpl, kolmioita 26 kpl ja neljän huoneen huo-
neistoja 10 kpl.

Suodatettua korvausilmaa  
Velco-venttiileillä
Ongelma taloyhtiössä oli ilmeinen ja ratkai-
suksi haluttiin saada toimiva kokonaisuus, 
joka takaisi asukkaille riittävän määrän puh-
dasta korvausilmaa.

– Kävin taloyhtiön hallituksen puheenjoh-
tajan Kimmo Ahtiaisen kanssa tutustumas-
sa kaikkiin kolmeen  eri huoneistotyyppiin, 
kaksioihin, kolmioihin ja neljän huoneen 
huoneistoihin. Riittävän korvausilman jär-
jestämiseksi oli kaksi vaihtoehtoa: uusien 
korvausilmakanavien tekeminen ulkoseiniin 
tiiliverhoilun kohdalle tai puuverhoilun koh-
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dalle. Ikkunoiden yläpuolella ei ollut tarpeek-
si aina tilaa korvausilmakanavalle, joten vä-
lillä kanava piti tehdä tiiliseinän läpi ikkunan 
viereen, kertoo Timo Rinne Eurolevel Oystä.

Kustannuslaskenta päätöksenteon tukena
Asunto Oy Kalkun Rivitaloille tehtiin Eurole-
vel Oyn toimesta laskelmat siitä, mitä tarjol-
la olevat vaihtoehdot tulevat kustantamaan. 
Tiiliseinään tehtäviin läpivienteihin pienen 
lisäkustannuksen teki timanttiporaus. Läpi-
viennin tekeminen puurakenteiseen seinään 
on muutaman kympin halvempaa. Venttiili-
mallina käytettiin Velcon VLR-100 venttii-
liä, jossa termostaatti säätää automaattises-
ti venttiililautasen avausta muuttuvan ulko-
lämpötilan mukaan. Lisäksi kyseisen vent-
tiilimallin hyvä suodatin teki vaikutuksen 
taloyhtiön edustajiin. Samalla sovittiin myös 
suodattimien vaihdosta jatkossa ja asunto-
kohtaisista äänenvaimenninhankinnoista. 

– Velco venttiilin automaattinen sääty-
minen ulkolämpötilan mukaan on merkittä-
vä etu tavanomaiseen venttiiliin verrattuna. 
Ei asukas vaivaudu säätämään venttiiliä jat-
kuvasti, vaan tyypillisesti laittaa sen talven 
tullessa kiinni-asentoon ja avaa sen vasta 
kevätauringon koittaessa. Sitten talviaikana 
ihmetellään sisäilman tunkkaisuutta ja kun 
ikkunapinnat kostuvat sisäpuolelta, toteaa 
Timo Rinne.

imettiin mansetin kautta suoraan teollisuusi-
muriin, jossa on hyvät suodattimet. Tällä me-
nettelyllä huoneistoihin ei tullut pölyä eikä 
huonekaluja jouduttu paljoakaan siirtämään.
Ulkopuolella korvausilmakanavan putki ja ul-
koritilät kiinnitettiin ja tiivistettiin huolella 
seinään polymeeri- liimamassalla.

Viimeiseksi suoritettiin venttiilien sää-
tö ja loppusiivous.   Asennusten yhteydessä 
huoneistoihin jätettiin ohje Velco-venttii-
lin käytöstä.

Projekti kesti kokonaisuudessaan alle 
kaksi kuukautta. Tänä aikana asennettiin 
150 venttiiliä, joista 126 tiiliseinään. Lisäk-
si äänenvaimennin asennettiin neljännek-
seen venttiileistä. Projektin päätteeksi jaet-
tiin isännöitsijälle ja hallituksen puheen-
johtajalle huoneistokohtainen yhteenveto 
asennetuista venttiileistä ja äänenvaimen-
nuksista. Tämä helpottaa jatkossa mm. suo-
dattimien vaihdon toteutusta.

Taloyhtiössä oltiin välittömästi tyytyväisiä
Korvausilmaventtiilien lisääminen noin 30 
vuotta vanhaan taloyhtiöön saattaa kuulos-
taa hieman suhteettomalta – onhan sitä en-
nenkin pärjätty. Tässä taloyhtiössä kuitenkin 
ongelma tiedostettiin ja asialle oli päätetty 
etsiä ratkaisu.

– Keskusteltu asiasta alkoi, kun ongel-
ma ovien vaihdon yhteydessä kärjistyi. 
Itse päätöksen teko sujui vaivatta. Keväällä 
2103 suoritettiin koeasennukset ja kun ko-
kemukset ilmanlaadun parantumisesta oli 
välittömät, aloitettiin saneeraus koko talo-
yhtiössä. Vaikka kesä ei olekaan paras mah-
dollinen ajankohta tämän tyyppisten muu-
tosten havainnoimiseen, olivat esimerkiksi 
kesämökkiläiset erittäin tyytyväisiä kotiin 
palatessaan. Heille muutos oli helposti ha-
vaittavissa, kertoo taloyhtiön puheenjohtaja 
Kimmo Ahtiainen.

Vaivaton kesäprojekti
Taloyhtiön asukkaita tiedotettiin ennen ura-
kan aloittamista yleistiedotteella tulevasta 
ilmanvaihdon parannushankkeesta. Asuk-
kaiden kanssa sovittiin lähempänä töiden 
aloitusta päivät valmisteluille ja porauksille.
Korvausilmakanava tehtiin ulkopuolen tii-
liseinään timanttiporauksella ja rasiateräl-
lä tuulensuojan sekä eristeiden läpi sisäver-
houkseen asti. Sisäpuolelta porattiin rasiate-
rällä sisäverhoukseen reikä.

Sisäpuolisessa rasiaporauksessa käytet-
tiin alipaineella kiinnittyvää mansettia reiän 
ympärillä.  Reikää porattaessa syntyvät pölyt 

Neljä kuukautta paikallaan ollut kor-
vausilmaventtiili osoittaa, että suoda-
tettavaa tuloilmassa on todella ollut. 
Kuvassa taloyhtiön puheenjohtaja 
Kimmo Ahtiainen.

Yhteistyö taloyhtiössä 
sujui mutkitta. Kuvas-
sa hankeen toteuttaja 
Timo Rinne Eurolevel 
Oystä ja timanttipo-
rauksista vastanneen 
yrityksen Hartimantti 
Oy:n Harri Tyynelä.
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Ilmanvaihtourakointi 
– teollisuudesta pientaloihin

Eskon Oy palvelee asiakkaitaan ilmanvaihtoasioissa monipuolisesti ja 
pitkällä kokemuksella. Asiakkaita ovat niin teollisuus, ravintolat, kou-
lut, päiväkodit ja asunto-osakeyhtiöt kuin pientalojen asukkaatkin.

Ilmanvaihtourakointia luotettavasti ja joustavasti, vuosien 
kokemuksella!
– ilmanvaihtojärjestelmien asennukset ja puhdistukset
– ilmanvaihtojärjestelmien säätö-, mittaus- ja huoltotyöt sekä pai-

nekokeet
– ilmanvaihtokoneiden saneeraukset
– korvausilmaventtiilien asennukset
– hormistojen kartoitukset ja tutkimukset myös suunnittelijoille. 

Tarvittaessa videokuvaamme hormit ja annamme raportin nii-
den kunnosta.

– suunnittelutyöt
– toimintatarkastukset.

Hormien kunnostukseen valitaan sopiva menetelmä tapauskoh-
taisesti. Eskon kunnostaa hormit joko taipuisalla Mordax-teräsput-
kella, Mordax-massauksella tai FuranFlex-sukituksella.

Eskonilta saat avun kaikissa ilmanvaihtoasioissa – suunnittelusta 
toteutukseen!
 Saat valmiiksi asennettuna:
– lämmön talteenottolaitteet
– höyrykuvut ja rasvakanavat
– korvausilmaventtiilit
– savuimurit (sähköiset ja mekaaniset)
– hormi-imurit (sähköiset ja mekaaniset)
– liesikuvut ja tuulettimet.

Mekaaniset Rotorvent ja Rotorvent Mini -savuimurit ratkaisevat 
vastavirtausongelmat
Rotorvent sopii kaikille polttoaineille: hiili, puu, kaasu, öljy ja sa-
vuttomat polttoaineet. Rotorventin sovellettu tekninen muotoilu 
ja kiinnitysmenetelmä tekevät haponkestävästä teräksestä valmis-
tetusta savuimurista erittäin kestävän. Lapojen muotoilun ansiosta 
savuhormiin syntyy tehokas veto.

Kantaosansa ansiosta Rotorvent sopii kaikkiin 80–250 mm hor-
meihin ja piippuihin. Rotorvent Mini puolestaan sopii 80–180 mm 
piippuihin. Kumpikin malli voidaan asentaa kiinteästi ja Rotorvent 
myös lisävarusteena saatavan avauskauluksen kanssa. Testattu ”kouk-

Hormi-imurin toimivuuden testaus
EsKon testasi hormi-imurinsa vaikutusta Helsingin Etelä-Haa-
gassa 8.1.2014. Hormi-imurin malli oli kokoajakammio, jossa 
oli 8 hormia ja 300 mm iv-imuri. Näitä kammioita on erilaisia, 
riippuen hormien määrästä.
Olosuhteet: puuskittainen tuuli, vesisade, matalapaine, mit-
tausten väli noin 0,5 h

Testitulos
Ennen: virtaus jopa väärään suuntaan, maksimi poisto 1 l/s
Jälkeen: tasainen virtaus 10-11 l/s

kupultti” -mekanismi varmistaa lujan kiinnityksen ja kantaosan ruu-
vin reikiä voidaan käyttää lisävarmistuksena tai kiinnitettäessä ta-
saiseen alustaan. Rotorventin lapojen muotoilu estää veden kulkeu-
tumisen hormiin. Kaksi laakeria on vesitiiviisti koteloitu ja voideltu 
korkeita lämpötiloja kestävällä rasvalla, joten sen suorituskyky säilyy 
hyvänä vuosienkin saatossa. Se on testattu –20…200 ºC lämpötilassa.

Eskonilta myös sähkötoimiset savuimurit asennettuina!

Teksti: Katariina Hakala   Kuva: Eskon Oy

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä 
rakennuksen kunnolle että ihmisten 
hyvinvoinnille. Raitis ilma sekä koto-
na että työpaikalla kuuluu nykyaikaan. 
Oikein toteutettu ilmanvaihto on ener-
giatehokasta.
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Kun kiinteistön pesutilat on hyvin suun-
niteltu ja kuivausjärjestelmä tehokas, 
asukkaiden ei tarvitse sijoittaa omiin, 

kalliisiin koneisiin, eikä taloyhtiön tarpeet-
tomien vesivahinkojen korjauksiin.

Helsingin kaupunki patistaa kiinteistöyh-
tiöitään vähentämään energiankulutusta 
kaikin keinoin
Helsingin kaupungin omistamassa isossa ker-
rostalokiinteistössä Vesalassa on 500 asun-
toa. Asukkaiden käytössä on avarat pyykin-
pesutilat. Käytössä on peräti seitsemän isoa 
pyykkikonetta ja neljä kuivausrumpua. Li-
säksi tiloissa on kaksi kuivaushuonetta, jois-
ta toisessa voidaan kuivata myös mattoja.

Pesutilojen kunnosta on viime vuoden lop-
pupuolelta asti vastannut isännöitsijä Pentti 
Rouvali. Hän on oikea mies kertomaan, mik-
si taloyhtiössä siirryttiin VELCO-kuivausjär-
jestelmään.

Pyykinpesu on yhtiön omassa pesutuvas-
sa ollut todella suosittua. Tilojen kuntoa ei 
kuitenkaan ole pystytty ylläpitämään riittä-
västi. Kosteusprosentti on ollut korkea, min-
kä seurauksena mm. seinäpinnat olivat kur-
jassa kunnossa. Lisäksi sisäilma oli erittäin 
tunkkainen – jopa tropiikinomainen – koska 
se ei vaihtunut, vaan sitä vain kierrätettiin 
kattotuulettimella.

Kun kaupunki on viime aikoina toistu-
vasti kehottanut etsimään säästöjä sekä 
kustannuksista että energiankulutuksesta, 
niin Rouvali pani kirjaimellisesti tuulemaan.

Säästöjä saadaan loppujen lopuksi aikaan 
melko helposti. Ammattilaiselta se vaatii vain 
vähän vaivannäköä, jotta löytää tämän päi-
vän vaatimukset täyttävät laitteet ja ratkai-

Energiatehokas kuivaushuone 

tuo säästöjä
Toimiva pesutupa madaltaa kyn-
nystä käyttää hyväksi taloyhtiön 
yhteisiä resursseja. Tehokas kui-
vausjärjestelmä pitää pesutilat 
raikkaina ja hyvin tuuletettui-
na kovassakin käytössä. Korkea 
käyttöaste säästää pitkän päälle 
korjauskustannuksissa – asun-
tojen ilmanvaihtoa kun ei ole 
suunniteltu pyykkien kuivaami-
seen. Harvoin siihen on huoneis-
toissa sopivia tilojakaan.

sumallit. Missään nimessä ei saa tyytyä vain 
vaihtamaan hajonneen laitteen tilalle saman-
laista tekniikaltaan vanhanaikaista ratkaisua.

Vesalassa vaihdettiin VELCOon, jonka 
erilainen toimintaperiaate tuo säästöjä
Vesalan pyykinkuivaushuoneissa oli vanhat 
kondenssikuivaimet, joista jokaisen sähkön-
kulutus oli 4,3 kWh. Mattojen kuivaushuo-
neessa näitä kuivaimia oli peräti kaksi kap-
paletta. Yhtiön oli helppo löytää erilainen, 
energiaa säästävämpi ratkaisu, kertoo Rou-
vali, jolle energiatehokkaiden ratkaisujen et-
siminen on arkipäivää.

Kuivaushuoneiden nykyaikaistaminen 
lisäsi myös pesutilojen käyttöastetta, mikä 
myöskin miellyttää Rouvalia.

Ennen tulppana oli pyykinkuivauksen hi-
taus. Nyt kun pyykki kuivaa nopeammin, ei 
jonoja pääse syntymään. Tämä lisää osaltaan 
asukastyytyväisyyttä, ja sehän jos mikä on 
hyvä asia!

Te r v e y s i l m a  O y : n  m a r k k i n o i m a 
VELCO-kuivausjärjestelmä puhaltaa käyn-
nistyksen jälkeen lämmintä ilmaa tilaan. 
Kun lämpötila on noussut yli 25°C:een, jär-
jestelmän tunnistin käynnistää katossa ole-
van poistoilmapuhaltimen. Puhallin työntää 
kostean ilman ulos, joten se ei jää sisätiloihin 
pyörimään. Samanaikaisesti korvausventtii-
lin kautta tulee tilaan puhdasta ulkoilmaa. 

Pyykki kuivuu nyt muutamassa tunnissa. 
Osaltaan kuivumista nopeuttaa napakka 
VELCO-ripustusjärjestelmä, jonka kaksois-
vaijerit päästävät ilman kiertämään pyyk-
kien välissä.

VELCO-järjestelmän tunnistin mittaa ti-
lan kosteutta. Kun ilma ja pyykki ovat kui-
via, laitteisto sammuu automaattisesti, jo-
ten järjestelmä ei kuluta energiaa turhaan. 
Merkittävä ero perinteiseen kuivauspuhalti-
meen verrattuna on, että VELCO on kytketty 
kiinteistön lämpimään käyttöveteen, jolloin 
voidaan hyödyntää lämmitykseen käytettä-
vää kaukolämpöenergiaa.

Järjestelmän takaisinmaksuaika on vain 
muutama vuosi, sillä se on hyvin energiate-
hokas – alle 300 W tunnissa. Vanhaan kui-
vaimeen verrattuna energiaa säästyy siis yli 
kymmenkertaisesti ja pyykinkuivausaika on 
huomattavasti lyhyempi! 

Pentti Rouvali on tyytyväinen sekä 
VELCO-järjestelmään että sen ansiosta saa-
vutettuun energiansäästöön. VELCO-kui-
vausjärjestemä oli hänelle jo ennestään tuttu 
edellisestä työpaikasta Helsingin kaupungin 
toisessa kiinteistöyhtiössä.

www.terveysilma.fi

Lue lisää
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Valitse Ruukin Täyden 
palvelun kattoremontti!
Suunnitteletteko taloyhtiöönne kattore-
monttia? Ruukin asennuspalvelu kattaa 
pientalojen, paritalojen sekä luhti- ja ri-
vitalojen kattoremontit. Meiltä saat tur-
vallisen ja luotettavan tiimin tekemään 
koko kattoprojektin alusta loppuun.

Kattoremontin ollessa ajankohtainen, 
helpoimmalla pääset ottamalla suoraan 
yhteyttä Ruukin kattomestariin ja so-
pimalla tapaamisesta hänen kanssaan. 
Näin saat luotettavalta taholta tarjouk-
sen remontista kokonaispakettina, jo-
hon kuuluu kaikki vanhan katon purus-
ta loppusiivoukseen. Remontin alkaessa 
asukkaille jaetaan tai jätetään esille näh-
täväksi suunnitelma, joka sisältää tarkan 
aikataulun lisäksi tietoa asukkaiden tie-
dottamisesta itse remontin aikana. Tämä 
on tärkeä osa suunnitelmaa jo siitä syys-
tä, että asukkaat ovat tietoisia remontin 
kulusta ja voivat tarvittaessa helposti 
antaa palautetta myös remontin aikana.

Ruukin aurinkolämpöratkaisut ovat 
saatavana erikseen tai yhdessä Ruukki 
katon kanssa. Kun valitset Ruukki asen-
nuspalvelun kattopaketille, onnistuu ke-
räinten asennus vaivattomasti samalla 
kun itse kattoa tehdään.

Aloita taloyhtiön kattoremontti osoit-
teesta www.ruukkikatot.fi

Teksti: Topi Aaltonen  Kuvat: Ruukki Construction Oy

Olisiko aika parantaa taloyhtiön 

  energiatehokkuutta?

Lämmitysjärjestelmän parannukset ovat-
kin erinomainen tapa parantaa kiin-
teistön energiatehokkuutta. Remontin 

yhteydessä voidaan hyödyntää uudistuvia 
energiamuotoja, jolloin toimitaan kestävän 
kehityksen ehdoilla. 

Aurinkolämpöjärjestelmällä yksikertainen 
ratkaisu
Auringon energia on yksi järkevimmistä 
uusiutuvista energiamuodoista. Auringon 
energiamäärä maapallolle on valtavaa, siksi 
se kannattaa valjastaa käyttöön. Erityisesti 
aurinkolämpöjärjestelmät ovat testattuja, 
turvallisia ja taloudellisia ratkaisuja energi-
an tuottoon.

Ruukilta käyttövalmiit  
aurinkolämpöjärjestelmät
Ruukki on nyt tuonut uuden aurinkolämpö-
tuoteperheen markkinoille. Tuoteperhe koos-
tuu järjestelmistä, jotka ovat sellaisenaan 
käyttövalmiita. Myös lämminvesivaraajat 
käyttövedelle kuuluvat valikoimaan.

Aurinkokeräintyyppiä on kahdenlaista. 
Classic solar® - keräinkenttä on upotettu lä-
hes huomaamattomasti osaksi Ruukki Classic 

Lämmityskulut ovat taloyhtiöille merkittävä kustannuserä. 
Lämmityskuluista suurin osa liittyy käyttöveden lämmittä-
miseen ja varsinkin lapsiperheillä päivittäisten askareiden 
hoitamiseen tätä kuluu satoja litroja vuorokaudessa. 

-katetta, kun taas Ruukki aurinkolämpöpa-
kettien keräimet ovat tyypiltään katon pääl-
leasennettavia, jolloin ne sopivat kattoon 
kuin kattoon mallista tai materiaalista riippu-
matta. Kaikki järjestelmät koostuvat laaduk-
kaista yhteen sovitetuista komponenteista, 
jolloin lopputulema on tasokas aurinkoläm-
pöjärjestelmä pitkällä käyttöiällä ja pienillä 
käyttökustannuksilla.

Miksi aurinkolämpö kannattaa?
Aurinkoenergian hyödyntämisestä on pu-
huttu pitkään. Pitkä ja pimeä syksy sekä sitä 
seuraavaa talvi herättää luonnollisen epäilyn 
siitä, riittääkö Suomessa auringon paistetta.

– Uskomuksista poiketen Suomessa on 
hyvinkin suotuisat olosuhteet aurinkoläm-
pöjärjestelmille. Auringon säteily on Suo-
messa energiantuotannon kannalta riittävää 
aina maaliskuusta syyskuun loppuun. Mer-
kittävä määrä auringon energiasta saadaan 
hyödynnettyä huhtikuusta elokuuhun, jol-
loin auringon säteilystä saatavan energian 
määrä kuukausittain vaihtelee 150 kWh/m² 
molemmin puolin, kertoo johtaja Matti Pert-
tula Ruukilta.
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Ruukki Classic® solar   lämpökatto Ruukki® aurinkolämpöpaketti

Mikäli aurinkolämpö herätti kiinnos-
tuksenne, lisätietoa saatte vaivattomas-
ti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
tuomas.anttila@ruukki.com

Kiinnostaako aurinkolämpö?

Minkä tyyppisiin kohteisiin Ruukin  
aurinkolämpöjärjestelmät sopivat?
Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate 
on yksinkertainen; katolle sijoitettavat Keräi-
met keräävät auringon säteistä lämpöä, joka 
siirretään vesivaraajaan. Lämmitettyä vettä 
voidaan käyttää sellaisenaan käyttövetenä tai 
talon lämmitykseen riippuen taloteknisistä 
ratkaisuista. Kyse ei siis ole aurinkosähkön 
tuottamisesta vaan nimenomaan lämmöstä.

– Parhaaseen lopputulokseen järjestelmän 
kannattavuuden osalta päästään, kun käyt-
tövedentarve kiinteistössä on merkittävä ja 
tasainen. Esimerkiksi rivitaloyhtiöihin järjes-
telmä sopii erinomaisesti. Energia pystytään 
keräämään keskitetysti teknisen tilan lähei-
syydessä ja keräinkentän pinta-ala saadaan 
suhteessa merkittäväksi. Lisäksi jos alkupe-
räinen lämmitys on tapahtunut joko öljyn tai 
sähkön avulla, saadaan hyvin suunnitellun 
järjestelmän takaisinmaksuaika yleensä alle 
10 vuoteen. Itse aurinkolämpöjärjestelmä 
kuluttaa erittäin vähän energiaa, sillä tähän 
liittyvät sähkökäyttöiset pumput ovat hyvin 
matalatehoisia. Näin ollen käyttö- ja ylläpi-
tokulut pysyvät alhaisina. Kaiken kaikkiaan 
investointi aurinkoenergiaan mahdollistaa 
osittaisen irtautumisen ostoenergian hin-
noittelusta ja on ennen kaikkea kestävän 
kehityksen kannalta suotuisa ratkaisu, lisää 
Perttula.

Kuinka taloyhtiön tulisi lähteä liikkeelle?
Ruukin ja valtuutettujen jälleenmyyjien 
myyntiedustajat tarjoavat tukensa koko 
hankkeen ajaksi. Aloita hankkeenne otta-
malla yhteys edustajaan joko puhelimella tai 
sähköpostitse.

Yhteydenoton jälkeen Ruukin suunnitte-
lupalvelu auttaa taloyhtiötänne valitsemaan 
oikean ratkaisun käyttötarpeeseenne. Koh-
teeseen suunnitellaan sopiva aurinkokeräin-
kenttä ja lämmönsiirtojärjestelmä kohteen 
erityispiirteiden mukaan.

Asennus hoidetaan Ruukin suosittele-
mien ja kouluttamien asentajien toimesta. 
Asennettavat tuotteet toimitetaan suoraan 
kohteelle juuri ennen asennusta.

Ruukki Classic® solar on ainutlaatuinen maailmanluokan ratkai-
su. Tuote on huippumuotoiltu – keräimet sulautuvat saumatto-
masti Ruukki Classic -teräkatteeseen sopien erityisesti arkkiteh-
tuuriltaan vaativiin kohteisiin. 

Ruukki Classic® solar tarjoaa tyylikkään energiaa tuottavan 
kokonaisuuden. Erilliset keräinkentän tukirakenteet toimite-
taan osana tuotekokonaisuutta. Classic® solaria on saatavana 
4 ja 8 m² kokoisina 300 ja 400 litran valinnaisen käyttövesiva-
raajan kanssa.
Hinnoittelu:
Ruukki Classic® solar 4 m² keräinkentällä alkaen 4.590 € (sis. alv).

Lisätietoja tuotteista ja hinnoista saatavilla Ruukilta tai val-
tuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Ruukki® aurinkolämpöpaketit tarjoavat erinomaisen hinta-laa-
tusuhteen. Päälleasennettavat keräimet sopivat kaiken tyyppisiin 
kattoihin. Ne voidaan asentaa vanhan katon päälle tai uuden ka-
ton yhteydessä. 

Aurinkolämpöpakettien asennus ja käyttö on vaivatonta. Aurin-
kolämpöpaketit ovat käyttövalmiita settejä, joihin kuuluu kaikki tar-
vittavat komponentit. Saatavana on kolme eri kokoa keräinkentän 
pinta-alan mukaan: 4, 6 ja 8 m² sekä valinnainen 300 tai 400 litran 
vesivaraaja. Paketit soveltuvat lähinnä käyttöveden lämmitykseen.
Hinnoittelu:
Ruukki® aurinkolämpöpaketti 4 m² keräinkentällä alkaen 2.290 € 
(sis. alv). Kattojalkasarjat ja läpivienti myydään erikseen.

Lisätietoja tuotteista ja hinnoista saatavilla Ruukilta tai valtuu-
tetuilta jälleenmyyjiltä.
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Kun parvekelasitukset alkoivat 1990-lu-
vulla yleistyä niin, että lasittamaton 
parveke alkoi vähitellen muodostua 

poikkeukseksi säännöstä, lasituksen hankki-
villa oli mielessä ensisijaisesti ”kesän jatka-
minen”. Tämän asumisen laatua parantavan 
tekijän lisäksi ei muita kimmokkeita juuri 
tarvittu. Lasituksen energiatehokkuutta pa-
rantavat vaikutukset ovat tulleet korostetusti 
esiin vasta, kun rakennusten energiatehok-
kuusvaatimuksia on huomattavasti kiristetty.

– Lasituksen arvo elinkaarinäkökulmasta 
tulee edelleen kasvamaan lähitulevaisuudes-
sa, kun myös eri materiaalien hiilijalanjälki 
otetaan tarkasteluissa huomioon. Tänä ja 
viime vuonna käyttöön otetut energiatehok-
kuussäädökset sisältävät jo vaatimuksia, joi-
den huomioonottaminen tekee lasituksesta 
vielä järkevämmän ratkaisun kuin se ennen 

Parvekelasitus on pätevä vastaus 

energiasäädöksiin
Parvekelasituksilla on merkittävä kerrostaloasuntojen energiataloutta parantava vaikutus. 
Suomessa on viime viiden vuoden aikana tutkittu ja selvitetty rakennusten energiatehokkuu-
teen liittyviä kysymyksiä enemmän kuin puolessa vuosisadassa yhteensä. Tälle on perusteen-
sa sekä kiinteistöjen kohonneiden energiakustannusten että kiristyneiden säädösten kautta. 

Suomessa on lähes 60 000 asuinkerrostaloa ja niissä 1,25 miljoonaa asuinhuoneistoa. Enemmän kuin joka toinen asuntojen parvekkeista on lasitettu. Näiden asuntojen energia-
lasku on keskimäärin kuusi prosenttia pienempi kuin lasittamattomilla parvekkeilla varustettujen asuntojen. Lasituksen vaikutus energiatehokkuuteen on samaa suuruusluokkaa 
kuin huomattavasti työläämmin toteuttavan, 100 millimetrin paksuisen lisälämmöneristyksen.

näitä kiristyneitä säädöksiä oli, toteaa ener-
gia-asiantuntija Kimmo Hilliaho.

Hilliaho perehtyi parvekelasituksiin jo 
diplomityössään viisi vuotta sitten. Tuolloin 
Tampereen teknillisessä yliopistossa oli me-
neillään parvekelasitusten energiataloudel-
lisia vaikutuksia selvittävä tutkimushanke, 
joka sittemmin on saanut jatkoa sekä yliopis-
tossa että muun muassa Rambollin toteutta-
missa Lumon Oy:n tilaustutkimuksissa. Vii-
meisimmät tulokset olivat esillä lokakuussa 
2013 Tampereella pidetyssä pohjoismaisessa 
rakennusfysiikkaseminaarissa, jonka yhtenä 
luennoitsijana Hilliaho toimi.

Hyödyt suurimmat 70-luvun taloissa
Rakennuksen energiatehokkuuden määrittä-
minen on sen verran mutkikas kokonaisuus, 
ettei perinteinen rakennusfysikaalinen käsin-

laskenta riitä. Kehittynyttä tietotekniikkaa 
hyödyntävällä dynaamisella simuloinnilla 
sen sijaan päästää hyvinkin tarkasti todelli-
suutta vastaaviin laskentatuloksiin. Kimmo 
Hilliahon hervantalaisessa lähiökerrostalos-
sa tekemä simulointi ja simuloinnin tulosten 
vertaaminen mittaustuloksiin on tästä va-
kuuttava esimerkki.

Simulointi oli keskeinen osa tehtyä tut-
kimusta, jonka tavoitteena oli tuottaa uutta 
täsmällistä tietoa parvekelasituksen energia-
taloudellisista vaikutuksista.

– Tutkimus oli tarpeen, koska lasituksen vai-
kutus energiatehokkuuteen riippuu sekä par-
veketyypistä, rakennuksen seinärakenteiden 
eristyksestä ja eristyksen toimivuudesta että 
ilmanvaihdon toteutuksesta. Näiden rakennus-
teknisten muuttujien lisäksi tarvittiin tilastoi-
tua ja paikan päällä varta vasten mitattua tietoa 
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Parvekelasituksen varustaminen auringonsuojaverhoilla 
parantaa lasitettujen parvekkeiden ja asunnon käyt-
tömukavuutta lämpiminä kesäpäivinä. Myös näissä 
tapauksissa parvekelasituuletus on suositeltavaa. Ra-
kennusnormien mukaisesti energiatehokkuuslaskenta 
voidaan tehdä olettaen parvekelasit avatuiksi, mutta 
laskenta kannattaa tehdä myös tarkastellen ”lasit kiinni” 
-vaihtoehtoa.

ulkolämpötilasta ja kosteudesta eri vuodenai-
koina sekä aurinkoisuudesta ja sen vaihtelusta. 
Kaikki tämä toimi lähtötietoperustana tehdylle 
dynaamiselle mallinnukselle, jonka tulokset nyt 
ovat valmiit, Kimmo Hilliaho kertoo.

Hilliahon ja Rambollin energiasuunnitteli-
jan Eerik Mäkitalon Tampereen teknillisen yli-
opiston järjestämässä rakennusfysiikkasemi-
naarissa esittämät tulokset paljastivat huomat-
tavia, lasitukseen ja lasituksen puuttumiseen 
liittyviä eroja rakennusten energiatehokkuu-
dessa. Eroja voi pitää jopa yllättävän suurina, 
koska parvekelasitukset toteutetaan poikkeuk-
setta niin, että lasielementtien väliin jätetään 
rakoja, joista ilma voi virrata periaatteessa es-
teettömästi parvekkeelta ulos tai päinvastoin.

– Asiaa selittää se, että lasitettuun par-
vekkeeseen muodostuu puskurivyöhyke, 
joka sekä tasaa ulkoilman olosuhteita ja va-
rastoi auringon säteilyä että kerää rakennuk-
sen lämpöhäviöitä talteen. Viime mainitusta 
seikasta johtuu se, että lasituksen energia-
tehokkuusvaikutukset ovat parhaimmillaan 
etenkin niissä 1970-luvun taloissa, joita ra-
kennettaessa eristävyys- ja energiatehok-
kuuskriteerit ovat olleet vähällä huomiolla. 
Lasituksen edut vielä korostuivat sisäänve-
detyillä parvekkeilla, siis parvekkeilla, joiden 
seinä on kolmelta sivultaan rakenteeltaan 
umpinainen, Hilliaho selvittää.

Hilliaho hyödynsi diplomityötutkimuk-
sessaan kokoamaansa laajaa testi- ja si-
mulointiaineistoa ja päätyi sitä analysoimalla 
siihen, että parvekkeiden lasitus tuottaa Suo-
men oloissa lämmitysenergialaskuun par-
haimmillaan runsaan kymmenen prosentin 
säästöt. Keskimääräinen säästö 256 lähiöker-
rostaloasunnon simulointitarkastelun perus-
teella on 5,9 prosenttia.

– Suurin hyöty parvekelasituksesta saa-
daan Helsingissä sijaitsevassa, 1970-luvulla 
valmistuneessa kerrostalossa, jonka sisään-
vedetyt parvekkeet on suunnattu etelään ja 
jonka tuloilma otetaan parvekkeen kautta, 
Hilliaho kiteyttää.

Aurinkosuojaverhoilla lämpötila sopivaksi
Ympäristöministeriössä laaditussa, voimas-
sa olevassa rakentamismääräyskokoelmas-
sa ”D3/Rakennusten energiatehokkuus” on 
säädetty lämmitys- ja jäähdytysrajat asuin-
kerrostalon huonelämpötiloille. Lämpötila 
ei saisi ylittää 27 plusastetta kuin hetkelli-
sesti. Tarkkaan määritellen 27 lämpöasteen 
ylittävä astetuntimäärä huoneessa ei saa olla 
enempää kuin 150 °Ch kesäkuun alusta elo-
kuun loppuun. Määräysten täyttyminen osoi-
tetaan rakenteiden ajasta riippuvaiset läm-
mönvarausominaisuudet huomioon ottavalla 
dynaamisella laskentaohjelmalla.

– Esimerkiksi kahden celsiusasteen ylitys 
kahden tunnin ajan vastaa neljää astetuntia. 
Kun astetuntien kokonaissumma kesä-elo-
kuun välisenä aikana on laskennallisen tar-
kastelun perusteella korkeintaan 150 °Ch, 
olosuhteet tarkasteltavassa asuinkerrostalon 
huoneessa ovat säädösten mukaiset, Eerik 
Mäkitalo selvittää.

Erilaisten parveketyyppien olosuhteita voi 
tarkastella dynaamisten simulointien avulla 
ja vertailla saatuja tuloksia tilastoituun läm-
pötilatietoon.

Lasituksen kohottava vaikutus parvek-
keilla vallitseviin lämpötiloihin myös kesällä 
– siinäkin tapauksessa, että lasitusta on pi-
detty osittain avattuna – on ollut lasitusalan 
asiantuntijayritysten tiedossa jo pitkään. 
Tästä syystä ala on ollut kiinnostunut siitä, 
millaisin ratkaisuin hellepäivien lämpötilaa 
lasitetuilla parvekkeilla saa tehokkaimmin ja 
käytännöllisimmin alhaisemmaksi.

– Huoneisto, jossa lasitettu parveke on 
varustettu aurinkosuojaverhoilla, on teke-
miemme mallinnusten perusteella selvim-
mällä erolla minimivaatimukset täyttävä ja 
samalla siis käyttömukavin ratkaisu. Tuka-
linta on huoneistoissa, joissa on ranskalainen 
parveke. Astetuntiluvuissa näiden kahden ää-
ripään välillä on liki kymmenkertainen ero, 
Mäkitalo toteaa. 
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Miksi korjata ikkunoiden ja ovien tiivistystä?
Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on yksi niistä pienistä perusasiois-
ta, jotka hyvin hoidettuna parantavat asumisviihtyvyyttä ja pienen-
tävät asunnon energiankulutusta. Oikein tiivistetyt ikkunat, ovet 
ja niiden liitoskohdat vähentävät vedon tunnetta asunnossa ja näin 
ollen vähentävät asunnon lämmitystarvetta.

Oikealla tiivistämisellä voidaan parantaa oleskeluviihtyvyyttä, es-
tää vedon, melun, kosteuden ja likaisen ulkoilman pääsy asuntoon 
sekä säästää energiaa merkittävästi, jopa 5–20 %. Riippuen tuotteen 
laadusta, ikkunan tiivisteitä saattaa joutua vaihtamaan jopa kymme-
niä kertoja ikkunan elinkaaren aikana. Uusiessa tiivisteet kannattaa 
tarkistaa kyseisen tuotteen kestävyys - laaduissa sekä materiaaleissa 
on konkreettisia eroja. Tiivisteiden kunto olisi hyvä tarkistaa vuo-
sittain ikkunanpesun yhteydessä tai vähintään viiden vuoden välein 
materiaalista riippuen.

Ikkunoiden tiivistämisen tärkeys huomioitiin myös Euroopan 
parlamentissa, joka hyväksyi toukokuussa 2010 uuden rakennusten 
energiatehokkuutta koskevan direktiivin. Kansalliset säädökset tuli-
vat voimaan uudisrakentamisessa 1.7.2012. Korjausrakentamisessa 
(muut kuin viranomaiskäytössä olevat rakennukset) uudet määräyk-
set otetaan käyttöön 1.9.2013.

Milloin ikkunoiden ja ovien tiivistys tehdään?
Tiivistäminen kannattaa tehdä kesällä ja määrävälein ikkunoiden pe-
sun tai huoltomaalausten yhteydessä. Monesti se tehdään syystalvel-
la, kun havaitaan vedon tai kylmän tuntua ensimmäisten yöpakkas-
ten tullessa. Tämä vaikuttaa tiivistämisen suorittamiseen ja laatuun.

Ikkuna- ja ovitiivisteiden tarkistuslista
– Ota selvää talon ilmanvaihtojärjestelmästä ja kysy ohjeet tiivistä-

miseen ikkuna- ja ovivalmistajalta tai katso ohjeet heidän toimit-
tamasta huoltokirjasta tai talohuoltokirjasta, jos mahdollista.

– Ilmoita mahdollisista tiivistysongelmista isännöitsijälle tai huol-
toyhtiölle, jos mahdollista.

– Jos entinen tiivisteprofiili tai -tyyppi on ollut toimiva, niin on hyvä 
valita samanlainen tilalle. Tiivisteprofiileja ja -materiaaleja on usei-
ta eri käyttötarkoituksia varten. Ensin on hyvä hankkia oikeaa tii-
vistettä tarvittava määrä, jotta asentaminen voidaan aloittaa.

– Isot, raskaat ja hankalasti käsiteltävät ikkunat ja ovet on parempi 
tiivistää paikallaan. Kesäaikaan pienet ikkunat ja ovet on kätevä 
irrottaa saranoiltaan ja tiivistää tason päällä.

– Vanhat tiivisteet irrotetaan repimällä ja mahdolliset niitit puukon 
tai ruuvimeisselin avulla. Uratiivisteet voidaan irrottaa vetämäl-
lä tiiviste ulos siihen tarkoitetusta raosta. Ikkunoiden välit tulee 
puhdistaa imuroimalla ja kostealla rievulla pyyhkien. Tiivisteen 
asennuskohta tulee puhdistaa hyvin liasta, pölystä ja vanhasta lii-

Milloin on ikkunoiden ja ovien 

tiivistämisen aika?
Oikein hoidettu ikkunoiden ja ovien tiivistys parantaa asumisviihtyvyyttä 
vähentämällä vedon tunnetta asunnossa sekä estämällä kosteuden ja  
likaisen ulkoilman pääsyn sisälle. Vedon hävitessä asunnosta myös sen 
lämmitystarve ja näin ollen energiankulutus pienenevät. 
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masta esim. asetonilla. Paras lopputulos saavutetaan, jos tiiviste 
asennetaan suoraan huoltomaalattuun pokaan.

– Ennestään tiivistetyissä ja toimivissa ovissa ja ikkunoissa tiivis-
teet asennetaan entisen tiivisteen tilalle. Tiivisteet asennetaan 
sisä- ja/tai välipuitteeseen varmistaen, ettei näiden väliin muo-
dostu hikoilua, joka johtaa talvella jäätymiseen. Tätä ongelmaa ei 
yleensä synny, jos kyseessä on ns. lämpölasielementti. Ulkopuite 
tulee tiivistää niin, että tiivisteeseen jätetään n. 20 mm rako ylä- 
ja alapuitteen molempiin päihin, mutta pystypuite tiivistetään 
kokonaan. Näin estetään veden, lumen, kylmän, pölyn ja melun 
pääsy puitteiden väliin. Toimenpide säästää rakennetta ja piden-
tää ikkunoiden ikää ja huoltoväliä.

– Asentaminen on kätevää itseliimautuvilla tiivisteillä, joista pois-
tetaan liiman suojus tai uratiivisteen nuolen painuessa uraan. Si-
likonilla liimattava silikonitiiviste on hyvä saneerauskohteissa, 
joissa tiivistettävä rako vaihtelee. Tiivistettä voidaan leikata sak-
silla tai veitsellä. Nurkissa siihen voidaan leikata kolmilovi, jotta 
se on helppo taittaa nurkan toiselle puolelle.

– Ilman korvausilmaventtiileitä olevissa koneellisella poistoilman-
vaihdolla varustetuissa huoneistoissa on liian tiiviit ikkunat, jot-
ka aiheuttavat ongelmia. Sen voi havaita alipaineena ja esim. pos-
tiluukun viheltämisenä. Korvausilman tarve voi aiheuttaa ilma-
vuotoja muissa rakenteissa, joten näissä kohteissa korvausilmaa 
varten poistetaan tiivistettä pokan yläosasta riittävästi (tee testi 
ensin 10 cm pätkän poistolla).

Tyypillisiä ongelmia ikkunoiden tiivistämisessä ja vinkit nii-
den korjaamiseen:

– Lasin sisäpinta kostuu huoneiston puolella: huoneiston ilmanvaihto on riittämätön ja tila liian 
tiivis, joten korvausilman saanti on estynyt ja poistoilma ei toimi. Poista tiivistettä pätkä sisä-
puitteen yläosasta ja ulkopuitteen alaosasta.

– Sisä- ja välipuitteiden väli kostuu: tiiviste vuotaa tai sitä ei ole asennettu ollenkaan tai ikkunala-
si ei ole enää tiivis. Syynä ikkunalasin tiiviyteen on yleensä lasituskitin vanheneminen ja tämä 
voi ilmetä ns. ikkunalasin elämisenä (lasi irti). Tämä ongelma vaatii lasin 
uuden kittauksen/tiivistämisen esim. silikonilla.

– Ulkolasi jäätyy tai kostuu: liian tiivis ulkopuite. Poista ulkopuitteen tiivis-
tettä kokeilemalla ensin 3 cm pätkä ylhäältä ja alhaalta, jotta ilma pääsee 
kiertämään ja kosteus poistuu. Liian suuri tiivisterako aiheuttaa sisälasin 
jäätymisen, joten tämä selviää kokeilemalla.

Mittaa uusittavan tiivisteen koko muutamasta eri kohdasta 
vaikka sinitarran avulla.
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Luotettavuus 
ratkaisee

Jokainen lämpöpumppujärjestelmä 
suunnitellaan kohteeseen yksilöllises-
ti mahdollistaen toimitusprosessin ko-

konaislaadun, lämmityksen, lämpimän käyt-
töveden tuotannon suurellekin kulutukselle 
(esim. kerrostalot), passiivisen viilennyksen, 
aktiivisen jäähdytyksen sekä aurinkoenergi-
an hyödyntämisen lämpimän käyttöveden 
lämmityksessä.

Uudistuva energialähde
Haluaako taloyhtiösi vähentää riippuvuutta 
kaasun ja öljyn kaltaisista fossiilisista poltto-
aineista? Yksilöllisillä uusiutuviin energioihin 
perustuvilla STIEBEL ELTRONin ratkaisuil-
la voit hyödyntää luonnossa vapaana olevia 
energiaresursseja. Kaikkialla ympärillämme 
on paljon käyttämätöntä energiapotentiaalia.

Energiankäytön tehostaminen lisää 
riippumattomuutta – riippumattomuutta 
kaasusta ja öljystä. Se auttaa myös vähen-
tämään ilmastokuormitusta, esimerkik-
si CO₂-päästöjä. Ratkaisu on uusiutuvien, 
luontoa säästävien energialähteiden käytön 
lisääminen. STIEBEL ELTRON on tällä tiellä.

Tehokkuus on tekniikkakysymys
STIEBEL ELTRON on huipputehokkaiden 
teknisten ratkaisujen avulla kyennyt jatku-
vasti parantamaan lämpöpumppujensa hyö-
tysuhdetta. Ainoa ulkopuolinen energia, jota 
lämpöpumppu tarvitsee, on kompressorin 
käyttämiseen tarvittava sähkövirta. Jotkin 
STIEBEL ELTRON -lämpöpumput pystyvät 
tuottamaan 1 kWh:n energiamäärällä yli 5 
kWh lämpöenergiaa. Laitteet ovat erittäin 
luotettavia ja miltei huoltovapaita. Monet 
laitteista ovat toimineet häiriöttömästi jo yli 
35 vuoden ajan.

As Oy Hiirosentie säästää
Oululainen As Oy Hiirosentie päätti tehdä 
energiaremontin. Kohteeseen asennettiin öl-
jykattilan tilalle kiinteistömaalämpöpumppu 
WPF 66 (67 kW), 2 kpl SBB 750L lämminve-
sivaraajaa sekä puskurivaraaja SBP 1500 L. 
Kohteen vaativan energiaremontin toteutti 
Suomen Maalämpö Oy.

Tällä lämmitysremontilla toteutunut COP 
on 3,84 ja lämmityskuluissa säästyy 16080 €/
vuosi. STIEBEL ELTRONin kohteissa energi-
an tuotto-  ja kulutusmittaus tapahtuu au-
tomaattisesti.  Toiminto on vakio kaikissa 
STIEBEL ELTRONin maa- ja ilmavesilämpö-
pumpuissa. 

WPF 20-66 -lämpöpumppuja  voidaan yh-
distää jopa  kuusi yksittäistä moduulia hie-
noksi porrastetuksi kaskadiksi, joka kattaa 
isojen asuintalojen, liike- ja teollisuusraken-
nuksien lämmöntarpeet. Puskurivaraaja SBP 
1500 soveltuu loistavasti integroitavaksi use-
an perheen talon ja muiden suurien kohtei-
den lämpöpumppujärjestelmiin.

Saksalaiset STIEBEL ELTRON -lämpöpumppujärjestelmät tarjoavat 
monia mahdollisuuksia taloyhtiön talouden energiakustannusten  
pienentämiseen. Korkealuokkainen ja oikein mitoitettu lämpöpumppu 
paitsi alentaa lämmityskustannuksia myös nostaa kiinteistösi arvoa.
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Öljylämmityksestä eroon  
rivitalossa

Jokioisten Mäntymetsän 1970-luvulla rakennetuissa 
rivitaloissa siirryttiin öljystä maalämpöön muutama 
vuosi sitten. 

Olimme kyllästyneitä öljyn hinnan jatkuvaan nousuun. Myös 
sähkön hinta tuntuu kohoavan vuosi vuodelta, joten valit-
simme maalämmön, kertoo taloyhtiön hallituksen puheen-

johtaja Aila Mäkitalo. 

Maalämpöinvestointi maksaa itsensä takaisin
Maalämpöön siirtyminen ei kasvattanut asumiskustannuksia.

– Ennen maksoimme yhtiövastikkeessa öljylaskua, nyt samalla 
osuudella voidaan lyhentää maalämpöinvestointia varten otettua 
lainaa. Se tulee nykyisellä tasolla maksetuksi jo kahdeksassa vuo-
dessa, Mäkitalo laskee.

Säästöä lämmityskustannuksissa ja kiinteistönhoidossa
Maalämpöön vaihtaminen sujui asukkaiden kannalta lähes huomaa-
matta. Pihaan porattiin kolme lämpökaivoa 180 metrin syvyyteen, 

eikä kesäaikaan tehdyistä porauksista aiheutunut ongelmia asumiseen.
Taloyhtiön lämmityksestä ja säädöistä huolehtiminen oli jo ai-

kaisemmin ulkoistettu huoltoyhtiölle, joten ei asukkaille tarvittu 
erityistä koulutusta uuden lämmitysjärjestelmän käyttöönottoon.

Ennen maalämpöön siirtymistä Mäntymetsän taloyhtiö osti läm-
mitysenergiaa vuosittain yli 120 000 kilowattituntia. Maalämmön 
käyttöönoton jälkeen taloyhtiön vuosittainen lämmitysenergian tar-
ve on pudonnut alle 30 000 kilowattituntiin vuodessa, mikä tarkoit-
taa noin 10 000 euron säästöjä lämmityskustannuksissa. Ja koska 
Jokioisten Mäntymetsässä ei enää tarvita nuohouksia ja öljykattilan 
huoltoja, myös taloyhtiön kiinteistönhuollon kulut ovat vähentyneet.

Asukkaiden arkeen ratkaisevinta on ollut, että lämpöä ja lämmin-
tä vettä riittää.

– Lämmitys on toiminut kovinakin talvina moitteitta. Ja onhan 
maalämpö öljyyn verrattuna huomattavan siisti ja ekologinen ratkai-
su, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Aila Mäkitalo muistuttaa.
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kohteen kulutusta, mutta hän voi ottaa seu-
rantaan esim. eniten kuluttavat taloyhtiöt. 
Palvelua kannattaa käyttää myös silloin, kun 
kiinteistöä remontoidaan. Silloin tavallista 
suurempi sähkölasku ei pääse yllättämään 
budjettia.

Loisteella on Suomessa 200 000 asia-
kasta. Sähköverkkoa sillä on Kainuus-
sa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kotkassa. 
Vuonna 2012 Suomen Loiste-yhtiöiden 
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 147 
miljoonaa euroa.

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

Pyydä sähkötarjous

Oma Energia -palvelu

https://omaenergia.loiste.fi
Tilaa tunnukset tai tutustu palveluun 
antamalla tunnukseksi demo ja salasa-
naksi demo.

Neuvoja palvelun käytöstä voi kysyä 
asiakaspalvelustamme puhelimitse tai 
sähköpostitse asiakaspalvelu@loiste.fi.

Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Loiste

Loiste on uusi, suomalainen palveleva 
energiayhtiö. Loisteella on vahva ko-
kemus toimialalta ja se kuuluu maam-

me sähkönmyyjien kärkijoukkoon. Meillä on 
200 000 tyytyväistä asiakasta ja vuonna 2012 
liikevaihtomme oli 147 miljoonaa euroa. Yri-
tyksellä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä, 
joka perustuu ISO 14001-standardiin, mark-
kinointipäällikkö Johanna Sumala kertoo.

Loiste Sähkönmyynti Oy aloitti toimin-
tansa vuoden alussa, koska konsernin omis-
tus siirtyi ruotsalaiselta E.ONilta takaisin 
suomalaisille. Loisteen toimipisteet sijaitse-
vat Helsingissä, Kajaanissa ja Kotkassa.

– Kun tieto kaupasta tuli julkisuuteen, oli 
heti selvää, että yritykselle valitaan selvää 
suomea oleva nimi, Sumala selostaa.

– Loiste on soinniltaan positiivinen sana, 
joka viittaa myös asiakkaiden sähköstä saa-
maan hyötyyn. Tietysti nimi sopii hyvin 
myös yhtiölle, joka haluaa tarjota loistavaa 
palvelua.

– Loisteen väriksi valittiin punainen, 
koska Loiste haluaa erottua myös värillään 
muista sähkönmyyjistä. Suurin osa niistä 
on valinnut sinisen tai vihreän tunnusvärin. 
Punainen on myös todettu maailman tehok-
kaimmaksi brändiväriksi.

Palvelun laatu on tärkeä kilpailutekijä
– Haluamme erottua kilpailijoista myös sii-
nä, että olemme rento ja helposti lähestyttä-
vä sähköyhtiö.

– Seuraamme jatkuvasti asiakaspalvelum-
me laatua. Asiakaspalvelija vastaa puheluun 

keskimäärin 30 sekunnissa. Asiakkaamme 
ovat antaneet asiakaspalvelullemme arvosa-
nan 3,5, kun paras arvosana on 4, asiakaspal-
velupäällikkö Rauni Huusko kertoo.

– Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä 
asiakaspalveluumme, jos jokin askarruttaa 
kodin, kesämökin tai yrityksen sähkösopi-
muksessa tai -laskussa. Loisteen asiakas-
palvelun numeroon 0800 9 2000 voi soittaa 
maksutta ja se palvelee ma-pe klo 8-20. Voit 
lähettää myös sähköpostia osoitteeseen asia-
kaspalvelu@loiste.fi.

– Kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja 
tarpeita ja kehitämme toimintaamme siten, 
että voimme tarjota aina parasta mahdollista 
palvelua, Huusko jatkaa.

Maksuton lisäpalvelu sähkönkäytön 
seurantaan
Kaikki Loisteen asiakkaat voivat seurata säh-
könkäyttöään Oma Energia -palvelussa. Pal-
velua voi käyttää, jos asiakkaalla on tunti-
luettava etämittari ja paikallinen verkkoyhtiö 
voi lähettää Loisteelle tuntikohtaista tietoa 
asiakkaan sähkönkäytöstä.

Isännöitsijä voi tilata Oma Energia -palve-
lun tunnukset netin kautta. Hän voi seurata 
taloyhtiön kulutusta vuosi-, kuukausi-, viik-
ko-, päivä- ja jopa tuntitasolla sekä kilowatti-
tunteina että euroina. Hän ei kuitenkaan pää-
se seuraamaan asukkaiden omia kulutuksia.

Tuntitason kulutusseuranta auttaa havait-
semaan äkilliset sähkönkäytön muutokset 
ja lisää asumisen energiatehokkuutta. Isän-
nöitsijän aika ei riitä seuraamaan 200–300 

Kotimainen energiayhtiö 
Loiste myy sähköä koko maahan



47

Ota yhteyttä ja kerromme, kuinka voit 
hyödyntää palvelua kiinteistösi hoidossa.

Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi
Antti Hölsä, puh. 010 4521 077
antti.holsa@fortum.com

Järvenpää ja Tuusula
Ismo Virtanen, puh. 010 4521 438
ismo.virtanen@fortum.com

Joensuu
Kari Hiltunen, puh. 010 4564 869
kari.hiltunen@fortum.com

Fortum Optimi –palvelun hinta on alkaen 
590 euroa (sis. alv 24 %)

Kiinnostuitko?

”Lämpötarkastus tehtiin isännöimääni 
kerrostaloon, jossa sen lämmönjakokes-
kus todettiin varusteineen ja ikä huomi-

oiden olevan hyvässä kunnossa. Käyttövedes-
sä todettiin kuitenkin lämpötilahuojuntaa ja 
painevaihteluita”, hän kertoo.

”Lämpötilahuojunnan poistamiseksi käyt-
töveden säätöventtiili muutettiin kokoa pie-
nemmäksi ja samalla talon lämmityskäyrää 
muutettiin loivemmaksi. Toimenpiteet toivat 
taloyhtiölle 13 % energiansäästön.”

”Taloyhtiön asukkaiden asumismukavuus 
parani. Joissakin huoneistoissa +28 asteen 
lämpötila saatiin laskemaan ja tasoittumaan. 
Merkittävä hyöty taloyhtiölle oli tieto läm-
mönjakolaitteiden kunnosta ja uusintatar-
peesta tulevaisuudessa, mikä helpottaa bud-
jetointia taloyhtiöissä”, Pennanen toteaa. 

Varmista optimaalinen lämmönkäyttö 
kiinteistössäsi
Fortum Optimi -palvelu ottaa tuloksellises-
ti kantaa lämmönjakolaitteiden kuntoon ja 
energiansäästöön kiinteistössäsi. Kokonais-
valtaisella palvelulla varmistetaan, että kaik-
ki on kunnossa eikä energiaa kulu turhaan. 
Fortum Optimi paljastaa puutteet lämmön-
jakolaitteissa ja tehostaa kiinteistön läm-
mönkäyttöä.

Fortum Optimi toi 

13 % energiansäästön 
taloyhtiöön

Vastaava isännöitsijä Pirkka-Matti Pennanen 
Pirkan Isännöintikeskus Oy:stä kertoo isän-
nöimänsä kerrostaloyhtiön teettäneen For-
tum Optimi -lämpötarkastuksen, joka toi ta-
loyhtiölle 13 % energiansäästön jo ensim-
mäisten 9 kuukauden aikana.

Tutkituta toteutunut energiankäyttö
Fortum Optimi -palvelussa Fortumin asian-
tuntija analysoi aluksi kiinteistön lämmön-
käytön kolmen viime vuoden ajalta. Toteutu-
nutta kulutusta verrataan muihin vastaaviin 
kiinteistöihin, mistä saadaan arvokasta tietoa 
kiinteistön energiankäytöstä.

Tarkistuta laitteiston kunto ja toimivuus
Fortumin asiantuntija tarkastaa kiinteistön 
teknisen tilan lämmönjakolaitteiston ja sen 
hälytysjärjestelmät paikan päällä. Samalla 
tarkastetaan laitteiston asetusten säädöt ja 
tehdään tarvittaessa muutokset. Mahdolli-
set laitteistoviat selvitetään ja saat tarvitse-
maasi tietoa lämmönjakolaitteistosta sekä 
sen toiminnasta.

Fortum raportoi luotettavasti
Fortum varmistaa omalta osaltaan aikaisem-
min tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksen. 
Tarkastuksesta koostetaan raportti, joka on 
puolueeton kuvaus lämmönjakolaitteiston 
kunnosta ja mahdollisesta kunnostustar-
peesta. Tarkastuksen avulla vältetään pelk-
kään ikään perustuva uusintainvestointi, jos 
lämmönjakolaitteet muutoin ovat kunnossa.

Säästä energiaa
Toimenpide-ehdotus ottaa kantaa sekä lait-
teiston kuntoon että energiansäästöön. Läm-
mönkäytön säännöllinen seuranta ja laitteis-
ton tarkastus varmistavat, että energiakus-
tannukset pysyvät hallinnassa myös jatkossa. 
Toimenpide-ehdotus on suoraan hyödynnet-
tävissä kiinteistön pitkän aikavälin kunnos-
sapitosuunnitelmassa (PTS).

Teksti: Satu Evilampi Kuvat: Fortum
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Lähtökohtaisesti julkisivun lisäeristäminen kannattaa lähes 
aina, kun julkisivua korjataan. Myös nykyiset rakennusmää-
räykset edellyttävät luvanvaraisten julkisivukorjauksen yh-
teyteen energiatehokkuuden parantamista. Energiatehok-
kuutta voidaan julkisivun osalta parantaa lisäeristämisellä ja 
ikkunoiden uusimisella. Järkevintä olisi käsitellä julkisivua 
kokonaisuutena niin, että lisäeristäminen ja ikkunoiden uu-
siminen toteutettaisiin samanaikaisesti.

Miksi ja milloin 
julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä?

Poppelipolun uudistunut julkisivu on jo nähtävissä.
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Rakennusmääräykset julkisivukorjauksissa
Rakennusmääräysten mukaan luvanvaraisissa julkisivukorjauksissa 
velvoitetaan samalla energiatehokkuuden parantamiseen. Määräys-
taso määritellään kokonaiskorjauksen perusteella. Mikäli vain jul-
kisivua uusitaan, niin silloin määräystasoksi riittää vanhan u-arvon 
puolittaminen tai nykyisen määräystason saavuttaminen.

Lisäeristämisellä saavutettava hyöty
Lisäeristämisellä parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta ja 
asuinviihtyisyyttä, lisätään rakennuksen elinkaarta, sekä kohote-
taan asunnon ja ehkä koko alueen arvoa. Merkittävä hyöty eten-
kin sandwich-elementeistä rakennetuissa kerrostaloissa on vanhan 
julkisivuelementin ja sen sisältämien terästen suojaaminen, mikäli 
ne kuntotutkimuksen perusteella voidaan vielä jättää purkamatta.

Tyypillinen korjauskohde on betonisandwich-elementti
Kun korjauskohteena on 1960-70 luvun sandwich-elementeistä ra-
kennettu kerrostalo, on kuntotutkimuksen yhteydessä selvitettävä 
ulomman kuoren terästen kunto. Riippuen terästen päällä olevan 
suojabetonikerroksen vahvuudesta ja halkeilusta, teräkset ovat voi-
neet ruostua betonin karbonatisoitumisen johdosta. Terästen heikke-
neminen ruostumisen myötä voi edellyttää ulkokuoren purkamista, 
ennen lisäeristystöitä ja uuden julkisivupinnan toteuttamista. Mikä-
li korjaustyöt aloitetaan ajoissa, vältytään ulkokuoren purkutöiltä. 
Korjauksen jälkeen lisäeriste suojaa vanhaa betonirakennetta, pitäen 
sen kuivana ja lämpimänä, jolloin karbonatisoituminen hidastuu tai 
pysähtyy lähes kokonaan.

Karbonatisoituminen ja sen vaikutukset betonielementin  
ulkokuoreen
Betoniteräksiä suojaa betonin alkalisuus, joka heikkenee ajan myö-
tä jolloin hiilidioksidi pääsee huokosten kautta betonin sisälle. Tämä 
nk. karbonatisoituminen on kemiallinen reaktio, jossa betonin huo-
kosveden pH-arvo alenee ts. betoni neutralisoituu. Kun tämä kar-
bonatisoituminen yltää teräksiin asti ja huokosissa on kosteutta, 
teräs alkaa ruostua.

Karbonatisoitumisen etenemisnopeus riippuu kolmesta tekijästä:
•	 Betonin	(ja	pinnan)	diffuusiovastuksesta	hiilidioksidin	tunkeutu-

mista vastaan
•	 Ympäröivän	ilman	hiilidioksipitoisuudesta,	joka	ulkorakenteissa	

on käytännössä vakio
•	 Karbonatisoituvan	aineen,	lähinnä	kalsiumhydroksidin	määrästä

Vanhan ulkokuoren säilyttäminen tai purkaminen
As. Oy Poppelipolun julkisivukorjausten rakennesuunnittelija RI Arto 
Hannukainen, Insinööritoimisto Honkanen & Huumonen Oy:stä on 
ollut mukana useassa korjauskohteessa. Hän löytää hyviä puolia sekä 
vanhan ulkokuoren säästämiselle että purkamiselle.

Mikäli vanha ulkokuori voidaan ja halutaan säilyttää, säästetään 
kustannuksissa. Säästöä saavutetaan kun purkutyöt ja jätteiden kul-
jetuksesta sekä jätemaksuista aiheutuvat kustannukset jäävät pois. 
Asian merkitys korostuu etenkin silloin, jos ikkunat on jo uusittu, eikä 
niitä haluta tai tarvitse uusia julkisivuremontin yhteydessä. Mikäli 
ulkokuori joudutaan purkamaan, eikä ikkunoita uusita, ikkunoille 
joudutaan tekemään väliaikainen kiinnitys ja suojaus. Tämä voi osal-
taan aiheuttaa kustannuksia jopa puolet uuden ikkunan hinnasta.

On kuitenkin huomion arvoista, että kun vanha ulkokuori pure-
taan, rakenteen paksuus ei kasva yhtä paljoa, kuin ulkokuoren päälle 
toteutettavassa lisäeristyksessä. Samalla on mahdollista uusia myös 
ulkokuoren alla olevat eristeet, jos se todetaan tarpeelliseksi.
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Kuntotutkimuksen yhteydessä tutkitaan myös ulkokuoren alle 
jäävien eristeiden tila. Löytyykö niistä kosteutta tai mikrokasvustoa. 
Mikäli näin on, voi sekin olla perusteena ulkokuoren purkamiselle ja 
edelleen vanhojen eristeiden uusimiselle.

Hannukainen painottaa, että tärkeä asia olisi muistaa ja huomi-
oida myös sisäpinnan ilmatiiveys. Ei välttämättä julkisivukorjaus-
ten toteutuksessa, mutta mahdollisten sisäremonttien yhteydessä 
kannattaa varmistaa elementtisaumojen, sekä lattian ja seinien lii-
toskohtien tiiveys.

Poppelipolulla onnistunut lopputulos
Poppelipolun lopputulosta Hannukainen pitää erittäin onnistuneena. 
Korjaukset tehtiin yhtenä kokonaisuutena, jolloin kaikki voitiin suun-
nitella kerralla. Suunnittelijoiden välinen yhteistyö on kohteessa toi-
minut hyvin ja työn aikana on voitu keskustella ja tehdä pieniä muu-
toksia. Myös taloyhtiön hallitus on osallistunut työmaakokouksiin 
aktiivisesti ja edellyttänyt myös selvitystä ja perusteluja ratkaisuille.

Hyvänä esimerkkinä osapuolten välisestä kommunikoinnista 
ovat parvekkeiden kaiteiden osalta toteutettu ratkaisu. Kuntotut-
kimuksessa todettiin parvekkeiden kaiteiden olevan riittävän hy-
vässä kunnossa säilytettäviksi ja ainoastaan uudelleen maalatta-
viksi. Korjauskokonaisuuteen kuului kuitenkin myös parvekkeiden 
lasittaminen; suunnittelija toi oman näkemyksensä esiin ja suosit-
teli myös kaiteiden uusimista samassa yhteydessä, koska työ nyt 
tehtynä olisi helpompi ja edullisempi toteuttaa. Jossain vaiheessa 
kaiteet kuitenkin on uusittava tai korjattava, vaikka tämänhetki-
nen kunto sitä ei edellyttänytkään. Hallituksen edustajat punnit-
sivat asiaa ja päätyivät noudattamaan neuvoa.

www.paroc.fi
Paroc Rakentajaneuvonta, puh. 046 876 8100
rakentajaneuvonta@paroc.com

Lisätietoja

Lahden Saksalassa sijaitsevan As Oy Poppelipolun  julkisivuissa 
on pinnoitteena käytetty eri vaihtoehtoja. Kaikkien julkisivujen 
osalla on sama lämmöneristysratkaisu: pehmeänä eristekerrok-
sena PAROC eXtra sekä tuulensuojapintainen PAROC Cortex.

Kohteen korjaushankkeesta on kerrottu aiemmissa Omatalo-
yhtiön lehdissä, myös verkkolehdessä.

Julkisivuremontti As Oy Poppelipolulla
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Icopalin polykarbonaatista valmistettu Fastlock Uni -valokate tai-
puu kauniisti kaarelle: kaareva katos ei kerää lunta vaan satanut 
lumi liukuu hallitusti oven sivustoille.
Valokateovikatoksia on saatavana myös valmiina pakkauksina: 

Fastlock Canopy -ovikatospakkauksiin sisältyy katteen lisäksi myös 
alumiininen tai puinen runkorakenne sekä valmiiksi muotoonleika-
tut valokatepalat.

Ovikatos tuo käytännön etuja kiinteistönhoitoon: 
se suojaa säältä ja pitää lumen poissa ovien edus-
toilta. Läpinäkyvä katemateriaali ei pimennä eikä 
tee kokonaisuudesta raskaan näköistä.

Valmiiden ovikatosten valokatteena Fastlock Canopy on suosit-
tu, kaikkiin kohteisiin sopiva kirkkaan värinen kate. Ovikatoksia on 
saatavana kahdella eri leveydellä: 190 cm on sopiva useimpiin koh-
teisiin ja 290 cm suojaa kattavasti myös leveämmät sisäänkäynnit.

Fastlock Uni pyöräkatoksen tai pation katteeksi!
Fastlock Uni -valokatetta on saatavana kirkkaan värin lisäksi myös 
valkoisena ja pronssinväriseksi sävytettynä. Valkoinen valokate suo-
dattaa auringonvalon pehmeästi ja pronssin sävyinen kate taittaa 
paisteelta kovimman kirkkauden kuitenkaan pimentämättä. Valo-
kate on kevyt, kaunis ja kestävä vaihtoehto vaikkapa pyörä- tai jäte-
katoksiin tai taloyhtiön pihan kesäkeittiön katteeksi.

Puurunkoinen Fastlock Canopy Wood
 Fastlock Canopy Wood 2.0 Fastlock Canopy Wood 3.0
Kaaren leveys 190 cm 290 cm
Syvyys 80 cm 102 cm
Kaaren korkeus 26 cm 36 cm
Oven leveys max. 110 cm 110–180 cm
Paino 25 kg 47 kg

Alumiinirunkoinen Fastlock Canopy
 Fastlock Canopy 2.0 Fastlock Canopy 3.0
Kaaren leveys 190 cm 290 cm
Syvyys 82 cm 102 cm
Kaaren korkeus 28 cm 35 cm
Oven leveys max. 110 cm 110–180 cm
Paino 9,5 kg 17 kg

Kohenna  
kiinteistön  

ilmettä 

valokatteella

Teksti: Marianne Junkkarinen   Kuvat: Icopal



52 Teksti: Satu Evilampi  Kuvat: Finera

Finera® kiinteistötuotteet  –  

 täysin kotimainen, 
   vaivaton ratkaisu taloyhtiöille 

Ongelmat perinteisten materiaalien 
kanssa ovat yleisiä, sillä Suomen il-
masto on armoton, eikä esimerkiksi 

maalattu puupinta kestä kovissa sääoloissa 
siistinä muutamaa vuotta pidempään.

Jos piharakenteet ovat puuta, ne vaativat 
huoltoa, korjausta ja talkootöitä. Kun toinen 
huoltaa paremmin kuin toinen, koettelee 
se myös naapurisopua. Finera® haastaa nyt 
vanhat piharakenneratkaisut taaten huol-
tovapauden, tyytyväiset asukkaat ja naapu-
rirauhan.

Kun aitojen, kaiteiden tai katosten uusi-
minen taloyhtiössä alkaa olla ajankohtaista, 
tilaa veloitukseton Finera® kiinteistötuo-
te-esittely yhtiöönne. Kotimainen valmistaja 
arvioi paikan päällä, millaiset ratkaisut par-
haiten sopisivat kiinteistöönne, mitkä olisi-
vat kustannukset ja mitä vaihto vinyyliaitoi-
hin merkitsisi taloyhtiössänne.

Ei talkoita eikä pintakäsittelyä
Kun taloyhtiön piharakenteet ovat vinyy-
liä tai alumiinia, ne ovat uskomattoman 
huolettomat. Samalla taloyhtiössä voidaan 
unohtaa myös huoli rakenteiden uusimistar-
peesta tulevaisuudessa – kestäviä vinyyli- ja 
alumiinituotteita ei tarvitse uusia. Ne ovat 
erittäin pitkäikäisiä ja niillä on kirjallinen 
materiaalitakuu.

Vinyyli- ja alumiinituotteet helpottavat 
taloyhtiöiden huoltotoimia monin tavoin: 
vinyyliaidan voi esimerkiksi rakentaa pui-
den tai pensaiden välittömään läheisyyteen, 
koska lehtivihreä ei tartu aitaan. Vinyyliai-
dat kestävät myös UV-säteilyn haalistumat-
ta ollen lisäksi kosteuden- ja tuhoeläinten 
kestäviä.

Finera® -tuotteita ei tarvitse koskaan pin-
takäsitellä. Puhdistaminen tapahtuu muu-
taman vuoden välein, esimerkiksi keväisin, 
painepesurilla tai vedellä ja sienellä pesemäl-
lä. Sade hoitaa puhdistuksen muina aikoina.

Asentaminen käy nopeasti
Kaikki Finera® -tuotteet ovat helppoja, siiste-
jä ja nopeita asentaa. Asentamisessa ei tarvita 
mitään erityistyökaluja tai -osaamista. Tuot-
teet voi tilata myös valmiiksi asennettuina. 
Niiden mukana tulevat selkeät, tarkat asen-
nus- ja huolto-ohjeet, joten itse asentaminen-
kaan ei ole ongelma.

Aidan asennuksessa on huomioitava, että 
aidan asennus – materiaalista riippumatta - 
on tehtävä mielellään aina niin, että tolppa 
kiinnitetään betonilla täytettävään maakuop-
paan. Erityisen tärkeää tämä on korkeiden 
näkösuoja-aitojen kohdalla, joihin kohdistuu 
suuri tuulikuorma. Halvat, maahan lyötävät 
teräskiilat eivät ole tae aidan pitkäikäisyy-
delle ja huoltovapaudelle. Aidan näyttävyy-
den kannaltahan on tärkeintä, että se on 
suorassa linjassa – ja pysyy! Vasta silloin se 
on investoinnin arvoinen. Kallellaan olevat, 
rapistuneet, jopa lahoamispisteessä olevat ai-
dat alentavat jopa kiinteistön kokonaisarvoa.

Taloyhtiöissä on yhä selvemmin havahduttu siihen, ettei puuaito-
ja jakseta huoltaa niiden vaatimalla tavalla. Vinyyli- ja alumiiniaidat 
tarjoavat huoltovapaan ratkaisun, joka kestää Suomen kovissa sää-
olosuhteissa. Avainlippu-tunnuksen omaavat Finera® -vinyyli- ja alu-
miiniaidat sekä -kaiteet ovat myös saatavissa nopealla toimitusajalla 
ja -varmuudella, jonka vain kotimainen valmistaja voi tarjota.
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Finera Aitateollisuus Oy
puh. 020 785 6500, fax 03-7810 888
info@finera.fi, www.finera.fi 

Lisätietoja

Vertaa, mikä kannattaa!
Finera on vinyyliaitojen ainoa pohjoismainen 
valmistaja. Finera toimittaa myös alumiini- ja 
puuaitoja tilauksesta, mutta olemme tehneet 
taloyhtiöiden päätöksenteon avuksi alla ole-
van laskelman, jonka perusteella suosittelem-
me varauksetta vinyyliaitoja. Lähtökohtana 
laskelman puuaidalle on käytetty vain kym-
menen vuoden elinkaarta (elinkaari vinyyli-
aidalla on moninkertainen). Mitä pidemmälle 
katsotaan, sen vahvemmin vertailu kallistuu 
vinyylin puolelle.

Huoltokustannuslaskelma/yksi maalaus-
kerta, ei sisällä mahdollisia korjattavia 
puuosia.
•	 Kuvan	limilauta-mallinen	puuaita,	rajojen	

mitta 3x37 m = 111 m (tolppaväli 1,8 m)
•	 Aidassa	 on	62	 tolppaa	 x	 1,9	m	 (pituus	

maan päällä) x 4 sivua = tolpan maalatta-
vaa sivua (uudelleen maalauksessa myös 
hiottavaa) 470 metriä x 0,1 m (tolpan si-
vun leveys) = pinta-alana n. 47 m2.

•	 Seuraavaksi 	 tulevat 	 vaakalaudat ,	
22x150mm (laudassa on neljä maalattavaa 
ja hiottavaa sivua), 12 kpl päällekkäin, 45 
asteen kulmassa = 12 x aidan pituus 111m 
= 1332m x 4 sivua = yht. 5328m maalat-
tavaa (uudelleenmaalauksessa myös hiot-
tavaa)sivua, pinta-alana vaakalaudat ovat 
n. 460 m2.

•	 Kertaalleen	maalauksessa	on	maalattavaa	
tolpan ja laudan sivua yhteensä n. 5,8 kilo-
metriä, pinta-alaa yhteensä n. 526 neliö-
metriä. Lateksi ulkomaali, esim. Tikkurilan 
Valkea Aitamaali, jonka riittoisuus on käy-
tännössä n. 4 m2/l, tulee kertamaalauksen 
maalimenekiksi tämän kokoisessa aidassa 
n. 526 m2 : 4 m2 = n. 130 litraa/maalausker-
ta. On huomioitava myös, että osa työstä 
on tehtävä selkä kumarassa ja polvillaan tai 
istuallaan, minkä lisäksi aita on pidettävä 
kuivana, mikäli sattuu sade yllättämään.

•	 Maalien	kustannus	/	maalauskerta	on	n.	
130 l x 9,00 €/l = n. 1170,00 € + pensselit 
ja hiomatarvikkeet.

•	 Työhön	käytettävä	 aika	 riippuu	 tekijän	
osaamisesta, kokemuksesta ja motivaa-
tiosta, mutta kovin monta metriä ei yhdes-
sä miestyötunnissa puhdisteta kunnolla 
ja jälleenmaalata. Merkittävää on tietysti, 
tehdäänkö maalaustyö taloyhtiön talkoina 
vai joudutaanko se teettämään maalausa-
lan urakoitsijalla.

•	 Esimerkkiaidassamme	on	794	maalattavaa	
osaa, joista jokaisessa neljä maalattavaa 
sivua. Tolppien sivuista kaksi on ns. ko-
losivuja, koska vaakalaudat on kiinnitet-
ty tolppiin… siis hankalat ja aikaa vievät 
puhdistaa ja maalata hyvin.

•	 Kun	yhden	 laudan	 tai	 tolpan	hiontaan,	
puhdistukseen ja maalaukseen arvioidaan 
menevän keskimäärin 15 minuuttia, tulee 
kokonaistyöajaksi n. 11900 minuuttia eli 
n. 200 tuntia, siis n. viiden viikon yhden 
miehen työaika. Ulkopuolisella teetettynä 
kustannus olisi n. 200 h x30 €/h + alv 24% 
= 7500,00 €. Aidan elinaikana tarvitaan vä-
hintään kaksi jälleenmaalauskertaa, jolloin 
maali- ja työkustannukset ulkopuolisella 
teetettynä ovat n. 17 000-20 000 €.

•	 Koko	operaatio	pitäisi	suorittaa	ainakin	3-4	
vuoden välein, mikäli aikoo pitää asuinym-
päristönsä siistinä edes kymmenen vuotta, 
mikä on nykyisten puu- ja maalilaatujen 
maksimi kestoikä Suomen ilmastossa.

•	 Noin	10–12	vuoden	päästä	onkin	lahon-
neelle aidalle sitten enää kolme asiaa hoi-
dettavana, aidan purku, kaatopaikkamak-
sut sekä uuden aidan hankinta ja asennus.
Aidan hankinta on aina investointi tule-

vaisuuteen. Tällöin on korostetusti huomi-
oitava hinta-laatu-elinkaari-jälleenmyynti-
arvosuhde. Näin eri vaihtoehtoja voidaan 
todellisesti verrata vain 10-30 vuoden elin-
kaarilaskelmilla. Toisena näkökulmana on 
visuaalisuus: näyttävä, hyväkuntoinen aita 
nostaa osaltaan koko kiinteistön arvoa ja 
asuinviihtyvyyttä. Onhan aita kiinteistön 
ensimmäinen julkisivu ulospäin.

Hankintapäätöstä tehdessä on taloyhtiön 
etujen mukaista huomioida myös nämä nä-
kökulmat.

Mitä vinyyli on?
PVC-muovi – kansanomaisesti vinyyli 
– on hyvä esimerkki perinteisestä, arki-
päiväisestä, ainutlaatuisesta ja laajasti 
käytettävästä muovista. Liki rajatto-
man laaja ominaisuuksien spektri te-
kee PVC:stä oivallisen materiaalivalin-
nan lähes tuotteeseen kuin tuotteeseen.

Pitkäaikaisissa rakennustuotteissa, 
kuten suojapeitteissä, paneeleissa, ik-
kunanpuitteissa, putkissa, kaapeleissa 
ja lattianpäällysteissä PVC:n kestävyys, 
hinta-hyötysuhde, värivalikoima, eris-
tävyysominaisuudet sekä muu tekni-
nen soveltuvuus käyttöön tekemät siitä 
varsin usein ykkösmateriaalin, parhaan 
valinnan.

Vapaa-ajan välineissä, teknisissä 
osissa, vaatteissa, ja muissa keskipitkän 
käyttöajan tuotteissa PVC:tä esiintyy 
myös laajasti.

Kenties kaikkein vaativimmat PVC:n 
käyttöalueet liittyvät terveydenhuollon 
välineisiin, lääkepakkauksiin ja nes-
teensiirtoletkuihin. Näissä materiaalit 
valitaan potilaan hyvinvoinnin ja toimi-
vuuden perusteella.

Useimmissa tuoteryhmissä on omat 
norminsa ja vaatimuksensa, joihin PVC 
pystyy yleensä vastaamaan.

Lähde: 
Muoviteollisuus ry: PVC - joka kohteeseen -esite

”Pese ja pidä”. Fineran pystylimilauta ei tarvitse pintakäsittelyä, pesu muutaman vuoden välein riittää.

Arkipäivän tuotteita, jotka sisältävät muovia.
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Keraamiset julkisivukorjausvaihtoehdot 

vertailussa

Uutta julkisivurakennetta valittaessa 
tärkeä merkitys on uuden rakenteen 
kosteusteknisellä toimivuudella ja toi-

saalta myös sillä, heikentääkö uusi rakenne 
esimerkiksi ääneneristävyyttä vanhaan ra-
kenteeseen nähden? Asuntojen arvon kan-
nalta merkitystä on lisäksi myös sillä, onko 
uusi rakenne energiaa säästävä tai miten uusi 
rakenne muuttuu ajan kuluessa? Edellä ole-
vat kriteerit huomioiden on keraaminen jul-
kisivuverhous erinomainen vaihtoehto uutta 
rakennetta valittaessa.

Tiiliseinä on aina varma ratkaisu
Keraamiset julkisivumateriaalit, joista ehkä 
tunnetuin on poltettu tiili, ovat säilyttäneet 
asemansa Suomen eniten käytettynä kerros-
talojen julkisivuverhousmateriaalina uudis-
rakentamisessa. Tiilen suosio ei perustu pel-
kästään kauniiseen ulkonäköön, vaan myös 
sen moniin hyviin teknisiin ominaisuuksiin. 
Myös korjausrakentamisessa tiiltä käytetään 
varsin paljon, vaikka monet halvemmat jul-
kisivuvaihtoehdot ovatkin lisänneet markki-
naosuuttaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

valintatilanteissa ei välttämättä kaikkia asioi-
ta oteta tai osata ottaa huomioon. Tiili korja-
usratkaisuna vanhan julkisivumateriaalin ti-
lalle on hyvä ratkaisu silloin, kun haetaan laa-
tua, kuten pitkää elinkaarta, huoltovapautta, 
tuulettuvaa ulkoseinärakennetta sekä ennen 
kaikkea hyvää ääneneristävyyttä - mitä tiiltä 
kevyemmillä ratkaisuilla ei useinkaan saavu-
teta. Tiilijulkisivu säästää tutkimuksien mu-
kaan myös energiakustannuksia jopa 6-8 % 
lämmityskaudella.

Julkisivukorjauksessa uuden rakenteen valinnassa ei pitäisi katsoa pelkästään 
hankintahintaa, vaan myös rahalla saatua kokonaishyötyä. Vanhan rakenteen 
tilalle tulisikin valita mieluiten mahdollisimman elinkaariedullinen julkisivu-
ratkaisu. Siksi ennen päätöksentekoa pitäisikin selvittää tarkoin, miten pitkä 
uuden rakenteen elinkaari on ja kuinka usein se vaatii huoltoa.

As.Oy Melkonkatu 4 Helsingin Lauttasaaressa verhoiltiin paikalla muuratulla Wienerbergerin vaalealla tiilellä muutama vuosi sitten. Taloyhtiö halusi kauniin, kestävän ja huol-
tovapaan julkisivuratkaisun ja siksi päädyttiin paikalla muurattavaan tiileen.



55

den arvostus nousi silmissä, jopa niin, että 
Helsingissä Teuvo Pakkalantiellä sijaitsevan 
vuokrakohteen imago parani ympärillä olevia 
omistusasuntoyhtiöitä paremmaksi, kertoo 

alueen asukasyhteyshenkilönä toimiva Pek-
ka Auersalmi. Myös Melkonkadun asuntojen 
myyntihinnat nousivat selkeästi peruskor-
jausta edeltävään tasoon nähden.

Tiilijulkisivun ääneneristävyys on omaa 
luokkaansa
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka usein 
unohdetaan materiaaleja valittaessa, vaikka 
sen merkitys asumisviihtyvyydelle on kui-
tenkin merkittävä. Kun tiilellä korjatun beto-
nielementtitalon Rw+Ctr eli ääneneristävyys 
tieliikennemelua vastaan on > 53 dB, jää se 
useimmilla eristerappausratkaisuilla yli 10 dB 
heikommaksi. Tämä merkitsee käytännössä 
huomattavaa melutason kasvamista sisäti-
loissa, mikäli rakennus sijaitsee esimerkiksi 
vilkkaan kadun tai liikenneväylän läheisyy-
dessä. Sen sijaan ilmaraolla eriytetty tiiliver-
hous yhdessä uuden lämmöneristekerroksen 
kanssa yleensä parantaa ääneneristävyyttä 
vanhaan rakenteeseen verrattuna.

Tiilijulkisivua ei ripusteta
Tiilellä korjaaminen koetaan usein hanka-
laksi sen tähden, että muuraaminen vaatii 
useimmiten perustuksen leventämisen uu-
den verhouksen alle, mitä kevyemmissä rat-
kaisuissa ei välttämättä tarvitse tehdä. Julki-
sivukorjaus tiilellä on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa myös ilman sokkelilevennystä esi-
merkiksi Wienerbergerin Terca konsolikan-
natusjärjestelmää hyväksikäyttäen, mikäli 
taustarakenteet ovat riittävän kantokykyisiä. 
Toisaalta sokkelilevennyksen tekeminen ei 
ole kovin suuri kustannustekijä, varsinkaan 
silloin, kun talon routaeristykset tai salaoji-
tukset jouduttaisiin muutenkin korjaamaan. 
Tällöin sokkelin juuret joudutaan joka ta-
pauksessa kaivamaan auki eikä betonista 
valettavan sokkelilevennyksen lisäkustan-
nus ole kovinkaan suuri, vaikka usein niin 
luullaan. Loppujen lopuksi muurattu tiili-
verhous voi monessakin tapauksessa olla ke-
vyempiä ratkaisuja edullisempi, kun otetaan 
huomioon myös käytön ja pitkän elinkaaren 
aikaiset käyttö- ja huoltokustannukset.

Tiilellä on korjattu sekä aluekohteita että 
yksityisiä kiinteistöjä
Tiilellä on tehty julkisivukorjauksia niin 
vuokra- kuin yksityisiinkin taloyhtiöihin. 
Vuokrataloalueista hyvä esimerkki on Hel-
singin Pohjois-Haagassa Teuvo Pakkalantiel-
lä sijaitseva betonielementtikerrostaloalue, 
jonka uudeksi julkisivuksi kaupunki raken-
nuttajana valitsi paikalla muurattavan tii-
len. Lähtökohtana valinnalle oli 100-vuoden 
elinkaari ja huoltovapaa julkisivurakenne. 
Samoilla kriteereillä tiili valittiin myös Hel-
singin Lauttasaaressa Melkonkatu 4:ssä si-
jaitsevaan yksityiseen asunto-osakeyhtiöön. 
Asukaskokemukset molemmissa kohteissa 
muutama vuosi korjauksien jälkeen ovat pel-
kästään positiivisia. Myös molempien kohtei-

Teuvo Pakkalantien asukkaat ovat edelleen ylpeitä 
omasta asuinalueestaan, joka peruskorjattiin tiilellä 
muutama vuosi sitten. Vuokrataloyhtiöstä tuli kertahei-
tolla arvokkaamman oloinen kuin monista naapurus-
ton kovanrahan kerrostaloyhtiöistä kertoo asukasyhte-
yshenkilönä toimiva Pekka Auersalmi.

Tiililaattapintainen Stonel pienelementti on tuulettuva ja huoltovapaa julkisivukorjausratkaisu, joka soveltuu myös 
niihin korjauksiin, jossa vanhaa julkisivua ei pureta.

Aito, säänkestävä 
poltettu tiililaatta

Aito nurkkaratkaisu

Eriytetty julkisivu
Keveä rakenne

Vanhojen seinä-
pintojen oikaisu

Tuulettuva sei-
närakenne

Mittamoduli-
soitu kiinnitys-
järjestelmä

Lisälämmön-
eristys

Useita tiili- ja 
saumavärejä

Toimiva vedenohjaus Ei erillistä 
perustusta
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Argeton lankuilla saadaan 
vanhaankin taloon mo-
dernia elävyyttä ja samalla 
kestävää ja iätöntä arkki-
tehtuuria.

Tiilen ohella muitakin keraamisia  
korjausvaihtoehtoja
Perinteisen muurattavan tiilen rinnalle on 
noussut myös kevyempiä keraamisia korjaus-
vaihtoehtoja, kuten tiiliseinää muistuttava, 
mutta mekaanisesti kiinnitettävä tiililaat-
tapintainen Stonel pienelementtijärjestel-
mä sekä keraamisista lankuista avosaumoin 
asennettava ja niin ikään mekaanisesti kiin-
nitettävä Argeton julkisivuverhous. Myös 
näillä järjestelmillä saadaan varsin näyttävä, 
huoltovapaa ja kestävä julkisivu.

Tiililaattapintainen pienelementtiverhous
Kun halutaan säilyttää muuratun tiilen ilme, 
mutta ei haluta tehdä sokkelilevennystä, 
voidaan julkisivukorjaus tehdä kevyemmin 
käyttämällä mekaanisesti kuumasinkittyyn 
teräsrunkoon asennettavaa tiililaattapin-
taista pienelementtiä. Tällöinkin julkisivu on 
varsin huoltovapaa, mutta toisaalta muurat-
tua rakennetta hieman ohuempi ja samalla 
myös kevyempi. Reilun puolen neliön (0,72 
m2) suuruiset pienelementit ovat valmiiksi 
saumattuja ja työmaalla tehdään ainoastaan 
elementtien välinen saumaus. Saumausaine 
on hieman perinteisestä muuraussaumaa 
elastisempi, mutta yleisesti ottaen julkisivus-
ta tulee muuratun julkisivun näköinen. Ra-
kenteesta ei saada muurattuun rakenteeseen 
verrattuna aivan yhtä hyvin ääntä eristävää, 
mutta yleensä kuitenkin parempi kuin esi-
merkiksi eristerappausmenetelmillä.

Tiililaattaelementin asennus ei ole  
sääriippuvainen
Tiililaattapintaisen pienelementtiratkaisun 
etuna esimerkiksi eristerappausmenetel-
miin nähden on se, että sen asentaminen ei 
ole sää- eikä vuodenaikariippuvainen. Lisäk-

si pienelementtiratkaisu on hyvin tuulettu-
va rakenne, minkä vuoksi se on pidemmällä-
kin aikavälillä kosteusteknisesti turvallinen. 
Elementin asennus on nopeaa ja se voidaan 
tehdä vaikka talviaikaan. Ohuesta rakentees-
taan johtuen eristepaksuutta on helppo lisä-
tä ja erityyppisten eristevaihtoehtojen käyt-
tö on myös mahdollista. Stonel Oy:n kehit-
tämän rakenteen etuna on sen tuulettuvuus 
ja ohut rakennepaksuus. Keveytensä vuoksi 
rakenne soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
sellaisiin kohteisiin, jossa vanhaa elementti-
kuorta ei poisteta.

As.Oy Liinaharjantie 80-86 korjattiin 
tiililaattaelementein
Porissa 70-luvun alussa rakennetun pesube-
tonipintaisen kerrostalotaloyhtiön julkisivut 
alkoivat olla siinä kunnossa, että jotain piti 
tehdä. Vuonna 2009 tehdyn julkisivukor-

jauksen vaihtoehtoina vertailtiin sekä läm-
pörappausta että Stonelin tiililaattapintaista 
pienelementtijärjestelmää. Valinta kääntyi 
kuitenkin tiilielementin eduksi, vaikka eriste-
rappaus olisi tullut hieman halvemmaksi. Va-
lintapäätökseen vaikutti tiilielementtiraken-
teen tuulettuvuus sekä se, että rakennetta on 
helppo korjata, mikäli se jostain syystä sat-
tuisi vaurioitumaan. Lisäksi tiililaatta julkisi-
vumateriaalina katsottiin pitkäikäisemmäksi 
kuin rappausvaihtoehto, kertoo Stonel Oy:n 
toimitusjohtaja Samuli Tiirola korjauskoh-
teen isännöitsijänä toimivan Sata-Isännöin-
nin Peter Hilmanin sanoja lainaten.

Julkisivukorjaus tiililankuilla
Tiililankkujen käyttö korjausrakentamises-
sa on vielä toistaiseksi ollut varsin vähäistä, 
mutta uudisrakennuspuolella rakennetta on 
käytetty jo varsin runsaasti esim. toimisto- 

Porissa As.Oy Liinaharjantie 80–86 peruskorjattiin tiilipintaisilla Stonel 
pienelementeillä. Tiililaattapintainen elementtiratkaisu ei ollut halvin 
vaihtoehto vaan se valittiin laadullisin perustein kilpailevan rappaus-
vaihtoehdon sijasta.
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Manninen YIT :stä. Kohteessa käytettiin tiili-
lankkuja varsin monipuolisesti, ei pelkästään 
ulkoverhouksessa vaan myös sisätiloissa, ku-
ten esimerkiksi henkilöstöruokalan seinissä 
toteaa Manninen.

Wienerberger – johtava keraamisten 
korjausratkaisujen valmistaja
Julkisivukorjauksiin on nykyisin tarjolla mo-
nipuolinen valikoima kestäviä ja lähes huolto-
vapaita keraamisia ratkaisuja. Paikalla muu-
rattu tiili ei ole enää välttämättä ainoa korja-
usratkaisu, vaan tarjolla on myös kevyempiä 
korjausratkaisuja, kuten Stonelin tiililaatta-
pintainen pienelementti, johon Wienerberger 
toimittaa tiililaatat tai Argeton- ja Argelite- 
tiililankkuverhoukset, jotka ovat niin ikään 
Wienerbergerin valmistamia. Toteutettu on 
myös kohteita, joissa julkisivuverhouksena 
on käytetty paanumaista keraamista kat-
totiiltäkin, kertoo Wienerbergerin markki-
nointijohtaja Juha Karilainen. Viimekädessä 
kuitenkin asiakas yhdessä arkkitehdin kanssa 
ratkaisee, millä materiaaleilla julkisivukorja-
us toteutetaan. Kaikesta huolimatta kestä-
vyys ja huoltovapaus sekä asumisviihtyvyy-
teen vaikuttavat laatutekijät ovat ulkonäön 
ja hinnan ohella niitä tekijöitä, jotka tulee 
ottaa huomioon valintoja tehtäessä. Siinä 
vertailussa savesta polttamalla valmistetut 
julkisivuverhousratkaisut ovat monellakin 
tavalla tarkasteltuna kilpailukykyisiä vaih-
toehtoja, kiteyttää Karilainen.

Kolsin voimalaitok-
sen konttorin ulkosei-
nät verhoiltiin punai-
sella paanumaisella 
Koramic kattotiilellä, 
eli kattotiilelläkin voi 
verhoilla julkisivua. 
Ensi kesän Asun-
tomessut esittelee 
kohteen, jossa julki-
sivuissa on käytetty 
mustaa paanumais-
ta kattotiiltä.

Keraamisista Argeton ja 
Argelite-lankuista tehty 
uudentyyppinen julkisivu-
verhous on kevyt ja nopea 
korjausratkaisu. Haukipu-
taalle rakennetussa Oulun 
Seudun Ammattiopistos-
sa tiililankkuja käytettiin 
niin ulkoverhouksessa 
kuin sisätiloissakin.

ja julkisessa rakentamisessa. Tiililankkuver-
hous samoin kuin tiilipienelementtiratkai-
sukin on mekaanisesti taustarakenteeseen 
kiinnitettävä korjausratkaisu. Lankkurat-
kaisu poikkeaa tiilipienelementtiratkaisusta 
kuitenkin siinä, että rakennetta ei tarvitse 
laisinkaan saumata, mikä nopeuttaa raken-
teen asennusta entisestään. Huoltovapau-
den, tuulettuvuuden ja keveyden lisäksi tiili-
lankkuverhouksen etuna voidaan pitää myös 
helppoa vaihdettavuutta ja kierrätettävyyttä, 
mikäli siihen tulee tarvetta. Asennusaikaista 
etua saadaan myös siinä, että lankkujen so-
vittaminen ja katkominen vielä työmaavai-
heessakin on helppoa. Tiililankkuverhous 
poikkeaa ulkonäöltään selkeästi muista ke-
raamisista julkisivuratkaisuista, mutta toi-
saalta sen ei ole tarkoituskaan olla muura-
tun julkisivun kaltainen, vaan selkeästi jotain 
muuta. Koska rakenteella on tehty niin ho-
telleja, kouluja kuin toimistorakennuksiakin 
on se materiaalina kaikesta huolimatta arkki-

tehtien arvostama rakenneratkaisu ja sovel-
tuu näin ollen myös asuntorakentamiseen.

Haukiputaan koulu vuorattiin tiililankuilla
Haukiputaalle vastikään valmistunut Oulun 
Seudun Ammattiopisto on hyvä esimerkki 
tiililankuilla toteutetusta kohteesta, jossa 
sekä Argeton- että hieman kevyempiä Arge-
lite-lankkuja on käytetty monipuolisella ta-
valla niin ulkovuorauksessa kuin sisätilois-
sakin. Kohde on uudisrakennus, mutta yhtä 
hyvin lankkua voidaan käyttää myös korja-
uskohteessa. Normaalisti lankut asennetaan 
alumiini- tai teräsrunkoon, mutta Haukipu-
taalla lankut kiinnitettiin poikkeuksellisesti 
puurunkoon, mikä sinänsä on varsin toimiva 
ratkaisu. Kohteen rakentamisesta vastasivat 
sekä Peab että YIT. Aluksi tuotteeseen ja sen 
asentamiseen oltiin hieman skeptisiä, mutta 
kun homma lähti käyntiin, oli työn etenemi-
nen nopeaa ja varsin vaivatonta, toteaa koh-
teen vastaavana mestarina toiminut Jorma 

Lisätietoja

www.wienerberger.fi
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Kun katto vaatii paikkaamista, on jo useimmiten jokin kiinteis-
tön kunnon ylläpidossa mennyt metsään: silloin hoidetaan 
oireita, ei itse ongelmaa. Tässä vaiheessa kannattaa korjata 

tilanne ja ottaa yhteyttä ammattilaiseen.  Vesivek-kattohuollossa 
vuotoriskipaikat hoidetaan kuntoon jo ennen kuin ne muuttuvat ve-
sivuodoiksi. Näin pidetään tilanne hallinnassa ennalta ehkäisevästi 
ja koko kiinteistön kannalta kohtalokkaita virheitä välttäen.

Vesivek on nyt koonnut pitkän kokemuksensa ja tietotaitonsa 
vesikatoista yhteen ja lähtenyt määrätietoisesti kehittämään vesi-
katoille huoltopalvelukokonaisuutta. Tavoitteena on tuottaa kiin-
teistönomistajille huoltopalvelulla konkreettista arvoa. Palvelumuo-
toilun lähtökohtana on asiakas; kartoitetaan hänen tarpeensa ensin 
ja suunnitellaan sitten, miten Vesivek voi hyödyttää häntä eniten.

Yhtenä Vesivek-palvelutuotteena on ”Huoleton” –kattohuolto-
sopimus, jossa kattoa huolletaan säännöllisesti. Tämä takaa katolle 
pitkän elinkaaren. Huoltokäynnistä toimitetaan raportti, joka myös 
todistaa takuunalaisissa katoissa sen, että sitä on todella huollettu 
ammattilaisen toimesta. Raportit tuovat myös arvoa kiinteistölle, 
kun sitä esimerkiksi myydään. Se todistaa lisäksi, että vesikatto on 
pidetty kunnossa, eikä sieltä ole tulossa ainakaan ”ikäviä” yllätyksiä.

Vesivekin palveluihin kuuluu myös kattokuntotarkastus, joka an-
taa asiakkaalle seuraavat tiedot: missä kunnossa katto on, mikä on 
sen jäljellä oleva elinkaari sekä mahdollinen korjaustarve. Palvelu si-
sältää myös tarjouksen tarvittavien toimenpiteiden suorittamises-
ta. Nämä tiedot kerrotaan selkokielellä, ilman vaikeita rakennusalan 
termejä. Raportin pitää olla ymmärrettävissä jokaiselle taloyhtiön 
asukkaalle tai pientalon omistajalle. Erityishuomiota kiinnitetään 
myös kattoturvallisuuteen, josta Vesivek on sadevesijärjestelmien 
ohella todella tunnettu. Jos puutteita kattoturvallisuudessa havai-

Teksti: Jorma Laakkonen   Kuva: Vesivek

Moni huoltaa kyllä autonsa merkkihuollossa, mut-
ta kodin tai kiinteistön katto jää usein vaille huo-
miota, vaikka siihenkin on sijoitettu paljon rahaa.

Kiinteistön toimivuuden kannalta myös 

tärkein julkisivu 
tarvitsee huoltoa!

Kattokuntotarkastuksessa käydään kaikki katon yksityiskohdat tarkasti läpi.

Huoltotoimissa suoritetaan myös katon puhdistus irtoroskista ja varmistetaan kokonaisvaltaisesti katon toimintakunto.



59

taan, siitä informoidaan aina asiakasta. Ehdotamme aina ratkaisua 
tilanteen parantamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Kattoturvallisuu-
den kunnon ja toimivuuden arviointi kuuluu siis olennaisena osana 
kattokuntotarkastukseen.

1.7.2013 voimaan tulleen CE-merkintämuutoksen myötä luokan 
2. kattoturvatuotteet tulee tarkastaa vuosittain valmistajan valtuut-
taman tahon toimesta. Jos tämä ei toteudu, putoaa luokitus luokka 
1:een, jolloin tuotetta ei voi enää käyttää turvaköyden kiinnityspis-
teenä. Tämä koskee useimmiten vesikatoilla olevia kulkusiltoja. Ve-
sivek suorittaa myös kattoturvatuotteiden määräaikaistarkastuksia. 

Talvi kuormittaa kattoa materiaalista riippumatta ja vaikka katolla 
ei mitään toimenpiteitä suoritettaisikaan talven aikana, voi siellä ta-
pahtua rakenteiden elämistä lämpöliikkeistä johtuen. Tämä voi johtaa 
halkeamiin tai vedenerityksen irtoamisiin läpivientitiivisteistä. Jos 
katolla suoritetaan talven aikana huoltotoimia, voi jo yksi työkalun 
putoaminen aiheuttaa reiän vesikatteeseen, jolloin kiinteistölle syn-

Kattokuntotarkastuksessa tutkitaan 
myös vesikattorakenteita alapuolelta, jos 
välipohjaan on pääsy ja siellä riittävästi 
työtilaa.

Kaikista vesikattohuollon toimenpiteistä laaditaan selkeä raportti asiakkaalle.

Ammattimaisesta 
huollosta syntyvät 
säästöt muodostuvat 
sekä pitkän elinkaa-
ren myötä että akuut-
tien korjaustoimien 
pois jäämisestä.

tyy ikävimmillään mittavaakin vahinkoa. Halpa vakuutus tälle ris-
kille on suorittaa heti lumien sulamisen jälkeen Vesivek-kattokun-
totarkastus, jossa nämä puutteet voidaan havaita ja hoitaa kuntoon. 
Tarkastuksen kustannus on murto-osa siitä kustannuksesta, minkä 
yksikin reikä vesivuodon kautta voi kiinteistölle aiheuttaa.

Vesivekin huoltopalvelut
•	 Kattokuntotarkastukset
•	 Vesikaton	huollot
•	 Vesikaton	vuotopaikkaukset	ja	korjaustoimet

*Palveluiden saatavuudessa voi olla alueellisia eroja.
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EFR-lämmöneristeet ovat PUR- ja PIR -tuotteista seuraava kehi-
tysaskel tehokkaiden polyuretaanieristeiden evoluutiossa. Ly-
henne EFR tulee sanoista Ecological, Fire Resistance ja kuvaa 

SPU:n jatkuvaa tuotekehitystä entistä tehokkaamman, ekologisem-
man ja paloturvallisemman polyuretaanin kehittämisessä.

Jyväskylään rakenteilla olevassa As Oy Postimestari kerrostalo-
hankkeessa urakoitsija päätyi myös käyttämään uuden sukupolven 
EFR-lämmöneristeitä. Betonirunkoon kiinnitettävissä kuorielemen-
teissä oli jo tehtaalla valmiiksi kiinnitetty SPU FR -eristeet, jolla saa-
vutettiin kustannustehokas ja laadukas ratkaisu. Myös valmiiksi asen-
netut tiilisiteet säästivät huomattavasti työtä rakennuspaikalla. Eris-
tyksen ollessa valmiina elementeissä, asennusvaiheen jälkeinen työ 
saatiin työmaalla minimoitua ja julkisivumuuraus nopeasti käyntiin.

Paloturvallisuutta rakenteeseen
SPU FR -eristeen valintaa rakennuskohteessa puolsi osaltaan myös 
se, että sillä saavutettiin rakenteessa erinomainen palonkesto eris-

Aiempaa tehokkaampi 

lämmöneristys

Nykyisin lämmöneristeiltä vaaditaan paljon. Niiden on paitsi 
kestettävä lämpötilan ja kosteuden vaihteluita myös oltava 
tiiviitä ja paloturvallisia. SPU Oy:n kehittämät kolmannen  
sukupolven EFR-lämmöneristeet ovat tähänastisista poly-
uretaanieristeistä tehokkaimpia.

teen B-s1, d0 paloluokituksen myötä. Käytettäessä B1 -luokan FR 
-eristettä, ei perinteistä E1 -rakennusmääräysten vaatimaa palosuo-
javillaa tarvitse käyttää. SPU FR:n palonkestoa kuvaa hyvin myös 
se, että palotilanteessa eriste hiiltyy, mikä estää palon leviämisen. 
Jopa paloa kestäviä EI60 -rakenteita voidaan tehdä pelkästä SPU FR 
-eristeestä, sillä eristeen hiiltyminen suojaa muita rakenteita paloti-
lanteessa. SPU Oy:llä on VTT:n tekemä sertifikaatti SPU Eristeiden 
käytöstä P1 -luokan rakennuksissa.

Rakennusaikainen kosteus hallintaan
Rakennusaikainen kosteudenhallinta on noussut varsin merkittä-
väksi tekijäksi rakennusten eristämisessä. Haitallisten homeon-
gelmien esiintymiseltä vältytään käyttämällä rakennusvaiheessa 
kosteutta imemättömiä eristeitä. As Oy Postimestarin kerrostalo-
kohteessa tämä oli otettu huomioon käyttämällä SPU FR -eristeitä. 
Kosteusturvallisten SPU FR -eristeiden käytöllä vältyttiin myös kal-
liilta rakennuksen huputtamiselta. Polyuretaanieristeen ylivertai-



61

sen kosteudenkestokyvyn ansioista rakentamisvaiheessa tapahtu-
nut kastuminen tai rakenteeseen vahingossa päässyt kosteus eivät 
vahingoita eristelevyjä tai vaikuta niiden ominaisuuksiin. Materiaa-
lina FR -eristeen polyuretaani ei myöskään sisällä mitään orgaanista 
ainetta, joten se sopii käytettäväksi erittäin ankarissa olosuhteissa.

Toinen keskeinen tekijä rakennusvaiheessa on kohteen lämmi-
tys, jolla on oleellinen vaikutus rakenteiden kuivumiseen. Koska 
SPU Eriste asennetaan seinäelementteihin valmiiksi elementtiteh-
taalla, rakennus saadaan seinien osalta heti lämpimäksi ja kuivumi-
nen vauhtiin. Tähän oltiin myös erittäin tyytyväisiä Jyväskylän koh-
teessa, jossa SPU FR -eristeen valinnalla saavutettiin selvää säästöä 
hankkeen aikataulussa.

Pitkäikäinen ja energiatehokas eristys
SPU Eristeet säilyttävät ominaisuutensa koko rakennuksen elinkaa-
ren ajan. SPU Eristeet eivät vety, kutistu, lahoa tai homehdu ja nii-
den lämmöneristysominaisuudet säilyvät muuttumattomina vuo-
sien saatossa.

Erinomaisen eristyskyvyn ansiosta SPU-eristelevyillä voidaan 
toteuttaa huomattavasti ohuempia rakenteita kuin muilla eristerat-
kaisuilla. SPU -eristeiset rakenteet eivät edellytä erillistä höyrynsul-
kukerrosta eivätkä tuulensuojakerrosta. Kustannushyötyä syntyy 
pienemmän energiankulutuksen lisäksi myös säästetyn työn ja ra-
kennusmateriaalien muodossa. Ekologisuus näkyy SPU Eristeiden 
pienempänä hiilijalanjälkenä ja helpompana kierrätettävyytenä.

Levykoko 1200 x 2400 mm
Eristevahvuus 50 / 100 / 150 mm
Lämmönjohtavuus λD 0,025…0,027 W/mK paksuudesta riip-

puen
Pontti ympäripuolipontattu
Pinnoite Erikoispinnoite levyn molemmin puolin. 

Pinnoite ei sisällä metalleja. Huom! B-s1, 
d0 -puoli on levyn tumma puoli.

•	 Erinomainen	tehokkuus
•	 Erinomainen	paloturvallisuus,	SPU	FR	eristeen	paloluokka	B-s1,	

d0
•	 Ei	sisällä	metalleja,	ei	vaimenna	radiosignaaleja
•	 Ekologinen,	pienempi	hiilijalanjälki	ja	helpompi	kierrätettävyys
•	 Kosteusteknisesti	turvalliset	passiivi-	ja	nollaenergiarakenteet

SPU FR-tuotteen valmistusmateriaalina on kolmannen suku-
polven EFR-polyuretaani, joka on PUR- ja PIR -polyuretaanista 
edelleen kehitetty polyuretaanimateriaali. SPU FR -eristeet so-
veltuvat kaikkiin rakenteisiin, joissa eristelevyltä vaaditaan erin-
omaista palonkestoa kuten P1-paloluokan kerrostalojen tuule-
tusraolliset rakenteet.

SPU FR -lämmöneriste

As Oy Jyväskylän Postimestarin kerrostalokohteessa saavutettiin energiateho-
kas rakenneratkaisu SPU EFR lämmöneristeellä.
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Kuntotutkimusavustus
Kuntotutkimusavustusta voidaan myöntää 
kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa ai-
heuttaviin asuinrakennuksiin. Edellytykse-
nä on, että kunnan terveydensuojeluviran-
omainen (terveystarkastaja) on todennut 
terveyshaitan.

Kuntotutkimukselta edellytetään kos-
teusvaurioituneen rakennuksen laitejärjes-
telmän yksityiskohtaista tutkimista korjaus-
tarpeiden täsmentämiseksi. Kuntotutkimus 
tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa 
näytteiden ottoa ja mittauksia. Vain pinta-
mittauksiin perustuva tutkimus ei ole avus-
tettavaa. Avustusta voidaan myöntää enin-
tään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. 
Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava 
ennen töiden aloittamista.

Käynnistysavustus perusparannukseen 
Perusparannuksen käynnistysavustuksiin va-
rattu määräraha vuodelle 2014 on 100 mil-
joonaa euroa. Avustus on niille, jotka voisivat 
saada asunto-osakeyhtiölainojen korkotues-
ta annetun lain mukaisia perusparannuslai-
noja. Avustus on enintään 10 % ARA:n hy-
väksymistä kustannuksista. Kustannusten 
minimiraja hankkeelle on 150 000 euroa ja 
samalla 200 euroa/asuinneliö. Molempien 
rajojen tulee täyttyä. Hakuaika avustukselle 
on jatkuva. Työt voi aloittaa, kun avustus-
päätös on saatu.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla 
ovat mm.:
– Linjasaneeraus (putkiremontti)
– Perustusten uusiminen  
– Parvekkeiden uusiminen  
– Lämmitysjärjestelmän uusiminen 
– Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
– Yläpohjan ja katon uusiminen
– Hissin peruskorjaaminen
– Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen

ARA:n avustukset 
asunto-osakeyhtiöille

Esteettömyysavustus – avustus  
liikkumisesteen poistamiseen 
Esteettömyysavustuksella mahdollistetaan 
liikuntarajoitteisten pääsy (esteetön kulku) 
asuinrakennukseen, asuntoihin tai muihin 
tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä voivat 
olla esimerkiksi kulkuluiskien rakentami-
nen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden 
rakentaminen. Myös apuvälineitä käyttävillä 
on oltava esteetön kulkumahdollisuus kiin-
teistöllä. Esteettömyysavustuksen määrä on 
enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustan-
nuksista. Päätös avustuksesta on saatava en-
nen töiden aloittamista.

Avustus ei koske hissin rakentamista tai 
perusparantamista, josta on olemassa erilli-
nen avustus. Porrashissin hankintaa voidaan 
avustaa, jos se katsotaan tarkoituksenmu-
kaiseksi. Avustusta ei myönnetä asunnon 
sisäpuolisiin korjaustöihin (tällöin voi hakea 
vanhusten ja vammaisten asuntojen korja-
usavustusta). Esteettömyysavustukseen on 
jatkuva hakuaika. 

Hissiavustus kerrostalohissien  
rakentamiseen
Hissiavustusta voidaan myöntää uuden his-
sin asentamiseksi kerrostaloon, jonka por-
rashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Por-
rashissin ei katsota korvaavan normaalia 
henkilöhissiä. Avustuksen määrä on enin-
tään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. 
Päätös avustuksesta on saatava ennen töi-
den aloittamista.

ARA:n hissi- ja esteettömyysavustusoh-
jeen mukaan kerrostalo on vähintään kolme 
asuntoa käsittävä ympärivuotisessa asuin-
käytössä oleva rakennus, jossa on ainakin 
kaksi asuntoa päällekkäin. Avustusta myön-
netään välttämättömiin töihin (hissin han-
kinta, tarvittavat rakennus- ja LVIS-tekniset 
työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset). 

Valtion varoista voidaan myöntää 
asumiseen ja rakentamiseen liittyviä 
avustuksia. Avustukset kohdistuvat 
asuntokannan korjaukseen ja asuin-
olojen parantamiseen. Avustuksia 
myöntää kunta, ARA tai Valtiokont-
tori riippuen avustuslajista. ARA an-
taa ohjeet avustusten hakemisesta, 
myöntämisestä, maksamisesta ja val-
voo järjestelmän toimintaa.

Avustettaviksi voivat tulla myös automati-
sointi ulko-oviin ja luiskat. Tavoitteena on, 
että myös pyörätuolia ja rollaattoria käyt-
tävät voivat kulkea esteettömästi. Esteettö-
myystoimenpiteiden tulee olla kohtuulliset 
ja hyvin kilpailutetut.

Lisäavustusta hissien jälkiasennukseen
Hissi – Esteetön Suomi 2017 – hankkeen 
tavoitteena on jälkiasennushissien määrän 
kaksinkertaistaminen vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Mukana olevat kaupungit myön-
tävät avustusta taloyhtiöille hissien jälkia-
sennuksia varten.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki myöntää 
hissien rakentamiseen avustusta 10 prosent-
tia, joten ARA:n avustuksen kanssa (50 %), 
avustusta voi saada yhteensä 60 prosenttia. 
Kumpaakin avustusta haetaan samanaikai-
sesti. Lisäksi Helsingin kaupungin hissipro-
jekti neuvoo taloyhtiöiden omistajia, asuk-
kaita, isännöitsijöitä ja hallitusten jäseniä 
hissien suunnitteluun ja rakentamiseen liit-
tyvissä kysymyksissä. 

Tarkasta kuuluuko oma kaupunkisi hank-
keen yhteistyökumppaneihin: www.hissiin.
fi/kaupungit

Lähteet:
Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)
www.hissiin.fi

Tarkista viimeisimmät Ara-avustusten 
ehdot: www.ara.fi

Teksti: Heidi Uusitalo  Kuvat: Rakentaja.fi
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Koska vähennys on lisäksi 
henkilökohtainen, puolisot 
voivat saada vähennystä yh-

teensä jopa 4800 euroa vuodessa. 
Kotitalousvähennystä on saatavissa 
mm. kaikkiin kotitalouksien suorit-
tamiin energiatehokkuutta paran-
taviin kunnostustoimenpiteisiin. 
Vaikka ensisijaisena tavoitteena on 
energian säästö, kotitalousvähen-
nyksen voi käyttää yhtä hyvin keit-
tiö- tai parkettiremonttiin.

Arvonlisäverollisesta työkorva-
uksesta saa vähentää 45 prosenttia, 
kun työ on ostettu ennakkoperintä-
rekisteriin merkityltä veronalaista 
toimintaa harjoittavalta yrittäjältä 
tai yritykseltä. Kotitalousvähennys 
koskee myös tieto- ja viestintätekniikan asennus- ja ylläpitotöitä. Esi-
merkiksi digilaitteen, antennin tai tietokoneen sekä sen oheislaitteen 
asentaminen ja ylläpito katsotaan vähennykseen oikeuttavaksi työksi.

Kotitalousvähennystä voi niin ikään hyödyntää tietoliikenneyh-
teyksien käyttöön ottamisessa sekä tietoturvapalveluiden, hankit-
tujen ohjelmien ja päivitysten asentamisessa. Kotitalousvähennystä 
ei kuitenkaan voi tehdä muista kuin työkustannuksista. Vähennystä 
ei saa työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvikkeista. Myöskään 
työssä käytetyn koneen osuudesta ei edelleenkään saa vähennystä.

Kotitalousvähennyksen voi käyttää nykyisin kokonaan kodin re-
montointiin. Mm. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden, 
kuten sauna- ja kellaritilojen remontointi mukaan lukien sähkö- ja 
putkityöt kuuluvat vähennyksen piiriin.

Vähennyskelpoiset korjaustyöt
Kotitalousvähennyskelpoista perusparannus-ja kunnossapitotyötä 
ovat voimassa olevan määritelmän mukaan esimerkiksi:
– Keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kel-

laritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt.
– Rakennusten ulkokunnostus kuten maalaus ja parvekelasien asennus.
– Piha-alueeseen kohdistuvat korjaus- ja perusparannustyöt, kuten 

vesi- ja jätevesijärjestelmiin, lämmitykseen, sähköistykseen sekä 
ilmastointiin liittyvät korjaus- ja perusparannustyöt. Aurinko- tai 
maalämpöjärjestelmän rakentaminen.

– Useat mökkitalkkareiden tarjoamat palvelut vapaa-ajan asunnolla.
– Erilaisten lämmitysjärjestelmien korjaaminen ja uusiminen.

Vaikka vähennystä ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, osakkeen-
omistajat saavat asennustyöstä kotitalousvähennyksen, mikäli he 

Korjaustyön kotitalousvähennys 

kannattaa käyttää

ovat yhtiöjärjestyksen mukaan vel-
vollisia suorittamaan asennuksesta 
aiheutuvat kustannukset. 

Esimerkiksi parvekkeen lasitta-
minen kuuluu asunnon kunnossapi-
to- ja perusparannustöihin. Jos taas 
yksityinen teettää työn ennakkope-
rintärekisteriin kuuluvalla yrityksel-
lä, voi työstä aiheutuneista työkus-
tannuksista saada ilman muuta ko-
titalousvähennystä. Parvekelasitus 
on hyvä tehdä esimerkiksi huoneis-
toremontin yhteydessä.

Vähennys ei kuitenkaan kos-
ke esimerkiksi materiaaleja, mat-
kakustannuksia eikä vähennystä 
saa, jos kyseessä on uudisraken-
taminen.

Miten hakea kotitalousvähennystä?
Kotitalousvähennys haetaan verotoimiston kautta, ja sen voi tehdä 
pääpiirteissään kolmella eri tavalla: Vähennystä voi hakea etukäteen, 
heti työn teettämisen jälkeen tai verovuoden lopussa veroilmoituk-
sen yhteydessä.

Vähennyksestä voi toisin sanoen hyötyä myös kesken vuotta ja 
saada palkasta alennetun veroprosentin ansiosta enemmän rahaa 
käteen. Hyöty on hyvin konkreettinen ja kotitalousvähennys kan-
nattaa todella käyttää.

Jos suunnitelmissa on teettää kuluvan vuoden aikana tavanomais-
ta kotitaloustyötä, summan voi ilmoittaa verottajalle etukäteen. Il-
moituksen jälkeen saa uuden verokortin, jossa veropidätysprosent-
tia on alennettu.

Kun on teettänyt suuremman kotitalousvähennykseen oikeutta-
van työn, tieto ilmoitetaan työn päätyttyä verotoimistolle. Tällöinkin 
verokortti päivitetään ja veronpidätysprosenttia alennetaan. Jos vä-
hennystä haetaan verovuoden lopussa veroilmoituksen yhteydessä, 
käytetään kotitalousvähennystä varten olemassa olevaa omaa loma-
ketta (14 Kotitalousvähennys), joka jätetään muun veroilmoituksen 
yhteydessä verottajalle. Verottajalle kannattaa aina ilmoittaa kaik-
ki vuoden aikana ostettu kotitalousvähennykseen oikeuttava työ.

Kaikki kuitit ja tositteet työsuorituksesta on muistettava säilyt-
tää. Kuitin saadessa on tarkistettava, että siinä on eritelty työn osuus 
tarvike-, materiaali-, yms. kuluista. Kuitteja ei tarvitse liittää osaksi 
hakemusta, vaan verottaja pyytää niitä tarvittaessa.

Lähde: kotitalousvahennys.fi

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys ja vähennystä  
saa kotona teetetystä työstä. Enimmillään kotitalousvähennyksen  
suuruus vuonna 2014 on 2400 € henkilöä kohden. Kotitalousvähennyk-
seen oikeuttaa tavanomainen kodin/vapaa-ajan asunnon kunnossa-
pito- ja perusparannustyö. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen saa 
myös tavanomaisesta kotona suoritettavasta hoiva- tai hoitotyöstä.
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Uusi Icopal Universal FT -teippi sopii mo-
neen tarkoitukseen: se tiivistää höyryn- ja 
ilmansulkujen saumat ja yksityiskohdat ja 
toimii erinomaisesti myös muiden raken-
nuskalvojen kuten muovipohjaisten alus-
katteiden tai tuulensuojien kanssa.

100 mm leveä Icopal Universal FT –teip-
pi kiinnittyy lujasti esimerkiksi erilaisiin 
muoveihin, puuhun, metalliin paperiin, la-

Icopal Universal FT -teipillä taatusti tiiviit rakennuskalvojen saumat 
siin ja maalatuille pinnoille. Se sopii erilais-
ten liitosten ja yksityiskohtien, läpivientien 
sekä reikien ja repeämien paikkaamiseen 
myös kostealla tai kylmällä säällä -18 °C 
asti. Teippi on joustava, vesitiivis, UV-suo-
jattu ja vanhenemisenkestävä. Kaksiosai-
sen suojanauhan ansiosta teipin kohdista-
minen ja kiinnittäminen on helppoa. Suo-
japaperin muovipinnoitus antaa sille hyvän 
kosteudenkestävyyden, joten sitä voi säilyt-
tää myös vaihtelevissa työmaaolosuhteissa.

käyttökohteet: 
Erilaisten liitosten ja yksityiskohtien, läpi-
vientien sekä reikien ja repeämien tiivistys 
ja paikkaus.
•	 höyryn-	ja	ilmansulut
•	 muovipohjaiset	aluskatteet

•	 tuulensuojat
•	 teline-	ja	suojapeitteet

teipin liimalla on erittäin luja tartunta 
eri materiaaleihin
•	 erilaiset	muovit
•	 puu
•	 metalli
•	 paperi
•	 lasi
•	 maalatut	pinnat

soveltuu käytettäväksi
•	 sisä-	ja	ulkotiloissa
•	 kaikkina	vuodenaikoina,	jopa	-18	°C	pak-

kasella
•	 jopa	kosteille	(ei	märille)	pinnoille

Uusinta uutta wc-kansien maailmassa on 
istuinkansi, jossa yhdistyy kaksi moder-
nia, kätevää ominaisuutta: puhtaanapidon 
helppous ja pehmeä sulkeutuminen. IDO 
Seven D -wc:iden istuinkansissa on nyt 
pehmeästi sulkeutuva Slow Close -malli, 
jossa on puhtaanapitoa helpottavat Quick 
Release -saranat eli kansi on helppo nos-
taa pois paikoiltaan siivouksen ajaksi ja 
koko wc-istuimen saa varmasti puhtaaksi. 
Ominaisuus saatavana kaikissa värivaih-
toehdoissa. 
 
IDO Seven D -wc:t valmistetaan Suomessa 
IDOn Tammisaaren tehtailla, joilla jatke-
taan kotimaisen saniteettiposliinituotan-
non perinteitä jo 140:ttä vuotta.

Viimeistele kylpyhuoneen sisustus värillisillä kansilla

Vuonna 1924 perustettu saksalainen per-
heyritys STIEBEL ELTRON on hyödyntänyt 
rautaisella tietotaidolla ja palavalla halulla 
varustettuja insinöörejä ja henkilökuntaa 
lämpöpumppukehitystyössään. 

Öljykriisi johti STIEBEL ELTRONin ke-
hittämään tuotteita, jotka käyttävät uusia 
energiamuotoja hyödykseen. Yritys on 90 

STIEBEL ELTRON – 90 vuotta täynnä energiaa
vuotta panostanut ja investoinut erittäin 
laadukkaisiin tuotteisiin, jotka on varustettu 
korkeimmilla energiansäästövaatimuksilla.  

Innovatiivisten tuotteiden ja yritystä 
kansainvälisesti oikeille vesille johtavan 
tiimin ansiosta STIEBEL ELTRONISTA on 
tullut maailmanlaajuisesti merkittävä tekijä 
lämpöpumppumarkkinoilla. 

Yrityksen tärkeimmän pääoman – loo-
gisen ajattelutavan, pitkälle kehittyneiden 
ratkaisujen ja energisen henkilökunnan – 
ansiosta STIEBEL ELTRON on muovannut 
lämpöpumppumarkkinoita. 

Jatkossakin STIEBEL ELTRON aikoo 
panostaa tulevaisuuteen erinomaisella 
palvelulla yhdessä yhteistyökumppanei-

den kanssa sekä ratkaisukeskeisillä kump-
panuuksilla. 

Vielä 90 liiketoimintavuoden jälkeen 
STIEBEL ELTRON voi laittaa merkille yl-
peänä, kuinka heidän näkemyksiään vah-
vistetaan todeksi toistuvasti: tulevaisuu-
teen kuuluvat energiatehokkaat, älykkäät 
ja kestävät rakennustekniikan ratkaisut. 

STIEBEL ELTRON on käyttänyt voi-
mansa kestävästi ja määrätietoisesti jo yh-
deksän vuosikymmenen ajan uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöönoton kehittä-
misen puolesta. Nämä ratkaisut STIEBEL 
ELTRON luottavaisin mielin jakaa tulevai-
suuden sukupolville.
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TopSafe Pro -tiivissauma-
kate sopii loivemmillekin 
harja- ja pulpettikatoille

Icopalin TopSafe Pro on tiivissaumakate 
kattojen, parvekkeiden ja terassien veden-
eristykseen. TopSafe Pro:n liimareuna on 
perinteistä tiivissaumakatteen liimareunaa 
leveämpi mikä tekee katosta erityisen ve-
sitiiviin. TopSafe Pro soveltuukin erityisen 
hyvin loiville harja- ja pulpettikatoille joissa 
katteen tiiveysvaatimus on suurempi. Liima-
reuna on kauttaaltaan itseliimautuva ja leve-
ydeltään 500 mm. 

Kiinteistöjen julkisivukorjaustarpeen kasva-
essa ovat Wienerberger Oy Ab ja Stonel Oy 
aloittamassa sekä Suomen että Euroopan laa-
juisen yhteistyön julkisivukorjausmarkkinoil-
la. Julkisivujen korjausmenetelmä perustuu 
Stonelin kehittämään tiililaattapintaiseen 
tuulettuvaan pienelementtijärjestelmään, 
johon Wienerberger toimittaa tiililaatat. 
Wienerbergerin kannalta katsottuna Stonel 
-yhteistyö laajentaa yhtiön eri korjausvaih-
toehtojen tarjontaa.

Yhteistyön etuina nähdään Wienerber-
gerin Euroopan laajuinen valmis toiminta-
verkosto ja maailman laajin tiililaattojen 

Wienerberger Oy Ab sekä Stonel Oy yhteistyökumppaneiksi

Ruskonkirjava Terca 
Retro-tiiliuutuus!

Asuintilojen joustovinyylimatoilla eli asunto-
matoilla uudistat nopeasti, helposti ja edulli-
sesti huoneiston lattiapinnat. Asuntomatto 
on kestävä, joustava ja miellyttävän lämmin 
paljaan jalan alla. Se on myös helppohoitoisin 
asuintilojen lattianpäällysteistä. Lattian hoi-
doksi riittää imurointi ja pyyhkiminen kosteal-
la. Asuntomatot sopivat erinomaisesti kerrosta-
loasumiseen, sillä ne eristävät hyvin askelääntä.

Upofloor-asuntomattovalikoima tarjoaa 
runsaasti vaihtoehtoja erilaisiin sisustus-
tyyleihin. Uudessa Blacktex-mallistossa on 
tyylikkäitä parkettikuoseja ajanhenkisissä 
sävyissä, neutraaleja ja silti ilmeikkäitä yksi-
värisiä kuoseja sekä upeita kivilaattakuose-
ja näyttävissä mustan ja harmaan sävyissä. 
Toinen uusi mallistomme, Sonica, sisältää 
kauniita parkettikuoseja lämpimän puun 
sävyisinä ja ajattoman vaalean- ja harmaan-
sävyisinä sekä harmonisia yksivärisiä latti-
avaihtoehtoja. 

Uudet Upofloor-asuntomatot
Mukavuutta ja tyylikkyyttä asuintiloihin

tutustu upofloor-asuntomattoihin ja kuosivaihtoehtoihin osoitteessa www.upofloor.fi.

tuotevalikoima sekä Stonelin tiililaattoihin 
perustuva edistyksellinen pienelementtijär-
jestelmä.

Tiililaattapintainen korjausjärjestelmä 
soveltuu lähes kaikentyyppisten vanhojen 
rakennusten korjaamiseen. Pienelementti-
korjausjärjestelmä on rakenteeltaan hyvin 
tuulettuva ja siksi se on myös kosteustekni-
sesti riskitön, lisäksi se on lähes huoltovapaa 
rakenne. Rakenteen eristetyyppi ja -paksuus 
ovat myös lähes vapaasti valittavissa eikä jär-
jestelmä vaadi erillistä perustusta. Tiililaat-
tapintainen pienelementtijärjestelmä on VT-
T:n testaama.

Tiili on kestävä ja huoltovapaa julkisivurat-
kaisu niin uudis- kuin korjausrakentamiseen-
kin. Wienerberger on tuonut markkinoille 
uuden Retro -tiilisarjan, josta viimeisin uu-
tuus on Ruskonkirjava Retro. Tiilen väri on 
kehitetty suomalaiseen luontoon sopivaksi ja 
se täydentää hyvin punaisten värisarjaa hie-
man tummempana ja lievästi kirjavana. Tiilen 
pintastruktuuri on myös luonnollisen antiik-
kinen ja sopii siten esimerkiksi vanhempien-
kin kohteiden peruskorjaukseen tiilellä. Pe-
ruskoot: 285x135x60, 285x135x60 ja tilauk-
sesta on saatavana myös muita peruskokoja.
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Kenelle kuuluu kylpyhuoneen pintaraken-
teiden uusiminen, jos niissä on hometta?
K: Kerrostaloasunnossamme on todettu mik-
robivaurioita ja korjaustöihin ollaan ryhtymäs-
sä. Nyt on herännyt epäilys, että myös kylpy-
huone saattaa olla homeessa. Näytteenottaja ja 
tutkimus on tilattu, mutta nyt tuli epäselvyyttä 
siitä, kuka maksaa pintarakenteet, jos homet-
ta löytyy ja kylpyhuone joudutaan purkamaan. 
Kylpyhuoneessa on v. 2000 todettu vesivahin-
ko, jonka seurauksena sinne on taloyhtiön toi-
meksiannosta uusittu eristeet ja kaakelit. Työn 
teki silloin osakas itse, mutta siis taloyhtiön toi-
meksiannosta ja laskuun, koska rakenteet olivat 
vaurioituneet. Lattia on ollut alun perin muovi-
mattoa ja nyt osa hallituksesta on sitä mieltä, 
että vaurion löytyessä taloyhtiö korvaa tähän 
muovimaton, ei laattaa. Onko näin? Kun talo-
yhtiö v. 2000 päätti laatoituttaa lattian, eikö 
sitä voida silloin pitää tavallaan alkuperäisenä 
tasona? Vai onko niin, että vaikka purkaminen 
johtuu taloyhtiön vastuulla olleiden rakenteiden 
viasta, ei taloyhtiö maksa pintarakenteita ollen-
kaan, vaan vain eristeisiin asti?

V: Selvitä vanhoista pöytäkirjoista, miten 
vuoden 2000 vesivahingon korjaukset on 
sovittu tehtäväksi ja onko tehty erillinen 
päätös seinien laatoittamisesta. Jos selvyyt-
tä ei löydy ja rakenteissa on vikaa, normaali 
sääntö on, että osakkeenomistaja kustantaa 
pintarakenteet siltä osin kuin ne poikkeavat 
kustannuksiltaan alkuperäisistä. Kuivaukset 
ja uuden vesieristeen kustantaa taloyhtiö.

Rivitalo ja miehistöluukut?
K: Kyseessä on kuuden asunnon rivari, johon on 
nyt tulossa kattoremppa. Neljään asuntoon on 
rakennettu yläkerta, mistä on pääsy välitilaan. 
Vanhat miehistöluukut on katolla, mutta voi-
daanko ne jättää nyt rakentamatta, kun katto 
tehdään uusiksi vai ovatko ne pakolliset?

V: Jokaisen asunnon väliseinät jakavat rivita-
lon paloalueisiin. Jokaisen alueeseen ullakol-

Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta

la pitää olla pääsy ulkokautta. Kyseiset luukut 
pitää huomioida vesikaton uusimisurakassa.

Ilmanvaihtoputkien eristykset
K: Ostettiin syksyllä uudiskohdeparitalo ja nyt 
pakkasten alettua makuuhuoneet ovat vetoisia 
ja kylmiä. Ilmanvaihto on lämmöntalteenotolla 
varustettu ja lämmitysvastus on säädetty 18°C. 
Ilmanvaihdossa on käytössä kolme asentoa: pois-
sa, kotona ja tehostus. Yöksi olemme ajastaneet 
ilmanvaihdon Poissa-tilaan rakentajan ja iv-ura-
koitsijan ohjeiden mukaan. Tänään on pakkasta 
n. kolme astetta ja tuloilmaventtiilistä (ilmavir-
rasta) mitattu lämpötila on n. 15°C. Huoneessa 
lämpötila on 22°C. Onko normaalia, että tuloil-
man lämpötila on noin alhainen jo näin pienellä 
pakkasella? Vai onko eristys mahdollisesti puut-
teellinen? Huoneisto on 104 m².

V: Ensimmäiseksi pitää tarkastaa tuloilma-
kanavien lämmöneristys. Jos eristys on teh-
ty huonosti tai työselostuksen vastaisesti, 
lämpöä häviää pitkillä putkilla melkoisesti. 
Koneelta lähtevän ilman lämpötila kannat-
taa tarkastaa. Jos se on korkeampi kuin si-
sälle tulevan ilman lämpötila, eristeissä voi 
olla vikaa. Toisiolämmityksen termostaatin 
lämpötila kannattaa myös tarkastaa. Vastus 
ei välttämättä riitä lämmittämään sisään 
puhallettavaa ilmaa riittävästi. Vastuksen 
tehoa voi kasvattaa. Talossani sisään puhal-
lettavan ilman lämpötila on juuri nyt 18 as-
tetta. Se riittää ja pakkasella tilanne on sama. 
Asiasta kannattaa vielä keskustella urakoit-
sijan kanssa.

Betonirakentamisen vaatimukset 1980 
(ARAVA rakentaminen)
K: Kyse on 1980 valmistuneesta rivitalosta. Nyt 
yksi huoneisto on vaihtanut omistajaa ja sen 
myötä uudet omistajat ovat ilmaisseet suusa-
nallisesti uhkauksien kautta ulkopuolisella tar-
kastajalla, että taloyhtiön tulisi oikaista lattia, 
koska laminaattiparketin asennus on haasteel-
lista. Alkuperäinen varustetaso on muovimatto. 

Lisäksi aiempi asukas oli asentanut laminaat-
tiparketin (alkuperäisen muovimaton päälle), 
jonka uusi omistaja purki ajatuksena asentaa 
uusi parketti. 

Kysyn nyt, mikä on asuntoyhtiön vastuu ky-
seisessä saneerauksessa. Taloyhtiön hallitus on 
ottanut kannan siten, että kustannukset kuulu-
vat asukkaalle, joka haluaa nostaa asumisenta-
soa suhteessa alkuperäiseen. Mitään sellaista ei 
lattian suhteen ole osoitettu, joka johtuisi vahin-
gosta rakenteisiin. Ainoastaan lattian kallistuk-
set, joita ei ole mitattu. Erikoisen asiasta tekee 
se, että toiset asukkaat ovat asentaneet kysei-
siä lattioita eikä aiemmin moisia vaatimuksia 
ole edes puheissa esitetty asunto-osakeyhtiölle. 

Kysymys on, mitkä olivat betonirakentami-
sessa lattioiden suoruusvaatimukset 1980 ARA-
VA-rakentamisessa? 

V: Kyseisen vuoden betonilattioiden tasai-
suusvaatimukset ovat olleet +/- 5 mm. Al-
kuperäinen muovimatto on sallinut isommat 
vaihtelut. Normaali sääntö ja asuntoyhtiön 
vastuunjakotaulukko määrittää, että pinta-
rakenteiden uusiminen on osakkeenomista-
jan vastuulla. Tällä perusteella asuntoyhtiö 
ei vastaa nyt esiin tulevista tasaisuusvaihte-
luista, koska muovimatto on aikanaan voitu 
asentaa epätasaiselle pinnalle.

Hyvä lukija!
Olemme saaneet arvokasta palautetta jo aiemmistakin lehdistä, mut-
ta haluamme kehittää lehteä vastaamaan yhä paremmin sen tärkeintä 
tehtävää: olla lukijoidensa lehti. Niinpä pyydämmekin, että osallis-
tuisit vain pari minuuttia kestävään lukijatutkimukseen. Tutkimus 
löytyy linkistä: www.omataloyhtio.fi/lukijatutkimus
1. lehden kansi asteikolla 10-4
2. lehden taitto asteikolla 10-4

3. lehden yleinen kiinnostavuus ja taso verrattuna alan mui-
hin lehtiin
4. Valitse 3-5 mielenkiintoisinta juttua. Järjestyksellä ei ole väliä.
5. näkökulmasi
6. mitä asioita seuraavaan lehteen?

Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 3x 3000 bonusta Rakenta-
ja.fi Jäsentukkuun, arvo á 30 euroa.

Omataloyhtiö-lehden lukijatutkimus

Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle  niin kommentteja kuin kysymyk-
siä taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi. Käsittelem-
me näitä kysymyksiä taas seuraavassa marraskuussa ilmestyvässä lehdessämme.
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taloyhtiöllesi ajankohtaiset hankkeet/palvelut
Vesikatot ja sadevesien johdatus

 Vesikatto

 Räystäskourut

 Kattoturvatuotteet

 Yläpohjan lisäeristys

 Salaojitukset

 Sadevesien johdattaminen pihamaalta

 Radonongelma

Palvelut

 Lakimiespalvelut

 Vakuutuspalvelut

Tarvitseeko taloyhtiösi asiantuntija-apua? Hyödynnä kaikki edut ja liity jäseneksi!
Omataloyhtiö.fin jäsenenä pääset vapaasti käyttämään lukuisi lukuisia palveluita, joista on apua kaikille taloyhtiön parissa toimiville osa-
puolille. Mikäli haluat jättää yhteistyökumppaneillemme yhteydenottopyynnön, rastita haluamasi kohdat alla olevasta listasta ja palauta 
tämän kuponki. Jäseneksi liittyminen on ilmaista.

Sanoma News/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

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

www.omataloyhtio.fi

lVis-järjestelmät

 Päälämmitysjärjestelmä (kaukolämpö)

 Lisälämmitys (maalämpö)

 Ilma-vesilämpö

 Käyttövesijärjestelmä

 Viemärit

 Koneellinen ilmanvaihto

 Korvausilman venttiilit

taloyhtiön yhteiset tilat/huoneistot

 Laatoitus

 Pykkihuuone

 Keittiöt

Julkisivut

 Julkisivu (tiili)

 Julkisivujen lisäeristäminen

 Parvekkeiden lasitus

 Ikkunat

 Ovet

Piha-alueet

 Pihan päällystys

 Leikkivarusteiden uusiminen

 Aidat

Yhteystiedot
Nimi: _______________________________________________________________________________________

Sähköposti: __________________________________________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________________________________________

Postinro: ____________________ Postitoimipaikka: _________________________________________________

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

Liity Omataloyhtiö.fihin 

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

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

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

prosessin ja päätöksenteon kul-
kua rakennushankkeissa.

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

Omataloyhtiö.fi on Suomen käytetyin taloyhtiöiden korjaushankeratkaisuja tarjoava 
palvelu. Omataloyhtiö.fi tarjoaa ratkaisujen lisäksi ajankohtaista, monipuolista ja asi-
antuntevaa tietoa sekä apuvälineitä taloyhtiön hallinnoimiseen.
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