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Minkälaista asumisen tasoa haluat taloyhtiösi tavoittelevan? 
Koska taloyhtiö koostuu useista asukkaista, löytyy toiveita 
myös sen mukaisesti. Yksi haluaa taloyhtiöön yhteisen ker-

hohuoneen. Toinen toivoo, että asumiskustannukset pidetään mah-
dollisimman alhaisina ja että kiinnitetään samalla erityistä huomiota 
energiatehokkuuteen. Kolmas haluaa panostaa ympäristöarvoihin. 
Huolimatta siitä, että me kaikki arvostamme eri asioita, tulisi mei-
dän kyetä yhdessä päättämään taloyhtiön yhteiset tavoitteet, joiden 

mukaisesti yhtiötä johdetaan ja kehitetään. Kyseessä ei saa olla yk-
sittäisen osakkaan tai hallituksen puheenjohtajan näkemys asiasta, 
vaan linjauksia ja päätöksiä tulisi tehdä yhdessä - kaikkia osakkaita 
ja asukkaita kuunnellen.

Taloyhtiön tulevaisuuden kannalta oikeita päätöksiä voidaan tehdä 
vain kun käytettävissä on selkeä strategia. Strategiaa ohjaa luonnol-
lisesti kiinteistön tekninen kunto. Tavoitteena voi olla esimerkiksi 
ylläpito- ja/tai elinkaarikustannusten minimointi, tuoton maksimoi-
minen, kiinteistön arvon kasvattaminen tai vaikka pienimmät mah-
dolliset asumiskustannukset. Vai onko kenties taloyhtiölläsi joitain 
erityisiä arvoja vaalittavana?

Kun taloyhtiösi yhteinen strategia on laadittu, voidaan taloyhtiötä 
johtaa ja ohjata suunnitelmallisesti ja tehokkaasti kohti tavoitteita. 
On kuitenkin varmistuttava siitä, että yhtiökokouksella on käytet-
tävissä oikeat ja riittävät tiedot valintojen ja päätösten tekemiseksi. 
Tässä korostuukin isännöitsijän ja hallituksen rooli. Teknisen kunnon 
lisäksi on muistettava ottaa huomioon myös taloudelliset tekijät ja 
suunnattava katse riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Onko taloyhtiös-
säsi tehty hyvin valmisteltuja päätöksiä ja suunniteltu tulevaisuutta 
ainakin viisi, mielellään kymmenen vuotta eteenpäin? Pitkän tähtäi-
men suunnittelu palvelee taloyhtiötänne parhaiten.

Ja lopuksi, onnistumista pitää muistaa myös mitata. Onko talo-
yhtiösi saavuttanut tavoitteensa?

Heidi Uusitalo, päätoimittaja
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Teksti: Ville Sulkakoski   Kuva: Skaala

Mikael Saarikoski luotsaa Skaalan Kurikassa sijaitsevaa me-
talliovien ja -ikkunoiden valmistukseen keskittynyttä tuo-
tantoyksikköä. Saarikoski kertoo, että tuotevalikoimasta 

löytyvät ratkaisut käytännössä kaikkiin julkisivutarpeisiin, joissa 
tarvitaan nimenomaan metallirakennetta. Vaihtoehtoina ovat alu-
miini- ja teräsrakenteiset tuotteet.

– Valmistamme ja asennamme hyvin laajalla sektorilla. Asiakkai-
namme ovat muun muassa koulut, virastot, kauppakeskukset, teol-
lisuuden rakennukset ja taloyhtiöt.

Metallirakenteiset ovet ja ikkunat ovat kuuluneet Skaalan vali-
koimiin viime vuoden elokuusta lähtien, jolloin yritys osti Ovipojat 
Oy:n koko liiketoiminnan. Kauppa täydensi luonnollisesti Skaalan 
tuoteperhettä ja palvelupakettia julkisivurakentamisessa. Saarikos-
ki muistuttaa, että Skaala on nyt poikkeuksellinen valmistaja alalla, 
sillä saman katon alta voidaan nyt tarjota hyvin laaja osaaminen ja 
palvelut ikkuna-, ovi- ja parveketuotteiden sektoreille. Tästä hyötyy 

ennen kaikkea asiakas.

Energiatehokkaat ratkaisut
Metallirakenteiset ovet ja ikkunat ovat kehittyneet lämmö-
neristävyydessään huimasti. Skaala hyödyntää rakenteissa 
omia eristyslasielementtejään, eli samoja ratkaisuja mitä yri-
tys käyttää tavallisten ikkunoiden ja ovien valmistuksessa. Etu 
on huomattava, koska Skaala on ainoa valmistaja Suomessa, 
jolla on oma eristyslasituotanto ja -tuotekehitys.

– Asiakas löytää saman eristyslasielementin ja siinä käyte-
tyn edistyksellisen Super Spacer -välilistan myös metallituot-
teistamme, Saarikoski tiivistää.

Saarikosken mukaan vanhaa ja uutta metalliovea tai -ikku-
naa ei rakenteellisesti voi verrata enää toisiinsa.

– Vanhassa ovessa ei yleensä ole lämpökatkoja tai edes tiivis-
tyksiä. Samoin lasitus on yksinkertainen. Toisin sanoen vanha 
metalliovi on erittäin kylmä. Skaalan rakenteissa on nykyaikaiset 
lämpökatkot, kolminkertainen eristyslasitus ja vähintään kaksin-
kertainen tiivistys, hän summaa.

Skaala toimittaa kaikki samalla kertaa
Saarikoski huomauttaa, että kun taloyhtiöön asennetaan esimerkik-
si uudet ikkunat tai parvekelasit, kannattaa pääsisäänkäynnin ovi ja 
mahdolliset katutason ikkunat vaihtaa samalla kertaa.

– Syitä on monia, mutta vaihto kannattaa jo energiatehokkuu-
den kannalta. Uusilla tuotteilla saadaan porraskäytävä lämpimäksi.

Vielä merkittävämpää on se, että nyt koko palvelu- ja tuotepaketin 
saa yhdeltä luukulta. Projektilla on sama vastuumyyjä ja tarjous toimi-
tetaan kokonaisuutena yhdestä osoitteesta. Sama asennusryhmä voi 
asentaa kaikki tuotteet, jolloin projektin kokonaishallinta on helpom-
paa. Myös rahoituksen neuvotteleminen helpottuu huomattavasti.

– Synergiaedut ovat asiakkaan kannalta merkittäviä, Saarikoski 
kertoo. – Samalla julkisivusta tulee toimiva ja viimeistellyn näköi-
nen. Myös kiinteistön arvo nousee.

Taloyhtiö pääsee helpoiten alkuun ottamalla yhteyttä Skaalan 
myyntihenkilöstöön. Ammattitaitoinen myyjä opastaa projektin jo-
kaisessa vaiheessa ja etsii yhdessä asiakkaan kanssa parhaiten sopi-
van kokonaistoimituksen.

Pääsisäänkäynti on 

taloyhtiön käyntikortti
Kiinteistöjen julkisivuremonteista puhuttaessa keskustelu pyörii usein 
ikkunoiden ja parveketuotteiden ympärillä. Yhteisinä nimittäjinä mainitaan 
yleensä energiatehokkuus, asumismukavuus ja kiinteistön arvonnousu. 
Yhtälöön tuodaan kuitenkin yhä useammin mukaan pääsisäänkäynnin ja 
katutason julkisivun toimivuus ja käyttötarkoitus, joihin on saatavilla 
kestävät ja nykyaikaiset ratkaisut.
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Lähes kaikki uudistettiin sokkelista vesikattoon
Taloyhtiöön tehtiin elokuun 2013 ja tammikuun 2015 välisenä aikana 
varsinainen suurremontti. Taloyhtiöön tehtiin mm. perinteinen put-
kiremontti, hormien sukitus sekä sähköremontti huoneistojen sähkö-
tauluille saakka. Lisäksi 160 parveketta uusittiin, kaikki asuntojen ja 
yhteistilojen ovet vaihdettiin, yhteensä 325 kpl. Myös lämmönsäätö 
ja venttiilit vaihdettiin. Taloyhtiön viidestä talosta neljän vesikatto 
peruskorjattiin. Sokkelit ja tukimuurit uusittiin, kellaritilat remon-
toitiin ja lisäksi toteutettiin täydellinen piharemontti.

Pyöräkellarin remontti tehtiin muun remontin yhteydessä
Muun remontin yhteydessä kellaritilojen pyöränsäilytystilat uudistet-
tiin. Ovella®-säilytysratkaisut ovat pieni mutta merkittävä osa koko-
naisuutta. Kellarissa oli aiemmin 1960-luvun puiset pyörätelineet ja 

Teksti ja kuvat: Katariina Hakala    

Taloyhtiö sai uuden 

pyöräkellarin ja 
rengasvaraston 
suurremontin yhteydessä

Asunto Oy Säästövanha käsittää viisi taloa, joista kussakin on kahdeksan asuinkerrosta. 
Taloyhtiö sijaitsee Helsingin Kannelmäessä, osoitteessa Vanhaistentie 4. Kussakin talossa 
on 48 asuntoa ja yhteensä huoneistoja on 240 kpl. Taloyhtiön asukkaat ovat kaikenikäisiä; 
perheitä, pariskuntia sekä yksin eläviä.

olivat jo aikansa eläneet. Nyt oli aika päivittää telineet nykyaikaisiin 
malleihin. Suuren remontin yhteydessä vapautui uusia säilytystiloja, 
mm. vanhoista lämmönjakohuoneista ja tällä tavalla pyörille ja muil-
le välineille saatiin kellariin lisää säilytystilaa.

Jokaiseen remontoituun ulkoiluvälinevarastoon saatiin mahdolli-
simman monta pyöräpaikkaa, tilan koko, muoto ja talotekniikka huo-
mioiden. Lisäksi luotiin paikat suksille ja lastenvaunuille ja -pyörille. 
Käyttöohjeet liimattiin oviaukon välittömään läheisyyteen asukkaita 
varten muistuttamaan välineiden asettamisesta telineisiin, jotta yh-
teinen liikennetila pysyy vapaana.

Juttuun on haastateltu osakkeenomistaja ja kiinteistösijoittaja 
Markku Lansolaa.
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Uudet pyörätelineet kellariin
Taloyhtiön kellaritiloihin asennettiin kahta eri mallia pyörätelineitä. 
Toinen oli ovella® Compact PTL-2 liukukelkkajärjestelmä. Se on sei-
näkiskoilla liukuva säilytyskelkka polkupyörille. Polkupyörät ovat säi-
lytyskelkassa eri korkeudella pystyasennossa pyörän satula kelkan sa-
tulatukeen nojaten. Nostoväli saadaan minne tahansa, kun kelkkoja 
siirretään kiskossa sivuttaissuuntaisesti. Pyörätelinemalli sopii hyvin 
taloyhtiöihin, koska polkupyörät halutaan pakata tehokkaasti pieneen 
tilaan. Siirtämällä nostoväli haluttuun kohtaan pyörät on helppo lait-
taa ja ottaa pois säilytyskelkasta.

Toinen asennettu pyörätelinemalli oli ovella® Junior V-3 pyöräte-
line. Telineessä polkupyörä säilytetään ajoasennossa seinätelineessä, 
rengas hieman irti maasta. Polkupyörän säilytys myös pystyasennossa 
onnistuu renkaat seinää vasten. Pyöräteline luo joustavat käyttömah-
dollisuudet. Teline on suunniteltu kaikille rengastyypeille. Asennus 
onnistuu eri tasoille seinään, muuriin, sokkeliin ja erilaisiin metalli-
rakenteisiin. Koukut ovat muovipäällystetty.

Uudet pyörätelineet ovat jo kovassa käytössä taloyhtiössä ja asuk-
kaat ovat mielissään, kun enää ei tarvitse omaa pyörää kaivaa pyö-
räröykkiöstä.

Autonrenkaille oma paikkansa
Remontin yhteydessä autonrenkaille saatiin myös omat tilat. Kella-
rikerroksiin asennettiin ovella® lukittavat rengastelineet PST-4. Ta-
loyhtiössä asukkaat voivat vuokrata itselleen turvallisen rengassäi-
lytyspaikan rengashotelli-periaatteella. Taloyhtiön rengashotellissa 
rengassäilytyksen hinta on 3 €/kk. Yhdessä talossa on aina 16 ren-
gaspaikkaa ja yhteen paikkaan mahtuu 4 rengasta. Rengassäilytys on 
herättänyt suurta kiinnostusta taloyhtiön asukkaissa ja telineitä on-
kin vuokrattu jo ahkerasti. Rengastelineessä renkaat ovat turvassa, 
koska jokaisen telineen saa lukittua omalla lukolla. Renkaat ovatkin 
nyt paremmin tallessa kuin olivat ennen esimerkiksi häkkivarastossa.

Telineet ovat tarkoitettu neljän standardirenkaan säilyttämiseen. 
Renkaat säilötään pareittain ulkopuolet vastakkain pidikkeessä. 
Renkaat ovat lukittavissa riippulukolla lukituskaaren avulla. Teline 
on tehokas ja säästää tilaa lattialta. Rengasteline kestää normaalien 
standardirenkaiden painon.

Talviurheiluvälineet säilöön
Pyöräkellareihin asennettiin lisäksi ovella® SkiRack STM-5 -suksi-
telineet. Se on viiden suksiparin lukittava teline, jota voidaan jat-
kaa tarvittaviin yksiköihin suksien määrän mukaisesti. Teräslan-
karakenteen ansiosta telineet tulevat jatkettaessa peräkkäin oikein 

päin. Jatkokohtaan tulee aina lisäpaikka. Telineen asennuskorkeus 
on 1000 mm. Sukset laitetaan telineeseen rinnakkain pohjat samaan 
suuntaan. Suksien siteet ovat teräslankarakenteen sisäpuolella. Suk-
set ovat lukittavissa telineeseen. Teline sopii kaikille murtomaasuk-
sille. Lumi- ja rullalaudat vievät telineestä isomman tilan siteiden ja 
rullien vuoksi, jolloin niitä on hyvä säilyttää telineen reunapaikoilla.

Kohteeseen luotiin satoja pyöräpaikkoja, kymmeniä suksi- ja ren-
gaspaikkoja. Tehottomat tilat saatiin tehokkaiksi ja käytettäviksi, jon-
ka ensisijainen tavoite oli tyytyväinen asukas. Tämä toteutuu päivit-
täin, kun esim. rengaspaikat ovat vuokrattu ja taloyhtiö saa tuloja, 
jolloin taloyhtiön saamat tulot keventävät asukkaan vastiketaakkaa.

Remontti sujui hyvin ja asukkaat ovat tyytyväisiä
Asunto Oy Säästövanhan suurremontti sujui mittavuudestaan huo-
limatta hyvin. Tällainen urakka on erilainen verrattuna uustuotan-
toon, jossa suunnitelmat ovat valmiina. Asukkaat ovat tyytyväisiä 
uudistuneisiin tiloihin ja ovella®-säilytysratkaisuihin. Pyöräkella-
reiden uudistaminen sujui vaivattomasti. Ovella® teki piirustukset 
pyörävarastoista jonka jälkeen ne käytiin yhdessä läpi ja hyväksyt-
tiin. Asennus tapahtui avaimet käteen -periaatteella. Palvelusta jäi 
vaivaton ja positiivinen kuva.

Remontti nosti asumismukavuuden täysin uudelle tasolle. Re-
montti maksoi kaikkiaan noin 1000 €/m². Remontin myötä käyt-
tökulut pienentyvät ja vastikettakin päästiin laskemaan hieman ja 
tämä olikin asukkaiden mieleen. Remontti toteutettiin projektinjoh-
tourakkana ja Lemminkäinen oli pääurakoitsijana.

Pitkäaikainen investointi
Remontissa on kyse pitkäaikaisesta investoinnista, joka vaatii kärsi-
vällisyyttä asukkailta ja taloyhtiön hallitukselta, jonka tehtävänä on 
samalla ylläpitää kiinteistön arvoa. Kun päätös remontista on tehty, 
pitää se viedä suunnitellusti loppuun sovitun ajan puitteissa, vaikka 
projektin aikana tuleekin vastaan erilaisia haasteita.

Usein remontoitavien asuntojen asukkaat joutuvat tilapäisma-
joitukseen ja maksavat samanaikaisesti vuokraa tms. kahteen asun-
toon. Lisäksi kulkuvälineiden parkkipaikat ovat usein remontin tiellä 
tai rakennusmiesten sosiaalitilana. Nämä seikat tulisi huomioida ja 
korjata remontin päätyttyä, jotta myös asukkaan omaisuus on moit-
teettomassa kunnossa remontin jälkeen.

Remontin viimeistelyn tärkeyttä ei pidä aliarvioida. Ovella®n re-
montointiprojektin ohjeet ovat: Valinnat, valvonta ja viimeistely. 
Näitä noudattamalla urakasta selvitään hallituksen, asukkaiden ja 
remontoijien kanssa yhteistyössä.
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Turun alueella toimiva Eneom Oy esitteli taloyhtiön hallituksel-
le ehdotuksen uudeksi lämmitysratkaisuksi. Tarjouspyynnössä 
pyydetyn maalämmön lisäksi yritys tarjosi älykästä lämmön 

talteenottojärjestelmää, jossa poistoilmasta kerätty lämpö kierräte-
tään modernin maalämpöpumpun avulla takaisin hyötykäyttöön. 
Lämpöä ei enää ohjata ”harakoille”, vaan maalämpökaivoista otettu 
energia kerätään talteen. Tämä oli laskelmien mukaan ylivoimaises-
ti energiatehokkain kokonaisratkaisu. Maalämpöpumput ohjaavat 
lämmitystä, ilmanvaihtoa ja käyttövettä.

Maalämpö- ja ilmanvaihtolaitteiden asennus suoritettiin keskellä 
talvea ja tämä oli mahdollista pihalle tuodun lämpökontin ansiosta. 
Siirrettävässä lämpökontissa on öljykattila, öljysäiliö ym. tarvittavat 
laitteet, joilla kiinteistö voidaan lämmittää samalla, kun uutta järjes-
telmää asennetaan, kertoo Jussi Sjöström Eneom Oy:stä. Yritys hoiti 
koko projektin suunnittelusta asennukseen ja seurantaan. Asukkaille 
tällainen lämpösaneeraus on yksi taloyhtiön huolettomimmista re-
monteista eikä asumismukavuus kärsi sen aikana. Remontin jälkei-
nen asumismukavuus sen sijaan parani – uusien maalämpöpumppu-
jen avulla voidaan ohjata ilmastointia automaattisesti ja käyttää sitä 
kesäöinä viilennykseen.

Taloyhtiön tekninen tila uudistettiin täysin. Siellä hyrisevät kaksi 
NIBE kiinteistölämpöpumppua, jotka saavat lämmön kuudesta pihal-
le poratusta lämpökaivosta sekä lämmöntalteenotosta. Lämmöntal-
teenottojärjestelmä tuottaa 1, 5 porakaivon verran energiaa, joten 
sen ansiosta porauskustannuksissakin säästettiin. Tekniseen tilaan 
asennettiin oma sähkömittari, joten järjestelmän kulutuksesta saa-
daan erittäin tarkkaa tietoa. Katolla sijaitseva talteenottoyksikkö ja 
vanhan savupiipun kylkeen sijoitettu koteloitu putkisto ovat näky-
vimmät muutokset. Koko järjestelmän toimintaa pystytään seuraa-
maan internetin kautta NIBE Uplink -etävalvonnan avulla.

Kerrostalon 
maalämpöremontti 
lämmöntalteenotolla toi isot säästöt

Piikkiön kauniin kivikirkon kupeessa sijaitsevaan kerrostaloon toteutettiin 
vuodenvaihteessa täydellinen lämpöremontti. 70-luvun alussa rakennetun 
talon öljylämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot olivat tulleet käyttöikänsä pää-
hän ja energiankulutusta haluttiin pienentää. Uudeksi lämmitysmuodoksi 
valittiin ekologinen maalämpö.

Teksti: Monica Mäkelä   Kuvat: Nibe

Teknisiä tietoja:
• Lämmitysmuoto: Maalämpö lämmön talteenotolla
• NIBE kiinteistömaalämpöpumput F1345-60 kW ja F1345-40 kW
• HUKV 750 puskurivaraaja, sähkövastukset 27 kW (3 kpl 9 kW)
• Kuusi porakaivoa, joista viisi kpl 300 metrin ja yksi 200 metrin 

syvyinen

Maalämpö ja lämmöntalteenotto toivat taloyhtiölle 70  % 
säästöt – aikaisemmin öljyä kului 50 000 litraa vuodessa, ja 
nyt 31 asunnon kerrostalon lämmitykseen menee vain n. 
tuhat euroa kuussa. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on 
laskettu 6-7 vuotta. Säästö on suuri euroissa, mutta mieltä 
lämmittää myös iso säästö luonnolle.
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Tuotteet ovat monesti sertifi oituja, mut-
ta vuosittaisella kouluttautumisella 
myös asennustyölle voi saada laatuto-

distuksen. FI-sertifi kaatti asennukselle mer-
kitsee käytännössä sitä, että Vesivekillä on 
käytössään ulkopuolisen varmistama laadun-
varmistusjärjestelmä, joka tuotteiden lisäksi 
kattaa nyt myös koko asennustyön. Inspecta 
Sertifi ointi Oy osallistuu Vesivekin laadun-
varmistusprosessiin tehden pistokokeita sekä 
työmailla että koulutuksissa.

Tämän vuoden ensimmäiset asentaja-
koulutukset on nyt pidetty. Toinen tilaisuus 
pohjoisen alueella työskenteleville järjestet-
tiin Oulussa ja etelän henkilöstö sai koulu-
tuksen Lahdessa.

Koulutuksien yhtenä tärkeimpänä kärkenä 
oli tänä vuonna korkeanpaikan työskentely 
turvallisuusnäkökulmasta. Asennusverkos-
tomme työskentelee päivittäin putoamisvaa-
rallisella alueella joten säännösten, tuotteiden 

Vesivek-asentajat 

ajan hermolla!
Vesivek kouluttaa koko henkilöstöään säännöllisesti vuosittain. 
Etenkin asentajakoulutukset ovat erittäin tärkeässä roolissa 
varmistaaksemme, että työn laatukriteerit täyttyvät ja vastaavat 
annettuja säädöksiä. Koulutuksissa asentajat saavat tietoa 
muuttuvista määräyksistä ja tuotteista sekä kertaavat jo 
aiemmin opittuja asioita.

Teksti: Petri Perta   Kuvat: Vesivek

metallilevyistä jotka on pinottu päällekkäin 
ja keskellä on kiinnityspaikka turvaköydelle.

Toisena tärkeänä asiana koulutuksissa 
käsiteltiin kattojen huoltoa. Huollettu katto 
kestää pidempään ja yllättäviä kosteus- tai ve-
sivahinkoja ei pääse niin helposti syntymään. 
Pidemmän päälle tarkastukset maksavat aina 
itsensä takaisin katon ja sen varustuksen pi-
dempänä elinkaarena. Onneksi asiaan kiinni-
tetään kokoajan enemmän huomiota.

Kouluttamalla ja kouluttautumalla pys-
tymme palvelemaan kaikkia sidosryhmiä 
paremmin eli oman henkilöstön lisäksi kou-
lutuksesta hyötyvät myös muut katoilla liik-
kuvat ammattilaiset, taloyhtiöt ja yksityiset 
kiinteistönomistajat. Kattojen huoltoon ja yl-
läpitoon panostamalla rakennusten elinkaari 
pitenee ja aikakaudellemme tärkeät ekologi-
set arvot korostuvat.

Vesivek: Kattojen varustamisen ja huol-
lon edelläkävijä!

ja toimintamallien tunteminen on tärkeää. 
Markkinoille on viime vuosien aikana tullut 
lukuisia uusia tuotteita joiden avulla työs-
kentelystä esimerkiksi katoilla voidaan tehdä 
huomattavasti turvallisempaa. Näitä tuotteita 
ovat erilaiset vaijerijärjestelmät jotka estävät 
korkealla työskenteleviä putoamasta tai py-
säyttävät putoamisen. Ensisijainen ratkaisu 
on aina putoamisen estävä järjestelmä.

Vaijerijärjestelmä voidaan asentaa vaikka-
pa kulkusiltoihin antamaan lisäturvaa. Tänä 
päivänä myös luokan 2 mukaiset kattokulku-
sillat toimivat turvaköyden kiinnityspisteinä. 
Kattosilta on tarkastettava ammattiliikkeen 
toimesta vuosittain, jotta turvaköysi voidaan 
kiinnittää siihen.

Lisäksi katoille voidaan asentaa erilaisia 
kiinnittymispisteitä. Yhtenä hyvänä esimerkki-
nä toimii massa-ankkuri tasakatoille jonka mi-
nimipaino on 300kg jos sitä halutaan pitää kiin-
nittymispisteenä. Käytännössä kyse on usein 

Asentajapalaverissamme Lahdessa 24.4.2015 kouluttajana 
paikan päällä oli Vandernet Oy:n Ari Piela. Vandernet to
teuttaa yrityksille työturvallisuuskoulutusta, jonka tekniikat 
pohjautuvat IRATA (Industrial Rope Access Trade Associati
on) oppeihin.
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Turussa järjestettävän Hankekoulun ta-
voitteena on taloyhtiöiden hallitusten 
jäsenten, isännöitsijöiden ja muiden 

asunto-osakeyhtiön toiminnassa mukana 
olevien hanketiedon ja osaamisen lisäämi-
nen. Pääteemoina ovat taloyhtiön suunni-
telmallinen ylläpito, hallituksen vastuiden ja 
velvoitteiden läpikäyminen sekä taloyhtiön 
korjaushankkeiden hyvä suunnittelu ja toteu-
tus. Hankekoulussa käydään läpi esimerkkejä 
erilaisista saneeraushankkeista kokeneiden 
rakennuttajakouluttajien toimesta.

Kiinteistön elinkaari hallintaan
Koulutuksen ensimmäinen vaihe paneutuu 
kiinteistön elinkaaren hallintaan. Suunnit-
tele – rakenna – käytä ja huolla on kiinteis-
tönpidon kiertokulku. Onnistuneessa elin-
kaaren hallinnassa kiinteistöä ylläpidetään, 
huolletaan ja korjataan suunnitelmallisesti. 

Korjaushankeen kulku
Koulutuksen toinen jakso, korjaushankkeen 
kulku, on yksi keskeisimmistä aiheista koulu-
tuksessa. Osiossa selvennetään korjaushank-
keen eri vaiheet, niissä tehtävät päätökset ja 
niiden vaikutukset. Korjaushankkeen kyn-
nyksellä on hyvä muistaa, että alkuvaiheen 
isot päätökset määräävät kustannukset ja 
hankkeen edetessä vaikutusmahdollisuudet 
laajuus- ja laatutasoon pienenevät.

Hallituksen hankintaosaaminen sekä 
vastuut ja velvollisuudet
Korjaushankkeissa hallituksen tehtävät ko-
rostuvat siinä, että hallitus on nimenomai-
sesti se toimielin, joka varmistaa, että talo-
yhtiöllä on oikeat resurssit ja että tarvittava 
osaaminen on saatavilla hankkeen läpivientiä 
varten. Hallituksen hankintaosaaminen, tar-
vemääritys ja tavoiteasetanta käydään läpi.

Koulutuksen kannalta oleellinen osa asun-
to-osakeyhtiölaista käsittelee hallituksen 
tehtäviä. Hallituksen yleisiin tehtäviin kuu-
luu mm. huolehtia yhtiön hallinnosta sekä 
kiinteistön- ja rakennustenpidon ja muun 
toiminnan asianmukaisesta järjestämises-
tä. Lakimies selventää näitä asioita ja vastaa 
osallistujien kysymyksiin.

Hankkeen toteutus
Taloyhtiöiden osalta on tarkoituksenmukais-
ta selventää hankkeen aikaiset roolit. Tilaa-
ja päättää – isännöitsijä johtaa taloyhtiötä 
– projektinjohtaja johtaa hanketta – valvo-
ja valvoo – urakoitsija rakentaa – osakas ja 
vuokralainen ”sopeutuu”. Hankekoulussa 
korostetaan sitä, miten yksinkertainen ko-
konaisuus todellisuudessaan on; kaikilla on 
omat roolinsa – ja syystä. 

Hankekoulusta saatua palautetta
Noin 97 % on pitänyt koulutusta erittäin hyö-
dyllisenä tai hyödyllisenä ja lähes 89 % uskoo 
pystyvänsä hyödyntämään opittuja asioita 
taloyhtiön tulevissa hankkeissa.

”Sekä luennoitsijat että luennot olivat lä-
hes kaikilta osin erittäin hyviä. Saimme hy-
vin vastauksia niihin kysymyksiin, joita yh-
tiöllämme on.”

”Osallistuin jo toista kertaa ja totesin sen 
tarpeelliseksi, kun asiat unohtuvat ja taas oli 
tullut uusia juttuja.

”Uutena asunnonomistajana ja taloyhtiön 
hallituksen jäsenenä, koulutus oli kokonaisuu-
dessaan erittäin hyödyllinen ja silmiä avaava! 
Materiaaleja tulee tutkittua tarkkaan.” 

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

Hankekoulu 
Apua asiantuntijoilta

Taloyhtiön hallitus on isojen päätösten ja mittavan projektin äärellä, 
kun taloyhtiössä joudutaan tekemään korjaustöitä. Olipa kyseessä 
putkiremontti, julkisivuremontti tai vaikka ikkunoiden uusiminen, 
hanke vaatii sekä asiantuntemusta että hankkeen oikeaa määrittä-
mistä. Omataloyhtiö.fi järjestääkin taloyhtiöiden päättäjille Hanke-
koulun 6.–7.10.2015 kahden illan koulutustilaisuutena.

Seuraava Omataloyhtiö.fin Hankekoulu 
järjestetään 6.– 7.10.2015 Puutarhaka-
dun auditoriossa Turussa. Osallistumis-
maksu on 100 € + alv. 24 % (= 124 €), mikä 
sisältää tarjoilut molempina päivinä sekä 
tilaisuudessa käytettävän materiaalin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.omataloyhtio.fi/hankekoulu

– Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä
– Hallitus joutuu tekemään pitkälle talo-

yhtiön tulevaisuuteen vaikuttavia pää-
töksiä

– Hallituksen päätöksistä – tai niiden 
puuttumisesta - voi seurata isojakin ta-
loudellisia vastuita

– Hallitus tekee päätökset ja kantaa vas-
tuun, pätevä isännöitsijä ei tee autuaaksi

– Kouluttautuminen ei ole kallista, puhu-
taan joistakin sadoista euroista

– Kouluttautumiseen käytetyt varat tu-
levat yhtiölle takaisin (mm. hallitus-

työskentelyn tehokkuutena ja esim. os-
to-osaamisen kehittymisenä)

– Erityisesti taloyhtiön korjaushankkeet 
vaativat laajaa osaamista 

– Hallitus vastaa omaisuuden hoidosta ja 
sen arvon säilyttämisestä

– Uusien hallitusten jäsenten perehdytys 
tehtäviin takaa hallitustyöskentelyn te-
hokkaan jatkumisen

– Rakennuskantamme vanheneminen 
asettaa omat haasteensa hallitukselle

Miksi taloyhtiön hallitusta tulisi kouluttaa?
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Kiinteistö kertoo tarinansa
Kaikki talot on myöhemmin liitetty samaan 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Läm-
mitysjärjestelmän säätö ja oman puu/kivi-
hiilikattilan hoito oli aikanaan haasteellinen 
tehtävä. Lämpötila on vaihdellut huoneis-
toittain vesikierron, rakenteiden ja kattilan 
lämmityksen mukaisesti. Lämpötilan nos-
tamiseksi osa asukkaista oli tukkinut sekä 
korvausilma- että poistoilmaritilöitä 1950- 
ja 1960-luvuilla. Päätalon julkisivu pellitet-
tiin 1970-luvun alussa ja tällöin kaikki ka-
dunpuoleiset korvausilmaventtiilien ritilät 
jäivät pellityksen alle. Ikkunaremontin jäl-
keen ilmanvaihto edelleen heikkeni. Osassa 
asunnoista ilmanvaihto oli varsin rajoitettua 
ja korvausilma tuli sieltä mistä se helpoim-
min pääsee tulemaan. Pääosin korvausilma 
tuli porrashuoneesta ja joissakin asunnoissa 
myös muu ilmanvaihto tapahtui tätä kautta.

Päivitystä lämmitysjärjestelmään
Taloyhtiön siirryttyä kaukolämmön käyt-
töön lämmitysjärjestelmään on asennettu 
vedenpuhdistuslaitteisto ja lämpövahtijär-
jestelmä. Puhdistuslaitteisto on parantanut 
vedenkiertoa ja lämpövahtijärjestelmä tasan-
nut sekä talojen että asuntojen välistä läm-
mönjakoa. Samalla yhtiön energian kulutus 
on huomattavasti laskenut ja asumisviihty-
vyys parantunut. Lämmönjakojärjestelmän 
säätö on meneillään.

Teksti: Hannu Kokko   Kuvat: Topi Aaltonen

As.oy Satamakatu 8:ssa 

ilmanvaihto pistettiin 
kuntoon 

– hallituksen puheenjohtaja kertoo

Tamperelainen Asunto Oy Satamakatu 8 omistaa Satamakadun ja Näsilinnankadun kulmassa kolme 
taloa. Vanhimman Näsilinnankadun puoleisen puutalon on suunnitellut arkkitehti F. L. Calonius 
vuonna 1876, osittain tiili- ja puurakenteisen piharakennuksen rakennusmestari Heikki Tiitola vuonna 
1913 ja funktionalistisen liike- ja asuinkerrostalon arkkitehti Aarne Sarvela vuonna 1932. Vanhimmissa 
taloissa on ollut alkujaan puulämmitys ja päärakennuksessa keskuslämmitys. Kaikissa taloissa on 
painovoimainen ilmanvaihto.

Oikein suunniteltuun ja toteutettuun ilman-
vaihtojärjestelmään kiinnitetään edelleen var-
sin vähän huomiota. Monissa tapauksissa on 
pyritty hakemaan säästöjä tiivistämällä taloa 
energian kulutuksen vähentämiseksi. Tällöin 
tilanne voi johtaa ojasta allikkoon. Ilmanvaihto 
heikkenee ja, jos korvausilma tulee sieltä mistä 
se helpoimmin pääsee sisälle esim. ikkunakar-
mien välistä tai muista rakenteellisesti heikois-
ta kohdista, korvausilman laatu huononee mer-
kittävästi. Talojen pinnoilla ja ulkorakenteissa 
on aina mikrobeja. Samalla kun korvausilma 
tulee rakenteiden läpi, niin sisäilmaan saadaan 
mukaan myös haitallisia homeita.

Hyvin hoidettu ja hallittu ilmanvaihtojär-
jestelmä, riippumatta siitä toimiiko se paino-
voimaisesti tai koneellisesti, lisää merkittä-
västi asumisviihtyvyyttä ja on myös energia-
talouden kannalta paras vaihtoehto.

As.oy Satamakatu 8
• Asuinhuoneistoja 48 kpl, liike-

huoneistoja 7 kpl ja iso maan-
alainen autohalli

• Päärakennuksen rakennusvuosi 
1937

• Huoneistojen koot 31–179 m²
• Vanhojen venttiilien tilalle asen-

nettiin Velco VSR-100 sarjan 
venttiili äänenvaimentimella

• Urakoitsijana kohteessa toimi 
Timo Rinne

Tukitut korvausilmaventtiilit esiin 
julkisivuremontin yhteydessä
Päärakennuksen julkisivusta poistettiin pel-
litys ja se rapattiin uudelleen vuonna 2009. 
Samassa yhteydessä kaikki korvausilmavent-
tiilikanavat aukaistiin ulkopuolelta. Lämmi-
tysjärjestelmän ja julkisivuremontin jälkeen 
yhtiö päätti saneerata myös ilmanvaihtojär-
jestelmän. Järjestelmäksi valittiin Velcon 
termostaattiohjatut ja Filtrete suodattimilla 
toimivat korvausilmaventtiilit. Samalla lähes 
kaikki sisäpuolelta tukitut sekä korvausilma- 
että poistoilmaventtiilit aukaistiin ja pihara-
kennuksiin lisättiin korvausilmaventtiilejä.

Taloyhtiön kannalta ilmastoinnin paran-
taminen on onnistunut hyvin ja ajoitus on 
ollut sopiva, koska patterijärjestelmän säätö 
on meneillään. Ilmanvaihdon tehostuminen 
voidaan samalla ottaa säädöissä huomioon.

Tuloksena merkittävästi parempi 
ilmanvaihto
Asuntojen ilmanvaihto varsinkin asunnois-
sa, joissa kanavia on ollut tukittuna, on mer-
kittävästi parantunut. Saneerauksen jälkeen 
painovoimainen ilmastointi on toiminut hy-
vin ja niin kuin se alkujaan on suunniteltu. 
Hallittu ilmanvaihto ja korvausilman suo-
datus on lisännyt asukkaiden asumisviihty-
vyyttä ja hyvinvointia. Rakenteiden kannalta 
oikein järjestetty ilmanvaihto on myös mer-
kittävä seikka.
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Tukittuina olleet korvausilmaventtiilit 
avattiin julkisivuremontin ohessa.

Hannu Kokko (vas.) on tyytyväinen Timo Rinteen 

asentamiin VELCOkorvausilmaventtiileihin.

”Hallittu ilmanvaihto ja 
korvausilman suodatus 
on lisännyt asukkaiden 
asumisviihtyvyyttä ja 

hyvinvointia.”

Lisätietoa 
Velco-korvausilma-
venttileistä:

www.terveysilma.fi 
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Kiinteistön omistajalle on tärkeää, et-
tei energiaa valu hukkaan ja toisaalta, 
miten energialaskusta saataisiin nipis-

tettyä euroja. Yhtenä ratkaisuna on aurinko-
lämpö. Aurinkolämpöä voidaan hyödyntää 
kaikissa kodeissa. Toimintaperiaate on yk-
sinkertainen. Katolle asennettavat aurinko-
keräimet keräävät auringonsäteistä lämpöä, 
joka siirretään vesivaraajaan. Aurinkokeräi-
met sopivat kaikille katoille ja lämmitysjär-
jestelmään liittyminen on helppoa.

Hyödyt aurinkoenergian soveltamisesta
Aurinkolämmöllä parannetaan talon ener-
giatehokkuutta ja kasvatetaan sen jälleen-
myyntiarvoa. Tämä kaikki onnistuu pienel-
lä vaivalla ja kohtuulliseen hintaan. Ennen 
kaikkea suorasähkö- ja öljylämmitteiset talot 
ovat juuri ne, joissa on syytä harkita energia-
remonttia ja pienentää kuluja. Ruukki tarjoaa 
tähän kätevän ja helpon ratkaisun – aurinko-
lämmön, kestävän kehityksen ehdoilla.

Taloissa, joissa on vesikiertoinen lattia- 
tai patterilämmitys, voidaan puolestaan so-
veltaa ns. hybridilämmitystä. Tällöin aurin-
kolämpö asennetaan yhdessä vaikka lämpö-
pumpun tai vesitakan kanssa. Lämmityksen 
sydämenä on hybridimallinen vesivaraaja, 
jota ladataan monella eri lämmönlähteellä. 
Tällä periaatteella saadaan aikaiseksi hyvin-
kin energiatehokas ratkaisu.

Aurinkokeräimet osaltaan alentamaan 
asuinkustannuksia
Aurinkokeräimien vaikutuksesta energiaku-
luihin on esimerkkikohteena iso omakotitalo 
Espoossa, 311 m². Omakotitalo vastaa esim. 
kahden 150 m²:n asunnon paritaloa. Vuonna 
2004 rakennetun omakotitalon energianku-

räimet kiinnitettiin. Muuten tiilikatteeseen 
ei tarvinnut koskea. Jokaiselle katteelle on 
omat erikoisläpivientinsä. Erityismaininnan 
ansaitsee aluskatteen läpivientikaulus Vilpe 
Solar, joka takaa aluskatteen tiiviyden asen-
nuksen jälkeenkin.

Aurinko on täyttänyt odotukset
Nyt 23.5.2014 käyttöön otetusta järjestel-
män hyödyntämästä aurinkolämmöstä on 
mitattua tietoa. Järjestelmän ohjausyksikkö 
kerää mittaustiedot, jotka voidaan muistikor-
tilta siirtää tietokoneelle luettavaksi.

Pieneltä alalta iso tuotto
Välillä tuntuu kuin Suomessa ei aurinko pais-
taisi ollenkaan. Eipä se kuitenkaan niin taida 
olla, kun katsoo perheen aurinkokeräinten 
energian tuottoa.

Katolla on Ruukin hybrid-aurinkoläm-
pöpaketti neljällä keräimellä. Järjestelmän 
koko on 10 m². Viidessä kuukaudessa (tou-
ko-syys) aurinko tuotti energiaa 2000 kWh. 
Lokakuusta tammikuuhun tuottoa oli jonkin 
verran, mutta ei merkittävästi (helmikuun 
tuotto oli 5–6 kWh).

Yli 300 m²:n omakotitalon kokonaisener-
giankulutus aurinkolämpökeräinten asen-
nuksesta tammikuun loppuun oli n. 9500 
kWh. Aurinkopaneeleilla saatiin katettua 
21 % kulutuksesta. Suurehkon talon pie-
neen energiankulutukseen vaikuttaa osal-
taan myös puukeskuslämmitys. Puita kului 
lämmitykseen 30 pinom³ (50 % sekahalkoa 
ja 50 % koivuhalkoa) varaajan kokoon olles-
sa 2000 l. Perheen isä ja kiinteistön energi-
ankulutusta seuraava Esko Nieminen arvioi 
nyt, että koko vuotena aurinkokeräimet oli-
sivat voineet tuottaa jopa 3000 kwh energiaa.

Auringon ilmaisenergia 
käyttöön
Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lainsäädäntö ja 
henkilökohtainen mieltymys ovat kaikki hyviä syitä hyödyntää 
uusiutuvia energiamuotoja. Auringon säteily on selkeästi yksi 
käyttökelpoisimmista uusiutuvan energian lähteistä. Aurinko-
energia on ilmaista, puhdasta ja uusiutuvaa. Aurinkolämpö-
järjestelmät ovat testattuja, turvallisia ja taloudellisia. Ruukki 
on luonut aurinkolämpö-tuoteperheen, jolla energialaskut saa 
pienemmäksi.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: RUUKKI CONSTRUCTION OY

lutus on saatu minimoitua – kiitos keskellä 
taloa sijaitsevan hormin ja auringonpaisteen. 
Menneenä kesänä energian aurinkolämmön 
kokonaistuotto oli parhaimmillaan viikos-
sa 200 kWh, 35 kWh päivässä; energiapihin 
perheen energiantarve vuorokauden aikana 
oli kesäpäivänä 13 kWh.

Asuinkustannusten minimoijille tuotejoh-
taja Matti Perttula Ruukilta kertoo aurin-
kokeräinten tarvitsemasta energiamäärästä 
seuraavaa: – 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 ke-
hityksen kannalta suotuisa ratkaisu.

Asennus parissa päivässä
Esimerkkikohteessa kodin rakentajien kau-
konäköisyydestä kertoo se, että piipun vie-
ressä kulkee kuilu pannuhuoneeseen asti, 
johon mahdollisten vaihtoehtoisten läm-
mitystapajärjestelmien putkitukset voitiin 
asentaa. Aurinkokeräimiä tuli katolle neljä. 
Niiden asennus kesti hieman yli yhden työ-
päivän. Varaajan tyhjennys kierukan laittoa 
varten otti parisen tuntia ja täyttö uudelleen 
3 h. Asennuksineen työ vei kahdelta miehel-
tä 2,5 työpäivää.

Sopii kaikille katoille
Ruukin aurinkokeräinpaketit sopivat kaikille 
katoille. Espoon omakotitalossa on tiilikate. 
Kun keräimet asennettiin katolle, katolta pu-
rettiin kaksi riviä tiiliä. Niihin kohtiin kiin-
nitettiin apuruoteen avulla kiskot, joihin ke-

Auringon ilmaisenergia 
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Ruukki-aurinkolämpöratkaisut 
taloyhtiötäsi varten
Ruukilta löydät sopivat ratkaisut niin 
käyttöveden kuin talon lämmitykseen 
aurinkoenergian avulla. Ruukki käyttää 
järjestelmissään huippulaatuisia euroop-
palaisia komponentteja, jotka takaavat 
pitkän käyttöiän ja pienet käyttökulut.

Tarjolla on edulliset Ruukki-aurinko-
lämpöpaketit lähinnä käyttöveden läm-
mitykseen sekä monipuoliset ja suuri-
tehoiset Ruukki hybrid -aurinkolämpö-
paketit käyttö- ja talonlämmitysveden 
tuottamiseen. Lisäksi voit valita huip-
putyylikkään Ruukki Classic solar -läm-
pökaton, jossa aurinkokeräimet on yh-
distetty Ruukki Classic -teräskatteeseen.

Ruukki toimittaa myös aurinkoläm-
pöjärjestelmiä mittatilaustyönä kohtei-
siin, joissa on merkittävä energiatarve, 
kuten kerros- ja rivitaloihin sekä yleisiin 
rakennuksiin. Mitoitus ja suunnittelu 
toteutetaan kohteen erityispiirteiden ja 
energiatarpeen mukaan.

Ruukin aurinkoenergiaratkaisut
Ruukki Classic solar on uniikki maail-
manluokan ratkaisu. Keräimet sulautu-
vat saumattomasti Ruukki Classic kat-
teeseen, jonka johdosta tämä ratkaisu 
sopii erityisesti arkkitehtuurisesti vaa-
tiviin kohteisiin.

Ruukki aurinkolämpöpaketit
Ruukki aurinkolämpöpaketit tarjoavat 
erinomaisen hinta-laatusuhteen. Ka-
ton päälle asennettavat keräimet sopi-
vat kaiken tyyppisiin kattomalleihin, ne 
voidaan asentaa vanhan katon päälle tai 
uuden katon yhteydessä.

Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti
Ruukki hybrid -aurinkolämpöpaketti 
tuottaa tehokkaasti lämmintä käyttö- 
ja lämmitysvettä. Se soveltuu erityisesti 
kohteisiin, joissa on vesikiertoinen läm-
mitysjärjestelmä. Valmiiseen kokonai-
suuteen voi liittää muita lämmönlähtei-
tä, kuten lämpöpumpun, lämpökattilan 
ja vesitakan. Huipputehokkaiden aurin-
kokeräimien lisäksi pakettiin kuuluvat 
kaikki tarvittavat lämmönsiirtojärjestel-
män osat sekä monipuolinen ohjausyk-
sikkö automaattiseen ohjaukseen.

Ruukin aurinkosähköjärjestelmät
Ruukin aurinkosähköpaketit ovat käyt-
tövalmiita järjestelmiä. Järjestelmä 
tuottaa sähköä auringon paistaessa. 
Järjestelmän tuottama sähkö käytetään 
omassa taloudessa ja ylituotettu sähkö 
syötetään valtakunnan sähköverkkoon.
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Teksti: Erik Rahiala    Kuva: IVT

Kaksi 1960–70-luvun vaihteessa valmistunutta kerrostaloa 
käyttävät lämmitykseen yhteistä lämpökeskusta. Kolmeker-
roksisissa betonielementtitaloissa on yhteensä 69 huoneis-

toa, bruttoalaa 6356 neliötä ja kokonaistilavuutta 16600 kuutiota.

Energiasaneeraus käyntiin peruskorjauksilla
Taloyhtiöt teettivät vuosien 2007–2010 aikana mittavia peruskor-
jauksia, joiden tavoitteena oli osaltaan myös vaikuttaa rakennusten 
energiatehokkuustasoon. Korjauskohteita olivat mm. käyttövesiput-
kistojen uusiminen, huoneistokohtaisten vesimittarien ja hanojen 
säätösuuttimien asentaminen, julkisivun kunnostus ikkunoineen 
sekä parvekelasituksineen. Yläpohjan lisälämmöneristyksellä py-
rittiin minimoimaan rakennuksen yläpohjarakenteiden lämpöhävi-
öitä. Toimenpiteiden johdosta talojen energian sekä veden kulutus 
pieneni noin 8–10 %.

Lämmityksen uusimisella mittavia säästöjä
Talojen yhteisen lämpökeskuksen öljylämmityskattilat olivat peräisin 
80-luvulta ja niiden tehokkuus ja hyötysuhde eivät enää vastanneet 
nykypäivän lämmityksen tasoa. Kevyttä polttoöljyä kului keskimää-
rin 103 000 litraa vuodessa. Tilalle tarvittiin energia- ja kustannus-
tehokas vaihtoehto. Vertailun jälkeen ratkaisu löytyi maalämmöstä.

Maalämpöhanke käynnistyi vuoden 2010 loppupuolella St1 Ener-
giamarketin toimiessa pääurakoitsijana.

Maalämpö 
laski lämmityskuluja selvästi

Hankkeen investoinnin suuruus oli 234 400 €, johon yhtiö sai avus-
tuksia ARA:lta noin 35 000 €. Lämmöntuottokapasiteetti suunnitel-
tiin ja mitoitettiin kohteen laajuuden sekä kulutuksen mukaan. Läm-
pökeskukseen asennettiin kolme kappaletta IVT Greenline HE D43 
maalämpöpumppuja ja tontille porattiin 16 kappaletta lämpökaivoja.

Asennuksen jälkeen öljykattilat jäivät vielä maalämmön tueksi ja 
vuosina 2011–2012 maalämpöjärjestelmä öljykattiloineen kulutti 
keskimäärin enää 381 100 kWh vuodessa. Energian säästöä kertyi 
ensimmäisen vuoden aikana 63 % verrattuna lähtötilanteen 1 030 
000 kWh kulutukseen.

Seuraavina vuosina säästöt paranivat vielä muutamilla prosenteil-
la ja vuonna 2013 oli energiankulutus 326 075 kWh ja vuonna 2014 
vain 315 091 kWh. Taloyhtiöt säästävät nyt lämmityskuluissa yli 60 
000 € vuosittain. Maalämpöhankkeen takaisinmaksuaika on n. neljä 
vuotta ja ARA:n avustus mukaan huomioiden 3,2 vuotta.

Lämmitystavan muuttaminen öljylämmityksestä maalämpöön
Maalämpö on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa kiin-
teistölle edullista lämmitysenergiaa. Uusiutuvaa energiaa hyödyn-
tävän maalämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen. Läm-
pöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä 
korkeampaan lämpötilatasoon. 1 kWh:lla ostoenergiaa voidaan siirtää 
2–4 kWh luonnon ilmaisenergiaa kiinteistön lämmitykseen. Lämpö-
pumpun hyötysuhde on tavallisesti yli 300 %.

Lohjalla sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Routionmäki ja 
Routionvuori päättivät laskea kohonneita lämmityskustan-
nuksiaan parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.
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”Järjestelmä on toiminut hyvin 
ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä. 

Mahtava investointi joka olisi 
pitänyt tehdä vielä aikaisemmin”

– Isännöitsijä Juha Alasalmi, Realia Oy

Vanha kunnon Högfors työttömänä. St1:ltä Jussi Salo toteaa, että kaivoista tulee noin kaksi asteinen 
neste pumpuille (kolme IVT Greenline HE D43 pumppua).

Hallituksien puheenjohtajilla Noora Sivosella (oikealla) ja Maila Syreniuksella (vasemalla) sekä 
St1 edustajalla Jussi Salolla on pysynyt hyvä henki ja huumori päällä. Hymyyn on aihetta, 
koska maalämpösaneeraus tehtiin juuri oikeaan aikaan ja oikean urakoitsijan kanssa.
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Kypsyvätkö grillikatoksessa niin omat kuin naapurinkin kyl-
jykset lasten iloisen naurun kaikuessa leikkialueelta? Löytyy-
kö taloyhtiönne pihapiiristä kukkien loistoa ja aina kaunista 

katsottavaa? Rauhallinen nurkkaus lukuhetkeä varten tai viihtyisä 
oleskelupaikka kesäistä kahvihetkeä varten? Onko teidän taloyhtiön-
ne piha kaikista viihtyisin? 

Viihtyisä pihapiiri tarjoaa tilaa ja ajanviettomahdollisuuksia ta-
loyhtiön kaikille asukkaille. Se ei ehkä ole uusi, eikä viimeisen päälle 
hoidettu, mutta siellä on mukava viettää aikaa. Taloyhtiön käyttäjien 
tarpeet ja toiveet vaihtelevat, mutta kaikki kuitenkin hyötyvät toi-
minnallisesti järkevästi toteutetusta pihasta ja varmasti myös naut-
tivat hyvin hoidetusta pihapiiristä. Kerro meille kuvan kera, mikä 
taloyhtiönne pihassa on se paras asia, joka tekee siitä toimivan ja 
mukavan käyttää? Se voi olla pieni yksityiskohta, paikka pihassa tai 
koko piha-alue. Vielä ehtii vaikka toteuttaakin tällaisen, kuvattavak-
si kelpaavan kohteen pihallenne; kilpailuaikaa on koko heinäkuu!

Ota siis kuva pihan parhaasta paikasta ja osallistu 
Omataloyhtiö.fi:n Viihtyisin piha -valokuvakilpailuun 29.6.–
2.8.2015 välisenä aikana! Eniten elokuisessa lukijaäänestyksessä 
ääniä saanut piha voittaa taloyhtiön käyttöön 10 kpl ovella® Filla-
ri-koukkuja taloyhtiölle – pysyvät pyörätkin siististi telineissään! 
Kaikkien kisaan osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi viisi Mik-
ko Mansikan Pihoja ihmisille – Kivikorttelien vihreät keitaat -kir-
jaa (svh. 42 €). Lukijaäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 
oma palkinto. 

Osallistu osoitteessa www.omataloyhtio.fi /piha.

Onko teidän taloyhtiönne piha 

Viihtyisin piha?

Nosta pyörä koukkuun
Ovellan® Fillari-koukku on 
käänteentekevä ratkaisu pol-
kupyörien säilyttämiseen ja 
taloyhtiön kallisarvoista säi-
lytystilaa säästyy. Polkupyö-
rät säilytetään seinällä oh-
jautangosta roikkuen, satula 
seinää vasten. Fillari-kouk-
kuun pyörä voidaan lukita joko 
vaijerilukolla tai ketjulla. Pyörä 
voidaan myös huoltaa käteväs-
ti telineessä.

Lisätietoja Fillari-koukuis-
ta: www.omataloyhtiö.fi /ovella

Korttelipiha kukoistamaan
Mika Mansikka opastaa miten 
laiminlyöty korttelipiha palau-
tetaan takaisin asukkaiden vir-
kistyskäyttöön.

seinää vasten. Fillari-kouk-
kuun pyörä voidaan lukita joko 
vaijerilukolla tai ketjulla. Pyörä 
voidaan myös huoltaa käteväs-

Lisätietoja Fillari-koukuis-
ta: www.omataloyhtiö.fi /ovella

Valokuvakisan 
palkinnot
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Etera

Kaikki eivät kuitenkaan tule
Talkoisiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Kaikki eivät välttä-
mättä lähde liikkeelle makkaran ja virvokkeiden houkuttamina, vaan 
jättäytyvät talkoista pois. Tämä saattaa aiheuttaa eripuraa naapurus-
tossa. Talkootyö on palkatonta työtä, joka tehdään ihan muista syis-
tä. Talkoiden tarkoituksena voi olla hoitaa siivous- tai kunnostustyö 
omin voimin, ilman palkattua apua. Parhaassa tapauksessa talkoista 
syntyy taloyhtiölle suuri säästö.

On hyvä muistaa, etteivät kaikki jää 
talkoista pois silkkaa laiskuuttaan. Van-
huksilla tai liikuntarajoitteisilla voi tal-
koisiin osallistuminen olla mahdotonta, 
vaikka he sitä haluaisivatkin. Jokaisella 
on oikeus olla osallistumatta ilman sor-
mella osoittelua ja syyttelyä.

Maalataanpa aita talkoilla
Yhteisen raja-aidan tai julkisivun maa-
laaminen talkootyönä on hyvä idea, 
mutta ketään siihen ei kuitenkaan voi 
pakottaa. Taloyhtiö hankkii välineet, 
maalit ja tiedottaa asukkaille talkois-
ta hyvissä ajoin. Mukavan puuhaste-
lun jälkeen on kiva paistaa makkaraa 
taloyhtiön grillikatoksessa ja jutus-
tella mukavia.

Työ pääsee hyvin vauhtiin, mutta 
kaikkia asukkaita ei vieläkään näy. 
Joskus kultaisen keskitien löytä-
minen on kovinkin haastavaa ja 
yhteisymmärryksen syntyminen 
tuntuu mahdottomalta. Jos talo-
yhtiön muut asukkaat maalaavat 
oman osuutensa, mitä tehdä sille 
yhdelle maalaamattomalle osalle? 
Koska ketään ei talkootöihin voi 
pakottaa, yhtenä vaihtoehtona 
on hankkia maalari, joka hoitaa 
työn loppuun.

Kun taloyhtiö palkkaa työvoimaa, tulee siitä työnantaja. Tällöin 
yhtiön on selvitettävä, mitä lakisääteisiä työnantajamaksuja tästä 
koituu. Myös lyhyet työsuhteet on vakuutettava. Eteran verkkosi-
vuilta osoitteesta www.etera.fi /tyel löydät muistilistan työnantajalle. 
Siellä hoidat myös työntekijän TyEL-vakuutuksen kuntoon.

Aina maalarin palkkaaminen ei kuitenkaan tee taloyhtiöstä työn-
antajaa. Jos palvelun ostaa yritykseltä/yrittäjältä, yrittäjä huolehtii 
vakuuttamisensa itse. Jos palvelu ostetaan yritykseltä, taloyhtiön 

tulee tarkistaa kuuluuko työn suorittaja ennakon-
pidätysrekisteriin. 
Jos ei kuulu, talo-
yhtiön on tehtävä 
ennakonpidätys.

Entä jos jotain 
tapahtuu?
Asukkaiden ottamat 
vapaaehtoiset va-
paa-ajan tai täysajan 
tapaturmavakuutuk-
set kattavat myös 
heille talkoissa sattu-
neet vahingot. Ellei 
kaikilla talkoisiin osal-
listuvilla ole tällaista 
vakuutusta, taloyhtiön 
on hyvä ottaa heitä var-
ten ns. talkoovakuutus. 
Talkoovakuutuksen saa 
vakuutusyhtiöstä.

Hyvällä menestyksel-
lä talkoot tekevät talo-
yhtiölle suuren säästön, 
joka voi vaikuttaa vastik-
keisiin. Talkoiden päätar-
koituksen ei kuitenkaan 
tarvitse olla säästöissä 
vaan yhteisöllisyydessä 
ja yhteishengen nostatta-
misessa. Jokainen tekee 
oman valintansa, joten 
osallistutaan talkoisiin hy-
vällä fiiliksellä piikittele-
mättä niistä pois jääneitä.

Onko talkoisiin 

pakko osallistua?
Kevät on talkoiden kulta-aikaa. Talven jäljiltä ränsistyneet aidat, 
epäsiistit pihat ja romua keränneet varastot herätellään uudelleen 
loistoonsa auringon kurkkiessa pilven takaa. Talkoot herättävät kui-
tenkin monia tunteita. Samalla kun toinen riemuitsee sosiaalisesta 
tapahtumasta, toinen käpertyy tiukemmin sohvan nurkkaan. Onko 
talkoisiin kuitenkin pakko osallistua? Mitä sitten, jos en menekään?

”Parhaassa 
tapauksessa 

talkoista syntyy 
taloyhtiölle suuri 

säästö.”
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Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys kannat-
taa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro koko to-
tuutta; huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleim-
maksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin välttämätöntä, 
jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, 
että kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla myös pidem-
män ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei olekaan se 
järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa 
vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja aurin-
gon porotuksen. Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse käsik-
si, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta, maali ei 
hilseile eikä se tikkuunnu.

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä pesu ja kalliista 
huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin mu-
kavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa yhtiön 
yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein talkooväen 
kokoaminen ei aina olekaan kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia maa-
lareita löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on teetettä-
vä jollakin muulla taholla.

Pane pensselit santaan ja rukkaset naulaan

– unohda maalaus

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla juuri teidän yhtiönne 
piha viimeistellään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräiset katseet pois 
piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja raja-aidat erotta-
vat pihan naapurista. Viimeisen silauksen luovat katokset postilaa-
tikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden työstö 
ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten asennusohjeiden avulla. 
Tuotteet voi myös purkaa ja kasata uudelleen ja niillä on materiaa-
livalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi Suo-
messa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. 
Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja puutarhara-
kenteiden / tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja kokonaispalve-
lun tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta 
perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja tuotekonsep-
teihin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoihin, luotettavaan logis-
tiikkaan, korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä 
luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

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

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Finera
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Finera® tuotteiden edut
– palamaton ja myrkytön materiaali
– ei aiheuta terveys- tai ympäristö-haittoja
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyttölämpötilat -50 °C 

…+65 °C
– helppo ja nopea asentaa, säästät jo asennuskustannuksissa
– ei tarvitse koskaan pintakäsittelyjä
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai betonituotteiden tilalle
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää auringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu tai tikkuunnu, ei halkeile, hilseile tai lii-

tuunnu
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistölle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja turvallinen
– erittäin hyvä hinta–laatu–elinkaari suhde

Finera® tuotteet:
– pien-, rivi- ja kerrostalojen piha-aidat
– terassien ja parvekkeiden kaidejärjestelmät
– taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-aidat
– ajo- ja käyntiportit, myös automaattiset liukuportit
– jätekatokset, puutarhavajat, kompostikehät
– maaseutu- ja eläinaitaukset sekä niiden portit
– mittatilausterassit
– pergolat, terassikatokset
– tilanjako-/viherseinäkkeet
– valmislaiturit sekä laitureiden kaiteet
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Crawford-lamellinosto-ovet autotalleihin 
– koska se sopii niin hyvin
Autotallin ovella on merkitystä. Kun kat-
soo julkisivua ja suhteuttaa autotallin oven 
siihen, autotallinoven osuus julkisivusta on 
suuri. Ei siis ole yhdentekevää, millaiset au-
totallin ovet taloyhtiöön valitaan.

Autotallin ovi mukaan jo 
suunnitteluvaiheessa
Harva ajattelee suunnitteluvaiheessa, onko 
valittu autotallin ovi sopivan levyinen. Vesa 
Smeds Hyvinkään Crawford Centeristä muis-
tuttaa, että sellaisia kuin standardiovia ei ny-
kyään ole. Syy on yksinkertainen: nykyään 
autot ovat erikokoisia. Ennen autojen levey-
det olivat melkeinpä samaa mittaluokkaa. 
Kyllähän nykyäänkin autoista käytetään tiet-
tyjä standardimittoja, vaan läheskään kaikilla 
sellaista ei ole. Siksi on tärkeää jo autotallin 
suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä oven 
myyjään ja tiedustella ovea tietyin mitoin. 
Crawford Entrematicin Ruotsin tehtaalla ovet 
tehdään tarvittavan aukon mittojen mukaan. 
Ja jos on mahdollista, kannattaa pistäytyä 
myyntinäyttelyissä. Crawford Centereiden 
myyntinäyttelyjä löytyy esim. Hyvinkäältä, 
Oulusta ja Torniosta.

Laatuun kannattaa satsata
Niin asunto-osakeyhtiössä rakentajan kuin 
remontoijan kannattaa alusta asti panostaa 
laatuun. Crawfordin ovet ovat olleet Suomes-
sa vuodesta 1962 lähtien. Crawford kuuluu 
ruotsalaiseen AssaAbloy konserniin. Ovet on 
testattu Pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivik-
si ja toimiviksi. Lisäksi yrityksenä Crawford 
on ollut yli 50 vuotta. Pysyvyys tarkoittaa 
sitä, että yritys todennäköisesti on Suomessa 
vielä tulevina vuosikymmeninä. Näin ollen, 

jos asennetussa ovessa ilmenee jotakin, min-
kä vuoksi asentajalle tai myyjälle pitää esittää 
kysymyksiä, vastaaja löytyy. Takuuta ei oviin 
anneta heppoisin perustein.

Miten ovesta saadaan julkisivuun istuva?
Vesa Smeds suosittelee lähtemään lähimpään 
Crawford Centeriin tai asentavan jälleenmyy-
jän pakeille jo talon suunnitteluvaiheessa. 
Näin voidaan valita mitoitukset ja tarjolla ole-
vista kiiltävästä, matasta, sileästä, Stucco- tai 
Woodgrain-pinnasta sopivin. Kuosin jälkeen 
valitaan väri ja malli. Oveen saa halutessaan 
ikkunoita, sähköistyksen sekä lisävarusteita. 
Integroidut käyntiovet Crawfordin autotallin 
oviin on saatavilla.

Kaukosäädin helpottaa
– Nykyään ostettavat ovet ovat 98 %:sti 
sähkökäyttöisiä. Ne 2 %, jotka ostetaan kä-
sikäyttöisinä, menevät toissijaisiin autotal-
leihin – sellaisiin, joita käytetään harvoin. 
Sähkökäyttöinen nosto-ovi on paitsi luksus-
ta arkeen, myös arkea helpottava asia kaikil-
le. Erityisesti vanhuksille tai sellaisille, joilla 
ei enää ole voimia tai halua käyttää ulospäin 
aukeavia, käsikäyttöisiä autotallin ovia, ker-
too Vesa Smeds.

Autotallin oven toiminta
Ovi asennetaan yleensä lämpimään autotal-
liin, joten ovi toimii moitteetta pakkasessa-
kin. Jos sähkökäyttöinen ovi on asennettu 
kylmään autotalliin, sen käyttö onnistuu vie-
lä -20–25 °C. Lämpimässä autotallissa Vesa 
Smeds suosittelee käyttämään +13–14°C:n 
lämpötilaa, jotta kosteus ei pääse tekemään 
tuhojaan autotallissa. Smeds toteaa, että kyl-
mänä pidettävä autotallikin on parempi kuin 
lämpötilasuosituksesta poikkeaminen.

Miksi ovi pitäisi ottaa asennettuna?
– Asennus on hyvä ottaa oven mukana. Kun 
asennusryhmä tekee työnsä, lähdetään siitä, 
että työ tehdään kerralla kunnolla. Ovessa 
liikkuvilla osilla on 10 vuoden takuu, moot-
torilla 5 v, kun Crawfordin Centerin asenta-
ja on tehnyt työn. Toki asennuksessakin on 
takuu. Jokaisessa ovessa on kuitenkin omat 
asennusniksinsä. Väärin asennettuna ovi kul-
kee väärässä asennossa ja rullat kuluvat vai-
kuttaen oven kestoikään, sanoo Vesa Smeds.

Oven asennus vie puolen päivää ja jos ovi 
vaihdetaan avaimet käteen -periaatteella, 
työhön kuluu päivän verran.

Turvallisuus
Crawfordin ovet ovat turvallisia. Ovien mur-
toturvallisuus on testattu standardin NEN 
5096 mukaan ja luokiteltu WK2-turvaluok-
kaan. Murtosuojausluokituksella on posi-
tiivinen vaikutus esim. vakuutusmaksuun 
osassa yhtiöissä. Käytön kannalta kuulalaa-
keroidut ovet ovat sormisuojattu ja vaijerit-
kin ovat suojassa. Ovi on myös turvallinen 
energian suhteen: se on tiivis ja näin pitää 
lämmön sisällään. Ovien U-arvo on 1 ovi-
koossa 5000 x 2000.

Onko autotallin ovi on raskas eikä sitä jakseta avata? Lämpimällä säällä 
unohtuu kuinka pakkanen, jää ja lumi hankaloittivat autotallin oven avaa-
mista. Ulospäin aukeavien ovien esteenä olivat lumivallit tai vanha ovi oli 
jäätynyt paikalleen. Nosto-oven kanssa ongelmat vähenevät. Ovet nouse-
vat ylöspäin ja sähkökäyttöisiä ovia ei tarvitse käsin käydä nostelemassa.

Ota yhteyttä

Lähimmän Crawford-jälleenmyyjän 
löydät osoitteesta www.crawfordau-
totallinovet.fi /jälleenmyyjät ja huolto

Taistelu 
autotallin 

ovien kanssa 
historiaan 

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Crawford

– tilalle toimivat ovet
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Parvekkeella grillaamista ei kiellä mikään 
laki. Löytyykö vastaus järjestyssään-
nöistä? Jos taloyhtiössä on hyväksytty 

järjestyssäännöt, joissa grillaaminen parvek-
keella kielletään, onko tätä sääntöä noudatet-
tava? Kyseisen järjestyssäännön valvominen 
varmasti onnistuisi helpostikin, mutta miten 
järjestyssäännön rikkomisesta voisi sitten 
rangaista? Ainoa taloyhtiön ”rangaistuskei-
no” on asunnon haltuunotto. Tuomioistuin 
tuskin hyväksyisi haltuunottoa vain grillaa-
misen perusteella. Kuitenkin, mikäli palotur-
vallisuusmääräyksiä olisi selvästi ja kenties 
jopa toistuvasti laiminlyöty, voisi perusteet 
haltuunotolle löytyä helpostikin.

Lähtökohtana on se, että osakkailla on 
oikeus tavanomaiseen elämään osakashal-
linnassa olevissa tiloissa. Tähän tavanomai-
suuteen kuuluu myös grillaaminen. Järjestys-
sääntöjen maininta grillauskiellosta on siis 
lähinnä suositus eli taloyhtiön kanta asiaan, 
ei velvoite. Taloyhtiöllä ei ole oikeutta kieltää 
grillaamista – edes parvekkeella – jollei tällä 
aiheuteta vaaratilanteita tai häiriötä muille. 

Parvekegrillaus 
kuumentaa tunteita

Alakerran naapuri on päättänyt syödä koko kesän lihapai-
notteisesti ja päivästä toiseen grilli on kuumana käryjen 
noustessa parvekkeellesi. Kuulostaako tutulta? Vai oletko 
itse hurahtanut grillauksen maailmaan? Miten taloyhtiös-
sä suhtaudutaan parvekkeella grillaamiseen?

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Rakentaja.fi 
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grillaamista – edes parvekkeella – jollei tällä 
aiheuteta vaaratilanteita tai häiriötä muille. 

Grillaajan muistilista:
• Sijoita grilli palamattomalle alustalle 

ja varmista ettei ympärillä ole mitään 
syttyvää.

• Älä jätä grilliä hetkeksikään valvo-
matta.

• Kertakäyttögrilliä ei tule missään ta-
pauksessa käyttää parvekkeella.

• Pidä lapset loitolla grillistä.
• Varaa sammutusvälineistö käden 

ulottuville.
• Muista, ettei rasvaa saa sammuttaa 

vedellä vaan tukahduttamalla esim. 
sammutuspeitteellä.

• Parvekepalo syttyy yleensä grillin 
riittämättömän sammutuksen seu-
rauksena.

• Huomioi naapurit tai kutsu heidät 
mukaan grillaamaan.

• Ole tarkkana – olet vastuussa, jos jo-
takin tapahtuu!

Turvallisuusmääräyksiä tulee siis ehdotto-
masti noudattaa.

Mikäli vain mahdollista, tulisi tyytyä säh-
kögrilliin. Kaasugrilliä käytettäessä tulee eh-
dottomasti tarkastaa kaasupullon ja letkujen 
kunto vuotojen varalta ennen grillikauden 
avausta ja kiinnittää erityistä huomiota pa-
loturvallisuuteen. Hiiligrillin käyttö ei ole 
missään nimessä suositeltavaa, jo pelkästään 
siitä nousevien käryjen vuoksi. Jos taloyhtiön 
parvekerakenteet ovat puisia, saattaa taloyh-
tiöllä olla perusteltava syy grillaamiskiellon 
asettamiseen. Kannattaa myös varmistaa, 
onko oman kunnan pelastuslaitos antanut 
suosituksia parvekegrillauksen suhteen.

Varmista siis, että grillaamiselle löytyy ta-
loyhtiöstä asianmukaiset puitteet muualta. 
Parhaimmillaan taloyhtiöstä löytyy huvima-
ja tai grillikatos, joka on niin houkutteleva, 
ettei osakkailla ole syytä ostaa omaa grilliä. 
Samalla saatetaan luoda uusia ystävyyssuh-
teita ja voidaan jakaa parhaimpia grillivink-
kejä naapureiden kesken.
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Parveke on kerrostaloasunnon ulkotila
Viime vuosina kaupungistumiskehitys on ollut voimakasta. Omako-
titalon piha on vaihtunut pieneen asuntokohtaiseen parvekkeeseen, 
joka palvelee kompaktissa koossaan asukkaan ulkoasumisen tarpei-
ta. Samalla joudutaan muokkaamaan tätä pientä tilaa palvelemaan 
asukkaiden hetkellisiä tarpeita. Sateella tarvitaan säänsuojaa, tuu-
lella tuulen-, pölyn- ja viimansuojaa, päivällä melunsuojaa ja kesällä 
auringonsuojaa. Suurin osa näistä tarpeista pystytään tyydyttämään 
parvekelasituksilla, joiden keskeisin ominaisuus on juurikin sään-
suojaus. Ei siis mikään ihme, että 70 % Suomen asuntokohtaisista 
parvekkeista on lasitettuja, eli noin 500 000 lasitettua parveketta.

Kaupunkikuvalliset näkökulmat otettava huomioon
Asukkaille on tärkeää myös kerrostalon ulkonäkö, jota kaupunkien 
lupaviranomaiset tarkastelevat lasituspäätöksiä tehdessään. Hyvänä 
lähtökohtana olemassa olevassa rakennuskannassa on suosia puit-
teettomia ja sirorakenteisia lasituksia, jotka istuvat olemassa olevaan 
rakennuskantaan huomaamattomasti. Teknisestä näkökulmasta tar-
kasteltaessa on oleellista, että rakennusoikeuteen kuulumattomana 
tilana parveke säilyy ulkotilana myös lasittamisen jälkeen. Tutki-
musten mukaan ilma vaihtuu tyypillisesti lasitetulla parvekkeella 
kolmesta 20:n kertaan tunnissa.

Kiinteistönpidossa pidempi käyttöikä kiinnostaa
Parvekelasitus helpottaa parvekerakenteiden kosteusrasituksia ja pi-
dentää siten parvekkeen käyttöikää. Korroosion etenemisen ja pak-
kasrapautumisen hidastumisen seurauksena suora käyttöiän jatku-
minen on tyypillisesti 5–10 vuoden luokkaa. Parhaaseen lopputulok-
seen päästään, kun lasituksien asentaminen tehdään laastipaikkaus- 
ja pinnoituskorjauksen yhteydessä. Tällöin parvekkeen käyttöikää 
saadaan jatkettua 5–25 vuotta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 
vanhan lasittamattoman parvekkeen oletettu käyttöikä on 35 vuot-
ta ja uuden hyvin huolletun lasitetun parvekkeen 60–130 vuotta.

Energiansäästö lasituksien lisähyöty
25 parvekkeelta tehtyjen mittausten perusteella lasitetut parvekkeet 
ovat tyypillisesti 1,5–10 °C ja suurimmillaan jopa 30 °C ulkoilmaa 
lämpimämpiä Suomessa. Tämän seurauksena taustaseinän, ikkunan 
ja oven lämpöhäviöt pienenivät arviolta 15–25%. Laskennallisten 
tarkastelujen perusteella lämmitysenergian säästö on tyypillisesti 
3,4–10,7% ja keskimäärin 5,9% asuinhuoneistossa. Toteutettujen 
korjausten perusteella energiansäästö on ollut hieman alhaisempi. 
Suurin energiansäästövaikutus voidaan saavuttaa vanhojen kerrosta-
lojen sisäänvedettyjen parvekkeiden avulla. Merkittävin yksittäinen 
parannus energiansäästöön voidaan saavuttaa sijoittamalla huoneis-
ton tuloilmaventtiilit parvekkeen kohdalle, joka itsessään on yleinen 
ratkaisu 1970-luvun kerrostaloissa.

Aurinkosuojaverhoilla ylilämpöongelmat kuriin
Lasituskohtaisia aurinkosuojaverhoja on asennettu Suomessa noin 
60 000 parvekkeelle. Näistä 10 000 on asennettu viimeisen vuoden 
aikana. Tämän seurauksena parvekejulkisivut ovat elävöityneet. Vai-
kutus näkyy erityisesti kuumana kesäpäivänä, kun asukkaat laskevat 
alas erilaisia aurinkosuojaverhoja. Parvekkeen käytettävyyden kan-
nalta kehitys on ehdottoman suositeltavaa. Todennäköisin syy verho-
jen suosion nopeaan kasvuun on saatavuuden parantuminen. Ilman 
aurinkosuojaverhoja lämpötilat parvekkeen sisällä voivat nousta 40 
asteeseen jo toukokuussa.

Lasitettu parveke on 

energiansäästöä 
tuottava 

asunnon ulkotila

Teksti: Jyrki Hutri   Kuvat: Lumon

Tilaa ilmainen suunnittelu- ja 
kustannusarviokäynti

Jätä yhteydenottopyyntö Lumonin lasituksesta:
www.omataloyhtio.fi /yhteydenotto

Parvekkeen avulla luodaan rakennukseen yksilöllistä ilmettä ja 
tunnistettavuutta. Samalla syntyy kerrostaloon asuntokohtaisia 
ulkotiloja. Asumisen kannalta on tärkeää, että nämä tilat varus-
tetaan parvekelaseilla ja lasit aurinkosuojaverhoilla. Näin laa-
jennetaan tilan käyttömahdollisuuksia, säästetään energiaa ja 
pidennetään parvekkeen käyttöikää.
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”Parvekelasitus helpottaa 
parvekerakenteiden kosteus-

rasituksia ja pidentää siten 
parvekkeen käyttöikää.”



26 Omataloyhtiö.�    2015

Tamperelaisen As.oy Syrjän vuonna 
1948 rakennettu kaksikerroksinen ra-
kennus edustaa ajalleen tyypillistä ark-

kitehtuuria. Puurunkoisen ja harjakattoisen 
talon alkuperäinen julkisivu oli rakennusvai-
heessa rapattu, mutta saanut pintaansa levy-
verhouksen 1970-luvulla.

”Rakennuksen vinolaudoituksen päälle 
tehty verkkorappaus oli myöhemmin pääl-
lystetty paloista koostuvilla kuitusementti-
levyillä”, pääsuunnittelijana ja kohteen val-
vojana toimiva Teho Lehtinen kuvailee läh-
tötilannetta.

”Levyjen elinkaari oli selvästi tullut tien-
sä päähän. Kuntoarvion perusteella vaihto-
ehtoina olivat ylläpitokunnostus tai uudista-
minen, sillä alueen talot ovat asemakaavassa 
merkitty säilytettäviksi”, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan suurin korjaustarve 
kohdistui vanhan lämmöneristeen, eli ko-
nehöylälastusta ja päistäreistä koostuvan 
eristyksen parantamiseen vastaamaan tämän 
päivän vaatimuksia.

Ratkaisuksi valittiin Parocin tuulensuo-
jan sisältävä lisäeristyslevytys, jolla on hyvä 
paloturvallisuus.

”Halusimme valita nimenomaan kivivillan 
ja Parocin kehittämä valmis ratkaisu soveltuu 
hyvin tämän tyyppisiin puutaloihin. Eristeen 
päälle asennetaan lisäksi uusi julkisivulau-
doitus, jota nykyään toivotaan käytettävän 
alueen rakennuksissa”, Lehtinen sanoo.

Teholehtinen Oy:n asiantuntemuksella ra-
kennukselle suunniteltiin mittava saneeraus, 
jossa uusitaan vesikatto, jatketaan räystäitä 
150 mm sekä uudistetaan sadevesijärjestel-
mä. Julkisivu-urakan yhteydessä myös maan 
pinnan päällä näkyvä sokkeli lisäeristetään ja 
levytetään uusiksi.

”Myöhemmin maanalaiselle sokkelille ja 
perustukselle rakennetaan lämpöeristys- ja 
kuivanapitojärjestelmä. Ränni- ja hulevedet 
ohjataan uuteen pumppukaivoon, sillä ta-
lon katualueella ei vielä ole kunnallista ka-
tuviemäröintiä”, suunnittelija kuvaa tulevaa 
ratkaisua.

Kaikkien julkisivupintojen uudistamisen 
yhteydessä vanhat 2-lasiset ikkunat vaihde-
taan uusiin energiatehokkaisiin ikkunoihin, 
joiden U-arvo on alle 1,02 W/m2K.

Tuulensuojaeriste nopea asentaa
Urakoitsijana toimivalla Hämeen Kattokes-
kus Oy:llä on Teho Lehtisen tapaan aiempaa 
kokemusta Paroc Renova-tuulensuojaeristeen 
asentamisesta vastaavan tyyppisessä sanee-
rauskohteessa Nekalan ja Viinikan alueella.

Toimitusjohtaja Henry Riihimäki kuvai-
lee julkisivuun lisättävää tuulensuojaeristet-
tä asentajaystävälliseksi ja samalla nopeak-
si työstää. Lähes 500-neliöisen seinäpinnan 
eristäminen saadaan valmiiksi kolmen työ-
päivän kuluessa.

”Paroc Renovan asentaminen on hirmu 
helppoa, sillä levyjen mitoitukset ovat sel-
keitä ja osuvat sopivasti yhteen koolausten 
kanssa”, Riihimäki toteaa.

Asbestipitoisen julkisivulevytyksen ja 
rappauksen purkua varten talon ympärille 
jouduttiin pystyttämään telineiden lisäksi 
teltta estämään pölyn leviämistä. Telineet 
osoittautuivat hyödyllisiksi myös eristelevy-
jen asentamisessa, sillä talon ympäri pääsee 
nyt helposti kiertämään.

”Ensi vuodesta lähtien ulkona tapahtuva 
asbestipitoisten rakenteiden purku muuttuu 
luvanvaraiseksi, joten joudumme panosta-
maan lisää henkilöstömme koulutukseen”, 
Riihimäki kertoo.

As.oy Syrjä Tampereen Viinikassa

 Kaavassa suojeltu asuintalo 

uudistaa ilmeensä
Liki 70 vuoden ikään ehtinyt pienkerrostalo käy läpi 
mittavaa muodonmuutosta ja harppaa sen myötä 
2010-luvulle. Energiaremontissa Viinikan ikäneito 
saa samalla täysin uudistetun ilmeen.

Teksti: Pirjo Kuisma   Kuvat: Paroc oy

Riihimäki kertoo.

Kaksikerroksinen lähiökerrostalo Tam
pereen Viinikassa on rakennettu vuonna 
1948. Talon julkisivu oli korjauksista huo
limatta ehtinyt liki 70 vuodessa päästä 
uudistamista vaativaan kuntoon.

Talon ympärille pystytettiin 
teltta estämään pölyn leviämistä asbestipitoi

sen julkisivulevytyksen ja rappauksen purkuvaiheessa.
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Ikkunoiden ja ovien ympärystät koolataan. Kiinnitys tehdään 
ruuveilla, joille porataan 12 mm poralla noin 25 mm syvä reikä, 
jolloin ruuvi ylettyy hyvin vanhaan seinään. PAROC Renova 
levyt leikataan sopivan mittaiseksi PAROC Villaveistä käyttä
mällä.

Pääsuunnittelija ja valvoja Teho Lehtinen ja Hämeen Kattokes

kuksen asennusryhmän vetäjä Tauno Riihimäki sekä työnjoh

taja Kari Manninen.

Perusteellisessa remontissa julkisivut rakennetaan kokonaan uu
siksi. Seinien eristämisessä käytetään PAROC Renovan tuulen
suojaeristettä, joka muodostaa tehokkaan ja samalla vesihöyryä 
läpäisevän sääsuojan. Kuvissa Hämeen kattokeskuksen asentaja 
Matti Torvinen.

Pääsuunnittelija ja valvoja Teho Lehtinen ja Hämeen Kattokes

Pääsuunnittelija ja valvoja Teho Lehtinen ja Hämeen Kattokes

kuksen asennusryhmän vetäjä Tauno Riihimäki sekä työnjoh

kuksen asennusryhmän vetäjä Tauno Riihimäki sekä työnjoh

taja Kari Manninen.
taja Kari Manninen.
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Lisäeristyslevy ja tuulensuoja  
yhdessä
Vanhojen pienkerrostalojen julkisivusa-
neeraukseen soveltuva Paroc Renova 
-tuulensuojaeriste muodostaa tehokkaan 
säänsuojan, sillä levyn rakenteeseen on 
liitetty mukaan vesihöyryä läpäisevä Ty-
vek®-tuulensuojakangas (n). Paroc Reno-
valla teet energiaviisaamman eristyksen 
yhdellä kerroksella, vähäisellä määrällä 
puutavaraa ja kiinnikkeitä. Eristelevyn 
koolausvälin ansiosta rakenteeseen muo-
dostuu myös kylmäsiltoja vähemmän kun 
k600 koolauksella.

Vanhan rakenteen laskennallinen 
u-arvo oli 0,67 W/m2K ja lämpöhäviö 88 
kWh/m2 vuodessa.

Uuden rakenteen laskennallinen u-ar-
vo on 0,28 W/m2K ja lämpöhäviö 38 
kWh/m2 vuodessa.

Säästö vuodessa on 50 kWh/m2.

Tuote soveltuu käytettäväksi P3-palo-
luokan rakennuksissa. Paloturvallisuut-
ta ja ääneneristävyyttä lisäävä ratkaisu, 
joka parantaa rakennetta myös kosteus-
teknisesti.

Remontti kutistaa lämmityslaskua
Asunto-osakeyhtiössä isompi remontti on 
asukkailleen aina pienoinen haaste, mutta 
taloyhtiön isännöitsijä Riikka Peltosen mu-
kaan työt ovat edenneet ripeästi ja asunto-
jen omistajat odottavat innolla lopputulosta.

”Energiatehokkuuden parantaminen oli 
yksi remontin käynnistäjistä, mutta vieläkin 
tärkeämpänä asiana asukkaat pitivät talon ra-
pistunutta julkisivua, jonka päivittäminen oli 
viimeistään nyt ajankohtaista”, korjaushan-
ketta taloyhtiön hallituksen ja pääsuunnitte-
lijan kanssa tiiviissä yhteistyössä suunnitel-
lut Peltonen sanoo.

Isännöitsijä korostaa, että uudistuksista 
huolimatta talon arkkitehtuurissa halutaan 
säilyttää ajan henki ja rakennuksen hyvä 
hengittävyys, joten kaikki ratkaisut ja mate-
riaalivalinnat on suunniteltu huolella vanhaa 
kunnioittaen. Esimerkiksi ikkunoiden karmi-
tilkkeenä käytetään pääosin pellavarivettä.

Lämmityskuluihin odotetaan selvää pudo-
tusta. Se, paljonko asukkaat jatkossa vuosita-
solla säästävät, selviää myöhemmin.

”Energiankulutuksen muutosta päästään 
arvioimaan vuoden kuluttua. Lämmitysener-
gian säästöön vaikuttavat julkisivun lisäeris-
tyksen sekä ikkuna- ja kattoremontin lisäksi 
vuosi sitten uudistettu kaukolämpölaitteis-
to”, Peltonen arvioi.

Kortteentie 9:ssä sijaitsevan talon re-
montti pääsi alkamaan aikataulun mukai-
sesti maaliskuussa 2015. Peruskorjauksen 
arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2015.

Lisäeristyslevyjen sekä levyn ja koolauksen väliset sau
mat tiivistetään lopuksi Parocin saumausteipillä PAROC 
XST 020 tai saumausmassalla PAROC XPS 001. Pääosa 
eristyslevyjen välisistä saumoista peittyy julkisivulaudoi
tuksen pystykoolauksella.

Hämeen Kattokeskuksen toimitusjohtaja Henry Rii
himäki kiittelee levyjen selkeitä mitoituksia, mitkä 
nopeuttavat asennustyötä. Hän kiitteli myös Parocin 
Tampereen aluepäällikkö Harri Viitasta ulkonurkan 
tekovinkistä.

Ulkonurkassa eristelevyyn jäte
tään noin 10–20 cm ylimittaa, 
josta irrotetaan pintakangas ja 
leikataan liika villa pois. Kangas 
käännetään nurkan yli ja sauma 
teipataan. Kohteessa lisäeriste
tään myös sokkeli.

’Uusi julkisivu päivittää rakennuk
sen ilmeen tälle vuosituhannelle,  
mutta säilyttää alkuperäisen 
40lukulaisen arkkitehtuurin 
hengen.
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tuslähde ei siis ole kannattava taloyhtiös-
sä lähitulevaisuudessa toteutuvissa korja-
ushankkeissa. Tilojen vuokraaminen, joko 
taloyhtiön osakkaille tai ulkopuolisille, on 
kuitenkin helppo ja varsin riskitön rahoitus-
lähde, kun tulojen kerryttämiseen on aikaa. 
Mikäli taloyhtiössä on panostettu suunnitel-
malliseen kiinteistönpitoon, ainakin hank-
keen osarahoittaminen on usein mahdollista 
vuokratuotoilla.

Ulkoiset rahoituslähteet
Ulkoisista rahoituslähteistä yleisin on talo-
yhtiön pankista nostama laina yhdistettynä 
asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA:n) sekä kuntien myöntämiin avustuk-
siin. Lainat on aina syytä kilpailuttaa. Helpos-
ti taloyhtiön tulee otettua lainat ns. ”omasta 
pankista”. On kuitenkin syytä kilpailuttaa lai-
nat ja samalla suorittaa pankin vaihto, mikäli 
parempi tarjous löytyy, sillä usein pankit vaa-
tivat koko asiakkuuden siirtämistä pankkiin, 
josta ko. laina otetaan. Tällaisessa tilanteessa 
tulee tietenkin ottaa huomioon muutos myös 
muiden pankkipalveluiden hinnoissa. Mikäli 
uudessa pankissa ns. päivittäispalvelut mak-
savat tai pahimmassa tapauksessa eivät toi-
mi, voivat näin aiheutuvat lisäkustannukset 
tehdä lainasta jopa kalliimman kuin se olisi 
ollut alkuperäisessä pankissa.

Valtion varoista voidaan myöntää asumi-
seen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. 
Avustukset myönnetään asuntokannan kor-
jaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. 
Kunnan, Valtiokonttorin tai ARA:n avus-
tuksissa jo 10 %:n avustus on merkittävä ja 
se kannattaa hyödyntää. Osalle avustuksista 
on määrätty hakuaika ja joitakin voi hakea 
ympäri vuoden. Avustuksia ovat mm. hissi-
avustus tai esteettömyysavustus (avustusta 
liikkumisesteen poistamiseen). Hissiavustus 
voidaan myöntää uuden hissin asentamisek-
si kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole 
ennestään hissiä. Hissiavustuksen määrä voi 
olla jopa 50 % hyväksytyistä korjauskustan-
nuksista. Lisäksi osa kunnista myöntää yli-
määräisen 10 % avustuksen taloyhtiöiden 
hissihankkeisiin.

Taloyhtiön osakkaat maksavat osuu-
tensa taloyhtiöremontin kustannuk-
sista yhtiöjärjestyksen vastikeperus-

teen mukaan. Tyypillisimpiä taloyhtiön ra-
hoitusvaihtoehtoja ovat pankkilaina sekä 
hankeosuus- eli ns. osakassuoritukset. 
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi myös 
päättää, että korjaushankkeeseen aloite-
taan jo ennen remonttia varojen kerääminen 
erillisellä korjausvastikkeella. Pienemmissä 
korjauksissa saattaa taas olla tarkoituksen-
mukaisinta kerätä esimerkiksi yksi ylimää-
räinen vastike.

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoittami-
seen on muitakin vaihtoehtoja. Tässä artik-
kelissa ei kuitenkaan oteta kantaa eri rahoi-
tusvaihtoehtojen päätösmenettelyihin tai 
vaadittaviin kirjanpidollisiin toimenpitei-
siin taloyhtiössä.

Sisäiset rahoituslähteet
Yksi tapa korjaushankkeiden rahoitukseen 
on taloyhtiön hallinnassa olevien tilojen, 
kuten asuin- ja liikehuoneistojen myyminen 
tai vuokraaminen. Myös taloyhtiön hallin-
nassa olevien varastotilojen tai vaikka pi-
harakennusten muuttaminen asuin- tai lii-
kehuoneistoiksi ja myyminen edelleen on 
mahdollista. Tällöin tulee kuitenkin tarkoin 
suunnitella ja selvittää, saako myymises-
tä tuottoa, kun muutostöistä aiheutuneet 
kustannukset on vähennetty. Helposti tulee 
ajatelleeksi muutostyön olevan helppoa ja li-
säkustannukset tulevatkin yllätyksenä. Va-
rasto tms. tilat voidaan myydä myös sellaise-
naan, mutta tällöinkin taloyhtiön tulee val-
voa ostajan muutostöitä. Taloyhtiö voi myös 
pohtia käyttämättömän rakennusoikeuden 
myymistä esim. käyttöullakolta tai tonttia 
lohkomalla. Näiden vaihtoehtojen toteut-
taminen vaatii kuitenkin paljon asiantunte-
musta ja taustaselvittelyä kannattavuuden 
ja kirjanpidollisten asioiden suhteen.

Tilojen myymistä helpompaa onkin ta-
loyhtiön hallinnassa olevien tilojen vuok-
raaminen. Vaihtoehtoa voidaan kuitenkin 
harkita vain, jos taloyhtiöllä on aikaa odot-
taa näin saatuja vuokratuloja. Tämä rahoi-

On hyvä huomioida, että myös korjaus-
hankkeita edeltäviin kuntotutkimuksiin on 
mahdollista saada avustusta. Kuntotutki-
musavustusta voi saada kosteusvaurioitu-
neisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinra-
kennuksiin. Sen myöntämisen edellytykse-
nä on, että kunnan terveydensuojeluviran-
omainen eli terveystarkastaja on todennut 
terveyshaitan.

Muita rahoitusvaihtoehtoja
Pienimpiä taloyhtiön kunnossapito- ja kor-
jaustöitä, kuten esimerkiksi pihatöitä tai 
maalaustöitä, voidaan tehdä vaikka talkoil-
la. Tällöin on tietenkin hyvä tarkastaa mm. 
taloyhtiön vakuutusten kattavuus ja ottaa 
erillinen ns. talkoovakuutus. On muistetta-
va, että talkoisiin osallistuminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja että ketään ei voida 
pakottaa yhteisiin talkoisiin. Siltä, joka ei 
osallistu talkoisiin, ei voida myöskään periä 
esimerkiksi mitään ylimääräisiä vastikkei-
ta talkoista poissaolon vuoksi. Talkoot toi-
mivatkin parhaiten pienessä ja muutenkin 
hyvässä yhteishengessä toimivassa taloyh-
tiössä, jossa asioita on muutenkin totuttu 
hoitamaan yhteisvastuullisesti (esimerkiksi 
porrassiivoukset tms.).

Taloyhtiö voi myös neuvotella mainos-
tilan myymisestä esimerkiksi julkisivure-
montin aikana julkisivun suojapeitteeseen. 
Mainostoimistot saattavat olla kiinnostu-
neita isojen kaupunkien keskustoissa tai 
vilkkaasti liikennöidyn tien varrella sijait-
sevien rakennuksien tarjoaman mainosti-
lan mahdollisuuksista. Ratkaisevaa on siis 
rakennuksen sijainti.

Näiden rahoitusvaihtoehtojen – kuten 
tietysti muidenkin – valitseminen vaatii 
kriittistä tarkastelua ja kannattavuuslaskel-
mia, mutta myös eri alojen asiantuntijuutta 
ja yhteistyötä mm. kirjanpitäjien kanssa.

Mistä rahoitus 
taloyhtiön korjaushankkeeseen?

Taloyhtiön tilanteesta, varallisuudesta ja strategiastakin riippuen 
valitaan rahoitustapa erikseen taloyhtiön kullekin korjaushankkeelle. 
Yleensä rahoitustapojen vertailu kuuluu hallitukselle ja isännöitsijälle. 
Rahoitusvaihtoehtoja on vertailtava, sillä rahanlähteitä on yllättävän 
monia – omia ja ulkoisia. Tämän jälkeen yhtiökokous tekee lopullisen 
päätöksen siitä, mikä rahoitustapa valitaan.

Lue lisää suunnitelmallisesta 
taloudenhoidosta

http://www.omataloyhtio.fi /tuoteinfo/
TM_1369_taloyhtiontalousasiat.htm

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuva: Jarno Kylmänen
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab ja Arkkitehtitoimisto ERAT Oy

Markkinatien julkisivukorjauksen 

pilottivaihe valmistui
Markkinatiellä Helsingin Malmilla sijaitsevan kahdeksan 
kerrostalon julkisivujen ja ilmastoinnin peruskorjauksen 
pilottivaihe saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti 
maaliskuun loppuun mennessä. Tästä jatketaan seuraavien 
kolmen talon peruskorjauksella, kertoo työmaan vastaava 
mestari Timo Saloranta YIT Rakennus Oy:stä.

luhaitoista ja erilaisista piha-alueen saman-
aikaisista korjaustoimenpiteistä. Asukkaat 
ovat suhtautuneet korjaukseen kuitenkin 
varsin ymmärtäväisesti, sillä tuohan korja-
us alueelle niin esteettistä kuin toiminnal-
listakin lisämukavuutta – esimerkiksi uu-
sien ja isompien lasitettujen parvekkeiden 
muodossa.

Markkinatien kr-taloille uusi 
iv-kanavajärjestelmä oli optimaalinen
Pilottivaiheessa korjattiin aluksi vain 
yksi talo, jotta voitaisiin varmistua uu-
dentyyppisen ilmanvaihtokanavoinnin 
toimivuudesta. Korjauksessa käytettiin 
ilmastointikanavien vedossa varsin uu-
dentyyppistä toimintamallia, jossa tu-
loilmakanavisto oli sijoitettu julkisivu-

muurauksen takana olevan eristekerroksen 
sisään, kertoo rakennesuunnittelusta vas-
taava projektipäällikkö Sami Suomela Insi-
nööritoimisto Lauri Mehto Oy:stä. Aiemmin 
vastaavantyyppistä menetelmää ei ole voitu 
juurikaan käyttää, sillä kanavisto vaatii pak-
sun eristekerroksen ympärilleen. Nykyisin 
julkisivukorjauksiin kohdistuvat energia-
tehokkuusvaatimukset edellyttävät lähes 
poikkeuksetta myös lämmöneristyksen pa-
rantamista. Tämä puolestaan johtaa yleensä 
paksumpiin eristekerroksiin, mikä puoles-
taan mahdollistaa tämänkaltaisten tuloil-
makanavistojen asentamisen ulkoseinära-
kenteen sisään.

Menetelmä ei sovellu kaikkiin talotyyppei-
hin, mutta esimerkiksi Markkinatien tapai-
siin 3–4 kerroksisiin, perinteisillä ikkunoilla 
varustettuihin taloihin menetelmä on opti-
maalinen. Sen sijaan nauhamaisilla ikkunoilla 
varustettuihin taloihin menetelmä ei ilman 
ikkunamuutoksia sovellu, sillä iv-kanaville 

pitää olla riittävästi tilaa kerroksista toisiin 
putkia vedettäessä.

Pilottitalossa varmistettiin teknisten 
ratkaisujen toimivuus
Urakka oli suunniteltu toteutettavaksi niin, 
että ensin korjataan pilottitalo, jossa tehdään 
tarvittavat mittaukset uuden korjaustavan 
toimivuuden varmistamiseksi ja vasta sitten 
aloitetaan muiden talojen korjaustoimenpi-
teet. Pilottitalon iv-kanavistoille tehtiin ka-
navakohtaiset tarkastukset LVI-valvojan toi-
mesta. Kaikki kanavat olivat tiiviit, myös ai-
kaisemmin poistoilmakanavina talossa toimi-
neet vanhat kanavat, vaikka niiden tiiviyttä 
ennen töiden aloittamista hieman epäiltiin-
kin. Uusien kanavien kannakointi, eristykset 
ja eristeiden pintaan asennetut suojaukset 
tarkastettiin jo rakentamisen aikana. Lo-
puksi, kun ilmanvaihtokoneet oli asennettu 
ja iv-konehuone muutoinkin toimintakun-
nossa, tehtiin kanaviston tiiviysmittaukset. 
Tiiviys testattiin savukokein. 

Kaikki tarvittavat mittaukset ja säädöt on 
nyt tehty ja koska kaikki näyttivät toimivan 
varsin hyvin, saatiin lupa kolmen seuraavan 
talon korjauksen aloittamiselle samaa mene-
telmää käyttäen, toteaa Saloranta.

Seuraavat kolme taloa valmistuvat 
marraskuuhun mennessä
Kohteen ensimmäinen ns. pilottivaihe saatiin 
luovutettua aikataulun mukaisesti 20.3. ja 
ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan 
takaisin F-taloon samasta päivästä alkaen. 
Seuraavaksi korjataan taloja aina kolmen 
talon sarjassa. G-talon korjaus aloitettiin 
asukasmuutoilla 16.3. alkaen ja pari viikkoa 
ennen vappua oltiin korjauksissa jo niin pit-
källä, että eristeet oli poistettu, sokkelileven-

Alueen julkisivujen ja ilmanvaihdon pe-
ruskorjaus aloitettiin F-talosta, joka 
on sijainniltaan taaimmaisin ja siksi 

sopivin myös pilottikohteeksi. Tällöin myös 
korttelin muiden talojen asukkaille aiheutu-
vat haitat jäivät Salorannan mukaan mahdol-
lisimman vähäiseksi. Koska korjaus käsitti 
julkisivukorjauksen ohella myös katon, ilmas-
toinnin, salaojien, aluelämmön putkituksien 
sekä kaapelointien uusimisen, piti F- talon 
asukkaiden muuttaa korjauksen ajaksi kau-
pungin heille osoittamiin sijaisasuntoihin.

Erityisesti ilmastoinnin katkaiseminen oli 
muuton kannalta ratkaiseva tekijä. Peruskor-
jaustöiden eteneminen oli näin myös helpom-
paa, kun ei tarvinnut joka asiassa ottaa asuk-
kaita huomioon. Tosin kiinteistöyhtiön mui-
den talojen asukkaat kärsivät jonkin verran 
työmaan aiheuttamista ylimääräisistä me-

luhaitoista ja erilaisista piha-alueen saman-
aikaisista korjaustoimenpiteistä. Asukkaat 
ovat suhtautuneet korjaukseen kuitenkin 
varsin ymmärtäväisesti, sillä tuohan korja-
us alueelle niin esteettistä kuin toiminnal-
listakin lisämukavuutta – esimerkiksi uu-
sien ja isompien lasitettujen parvekkeiden 
muodossa.

Markkinatien kr-taloille uusi 
iv-kanavajärjestelmä oli optimaalinen
Pilottivaiheessa korjattiin aluksi vain 
yksi talo, jotta voitaisiin varmistua uu-
dentyyppisen ilmanvaihtokanavoinnin 
toimivuudesta. Korjauksessa käytettiin 

Kohteen vastaava mestari Timo Saloranta oli lopputulok

seen varsin tyytyväinen. Paikalla muurattu tiilijulkisivu on 

elinkaarta ja huoltojaksojen tiheyttä ajatellen kilpailukykyi

nen ja kestävä ratkaisu.
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Julkisivukorjauksen ensimmäinen vai
he luovutettiin aikataulun mukaisesti 
20.3. Korjaus tuo alueelle niin esteet
tistä kuin toiminnallistakin lisämuka
vuutta sekä uusien paikalla muurat
tujen julkisivujen että isompien lasitet
tujen parvekkeiden muodossa. Pihat 
odottavat vielä myöhemmin tehtävää 
viimeistelyä.

Kolmannen Htalon ulkokuorista oli 
vappua edeltävällä viikolla poistettu jo 
suuri osa. Purkutyö tehtiin kurottajan 
päässä olevan purkurobotin avulla.

Usein ajatellaan, että muurauksen alle tehtävät sokkelilevennykset aiheuttavat 
merkittäviä lisäkustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, sillä niiden teko on varsin 
nopea toimenpide, koska ne voidaan tehdä salaojakorjauksien yhteydessä, jol
loin sokkelin vierustat joudutaan joka tapauksessa kaivamaan auki.

Seuraavan Gtalon korjaus aloitettiin asukasmuutoilla 16.3 
alkaen ja pari viikkoa ennen vappua oltiin korjauksissa jo niin 
pitkällä, että eristeet oli poistettu, sokkelilevennykset osittain jo 
tehtynä ja muuraustyöt alkamassa.

”Paikalla muurattu tiilijulkisivu on 
pitkäikäinen ja elinkaarensa aikana vähän 

huoltoa vaativa julkisivukorjausratkaisu 
– ja siksi myös kilpailukykyinen.”
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nykset osittain jo tehtynä ja muuraustyöt al-
kamassa. Seuraavan H-talon muutot alkoivat 
vappua edeltävällä viikolla ja tämän ryhmän 
viimeisen eli A-talon muutto sijoittuu tou-
kokuun loppuun.

Vastaavan mestarin näkökulmasta katsot-
tuna pilottina toimineen F-talon aikataulu oli 
varsin tiukka, koska siinä piti miettiä hieman 
enemmän mm. uuden iv-kanavajärjestelmän 
asentamisen mukanaan tuomia hidastavia te-
kijöitä, ja etenkin niiden tahdistamista mui-
den töiden, kuten esimerkiksi muurauksen 
etenemiseen. Nyt kun kaikki asiat on ker-
taalleen mietitty ja harjoiteltu, sujuu jatkokin 
hieman helpommin, kun jokaista asiaa ei tar-
vitse enää erikseen miettiä. Lisäksi kolmen 
talon samanaikainen korjaus tuo rakentajalle 
lisäsynergiaa, kun työntekijöitä voidaan kier-
rättää tilanteen mukaan kohteesta toiseen. 
G-talo valmistuu elokuun loppuun mennes-
sä, H-talo lokakuun puolessa välissä ja A-talo 
marraskuun lopussa, joten aika rivakasti pe-
ruskorjaus kaiken kaikkiaan etenee.

Sokkelilevennysten tekoko hankalaa?
Usein ajatellaan, että paikalla muuratun jul-
kisivun alle tehtävät sokkelilevennykset ai-
heuttavat merkittäviä lisäkustannuksia kor-
jauskohteessa. Todellisuudessa niiden teko 
on kuitenkin varsin nopea toimenpide. Koska 

salaojat ovat tämän ikäisissä  taloissa jo var-
sin usein huonossa kunnossa, joudutaan sok-
kelin juuret joka tapauksessa kaivamaan auki 
ja salaojat uusimaan. Tästä johtuen sokkeli-
levennyksen teko ei enää aiheuta suurtakaan 
lisätyötä. Markkinatienkin tapauksessa van-
hat putket olivat monin paikoin litistyneet 
kasaan ja ne piti uusia. Samalla kertaa, kun 
salaojaputket uusitaan, ei sokkelien mantte-
lointikaan ole enää merkittävästi kustannuk-
sia tai aikaa lisäävä toimenpide.

Valkoinen tiilitalo muuttui punaiseksi
Kun rakennustelineet oli purettu, paljastui 
talon uusi julkisivu talven muurauksien jäljil-
tä varsin valkoisena, vaikka tiilen värin tulisi 
olla punainen. Ilmiö on ominainen kylminä 
vuodenaikoina tehtäville muurauksille. Tiili-
seinään jääneet laastin sitoutumattomat va-
paat kalkkisuolat tulevat seinän kuivumisen 
seurauksena tiilen pintaan, josta sadevesi 
huuhtoo ne edelleen muutamien viikkojen 
kuluessa pois. Auringon valo ja lämpö kiih-
dyttävät tätä reaktiota. Seinät olivat vielä 
luovutushetkellä maaliskuun lopussa varsin 
valkoisen suolahärmeen peitossa, mutta jo 
ennen vappua ne olivat muuttuneet jälleen 
kauniin punaisiksi, hämmästelee Saloranta. 
Ilmiö on tiiliseinille varsin tavanomainen 
talviolosuhteissa muuraustöitä tehtäessä ja 

etenkin talvimuurauslaasteja käytettäessä; 
sen sijaan lämpiminä vuodenaikoina ilmiö-
tä ei esiinny. Ilmiö herättää aina silloin täl-
löin kysymyksiä, mutta siihen ei liity mitään 
materiaaliteknistä tai rakennusfysikaalista 
ongelmaa, vaan kyseessä on luonnollinen 
ilmiö, joka häviää varsin nopeasti, kertoo 
rakennustekninen johtaja Juha Karilainen 
Wienerberger Oy:stä.

Ensimmäiseen vaiheeseen  
oltiin tyytyväisiä
Niin arkkitehti kuin vastaava mestarikin oli-
vat pilottivaiheen lopputulokseen varsin tyy-
tyväisiä. Työn jälki myös muurausten osalta 
vastasi odotuksia ja aikataulussakin pysyttiin 
suunnitelmien mukaisesti. Tästä on hyvä jat-
kaa, kommentoivat sekä Saloranta että Erat 
Arkkitehtien Sebastian Lönnqvist. Paikal-
la muurattu tiilijulkisivu on pitkäikäinen ja 
elinkaarensa aikana vähän huoltoa vaativa 
julkisivukorjausratkaisu – ja siksi myös kil-
pailukykyinen. Rakennesuunnittelijana toi-
miva Sami Suomela painotti myös sitä, että 
rakennus on myös kosteusteknisesti hyvin 
varmennettu, sillä esimerkiksi tiiliseinän ta-
kana olevien lämmöneristeiden pintaan on 
asennettu tuulensuojaksi vedenpitävä kui-
tusementtilevy, joka tarvittaessa voi toimia 
vaikka työnaikaisena sääsuojana.

Seinät olivat vielä luovutushetkellä varsin 
valkoisen suolahärmeen peitossa, mutta 
jo ennen Vappua ne olivat muuttuneet 
jälleen kauniin punaisiksi. Ilmiö on tiilisei
nille varsin tavanomainen talviolosuh
teissa muuraustöitä tehtäessä, eikä siihen 
liity mitään materiaaliteknistä tai raken
nusfysikaalista ongelmaa. Lämpiminä 
vuodenaikoina ilmiötä ei esiinny.

Tiiliseinän takana olevien lämmöneris

teiden pintaan on asennettu tuulen

suojaksi vedenpitävä kuitusementtilevy, 

joka tarvittaessa voi toimia myös työn

aikaisena sääsuojana.

Lue artikkelisarjan edelliset osat

Markkinatiellä 
peruskorjataan 
tiilellä

Markkinatien 
peruskorjaus 
tiilellä, osa 2

Voit lukea myös edellisiä lehtiä osoitteessa www.omataloyhtio.fi/lehtiarkisto
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Remonttia tehdessä vanhojen seinäpintojen uusiminen saattaa 
kuitenkin muodostua varsin työlääksi urakaksi, mikäli tapetti 
on lujasti kiinni alustassaan. Tapetin poiston yhteydessä syn-

tyvät kolot ja epätasaisuudet aiheuttavat melkoisesti lisätyötä ennen 
uuden tapetin asennusta.

Lasikuitutapetti helposti piiloon
Tapetin repiminen seinästä on varsin monelle tuttua puuhaa. Usein 
suunnitelmat nopeasta asunnon ilmeen päivittämisestä alkavat tun-
tua kaukaisilta urakan hidastuessa. Erityisesti jos kyseessä on lasi-
kuitutapetti. Uusi valmistasoite Kiilto R tarjoaa kätevän ratkaisun 
seinäpintojen uusimiseen. Työvaiheiltaan yksinkertainen asennus 
ei vaadi aiempaa kokemusta tasoitetöistä: vanha seinäpinta pes-
tään ensin maalarinpesulla ja annetaan kuivua, jonka jälkeen Kiilto 
R valmistasoite telataan seinälle ja tasoitetaan sileäksi teräslastal-
la. Tasoitteen kuivuttua pinta hiotaan kevyesti sekä puhdistetaan 
hiontapölystä. Sileä ja tasainen seinä on näin valmis tapetointia tai 
maalausta varten.

Tasoitteella seinät tapetointivalmiiksi
Asunto-osakeyhtiössä asunnon omistaja voi rauhassa muuttaa huo-
netilojen ilmettä ilman ilmoitusvelvollisuutta, kunhan remontissa 
pysyvät seinät pystyssä eikä rakenteisiin tule muutoksia. Seinäpin-
tojen sävyillä ja tapettien kuoseilla voidaan huoneiston tilavaikutel-
maa muuttaa oleellisesti. Vanhojen pintojen remonttityössä telatta-
valla käyttövalmiilla Kiilto R tasoitteella hoituvat kuivien sisätilojen 
tasoitukset vähällä vaivalla. Helposti levittyvä tasoite tarttuu hyvin 
alustaan ja kuivuu nopeasti. Tasoitemassa muodostaa sileän pinnan, 
jolloin seinien ja kattojen pinnat ovat nopeasti tapetoitavissa ja maa-
lattavissa uudelleen. Kiilto R tasoitemassa soveltuu myös kipsikar-
tonkilevyn saumanauhan asennukseen.

Kiilto R Telattava valmistasoite
Kiilto R on vesiohenteinen, käyttövalmis te-
lattava yleistasoite kuivien tilojen seinien ja 
kattojen viimeistelyyn ennen maalausta tai 
tapetointia. Kiilto R:ää voidaan käyttää kip-
sikartonki- ym. rakennuslevyjen sekä betoni-, 
rappaus- ja pohjatasoitettujen pintojen tasoit-
tamiseen. Maksimikerrospaksuus on kertale-
vityksellä 3 mm ja kuivumisaika 2–3 h/mm. 
Tuote on M1-luokiteltu.

Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto

Uusi valmistasoite 
seinäpintojen remontointiin

Asunnon pintojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi yleensä joko 
muuton tai asunnossa tehtävän muun remontin yhteydessä. 
Kodin sisustuksessa seinien sävyt ja kuviot vaikuttavat merkit-
tävästi huonetilojen viihtyisyyteen ja tunnelmaan.
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Monet kaipaavat keittiöönsä lisää ti-
laa. Petra-keittiömalliston uudet 
innovaatiot tarjoavat ratkaisun ti-

lanpuutteeseen ja siitä johtuviin arkisiin on-
gelmiin. Uudet kalusteinnovaatiot taikovat 
lisätilaa pieniin tiloihin hyödyntämällä te-
hokkaasti kaikki neliöt.

– Keittiöidemme suunnittelu on käyttäjä-
lähtöistä. Oivaltavilla innovaatioilla keittiö 
täyttää sille asetetut tarpeet sen sijaan, että 
käyttäjät vain sopeutuisivat tilan asettamiin 
rajoituksiin, sanoo sisustusarkkitehti, Novar-
tin tuotepäällikkö Eeva Kokkonen.

Pieniä keittiöitä on yhä enemmän, mutta 
samalla käyttäjien tarpeet keittiöiden toi-
minnoille ovat yhä monimuotoisempia. Kun 
neliöitä on rajallisesti, keittiön on muuntau-
duttava joustavasti arjen kaikkiin käyttötar-
koituksiin, vaikka työtilaksi. 

Plussa ja Klaffi   -kaapeilla lisätilaa 
tyylikkäästi
Suurta elämää halutaan myös pieneen keit-
tiöön. Hyvällä suunnittelulla ja innovatii-
visilla kalusteilla saadaan pienikin keittiö 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Toukokuussa 
lanseerattavan Size0-malliston ensimmäisiä 
innovaatioita ovat Plussa- ja Klaffi  -kaappi, 
sekä Wall-seinäjärjestelmä.

– Haluamme tarjota yksilöllisiä, toimivia 
ja erityisesti arkea helpottavia ratkaisuja. 
Plussa- ja Klaffi  -kaappien sekä uuden seinä-
järjestelmän idea on monipuolisuus, jossa 
yksi kaluste voi muuntua moneksi, Kokko-
nen kertoo.

Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apu-
kaappi, joka kätkee sisäänsä runsaasti säily-
tystilaa ja luo avattaessa kokonaisen pöytäti-
lan työskentelyyn tai ruokailuun. Kun ylimää-

Oivaltavista arjen ideoista syntyvät usein parhaat ja toimivimmat 
ratkaisut. Petra-keittiöiden uudet innovaatiot ratkaisevat pienten 
keittiöiden ongelmakohtia inspiroivasti. Yhdellä kalusteella on 
monta käyttötarkoitusta. Näin maksimoidaan tilan käyttö ja luo-
daan sujuvampaa arkea.

Oivaltavia ratkaisuja 
keittiöihin

Petra-keittiöiden innovaatioilla 
pienetkin tilat hyötykäyttöön

Teksti: Maarit Savolainen   Kuva: Novart Oy

räistä pöytätilaa ei tarvita, kaappi voidaan 
rullata takaisin osaksi kaapistoa.

Klaffi  -kaappi on ratkaisu pieneen tilaan, 
jonne ruokapöytä ei mahdu. Seinälle asennet-
tava Klaffi  -kaappi avautuu ruokapöydäksi tai 
työtilaksi tarvittaessa. Kaapista löytyy säily-
tystilaa hyllyinä, lokeroina ja taskuina. Klaffi   
ei ole vain keittiön kaluste, se tuo muuntautu-
vaa työ- ja säilytystilaa myös olohuoneeseen 
tai lastenhuoneen ahtauteen.

Wall-seinäjärjestelmä on avain persoo-
nalliseen sisustukseen. Seinälle tai väliti-
laan sijoitettavaan järjestelmään voi asettaa 
kätevästi esille eniten käytettävät veitset, 
mausteet ja vaikkapa tabletin tai keittokirjan 
reseptinlukua varten. Järjestelmään on help-
po asentaa led-valot tarvittavaan kohtaan. 
Wall-monitoimiseinä elää tarpeiden mukaan: 
osia voidaan siirtää, lisätä tai poistaa käyttä-
jän mielen mukaan. Wall-monitoimiseinän 
avulla kaikki keittiön kauniit esineet pääse-
vät esille ja päivittäin tarvittavat välineet ovat 
helposti käden ulottuvilla.

Klaffi  -kaappi
• Seinälle asennettava Klaffi  -kaappi, joka 

avautuu pöydäksi.
• Tarjoaa paljon säilytystilaa kompaktissa 

koossa: ulkopinnalla on säilytystaskut ja 
avatun kaapin sisältä löytyy hyllykkö. Li-
säksi yläpuolella on pieni kaappi.

• Kaapin korkeus 1248 mm, leveys 839 mm 
ja syvyys 223 mm

• Tason syvyys 92 mm, leveys 796 mm, pak-
suus 20 mm ja korkeus 720 mm lattiasta

Plussa-kaappi
• Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apu-

kaappi, jossa on työtaso.

• Runsaasti säilytystilaa, mm. ulosvedettävä 
laatikko sekä tilava taso isommille astioille 
ja tavaroille.

• Plussa-kaapille myönnettiin 2015 Red Dot 
voittaja -palkinto. Red Dot -palkinto ker-
too tuotteen poikkeuksellisen hyvästä ja 
innovatiivisesta muotoilusta.

• Plussa-kaapin mitat:
 – Varastomalliston tasot 30 mm, laatikos-

ton päälle tuleva taso 525 x 560 mm
 – Plussa-taso 654 x 560 mm

Wall-seinäjärjestelmä
• Wall-seinäjärjestelmä on personoitava 

monitoimiseinä, joka voidaan sijoittaa 
esimerkiksi keittiön välitilaan tai muualle 
seinälle.

• Järjestelmä koostuu kiskoista, joihin voi 
kiinnittää haluamansa varusteet, kuten 
hyllyjä, koukkuja, valaistuksen, magneetti-
sen veitsitelineen, pidikkeen keittokirjalle 
tai tabletille ja talouspaperitelineen.

• Wall-seinäjärjestelmä parantaa keittiön 
toimivuutta: usein käytetyt asiat ovat esil-
lä ja helposti saatavilla. Järjestelmällä voi 
myös personoida omaa keittiötä ja nostaa 
näkyville haluamiaan asioita ja esineitä.

• Järjestelmän kokoa voi säätää käytettävis-
sä olevan tilan ja halutun varustelun mu-
kaan.

Tutustu netissä:
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”Uudet innovaatiot tarjoavat 
ratkaisun tilanpuutteeseen.”
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Työt kohteessa aloitettiin syyskuussa 
2014 ja asuntojen osalta työt valmis-
tuvat jouluksi 2015. Yleiset tilat val-

mistuvat huhtikuussa 2016. Pääurakoitsijana 
kohteessa on EMC Emator Oy ja aliurakoitsi-
joita kohteessa on noin 30. Parhaillaan koh-
teessa työskentelee noin 80 saneerauksen 
ammattilaista. Asunnoissa työtä tehdään 
porrastetusti samanaikaisesti viidessä raken-
nuksessa ja yli 70:ssä asunnossa. Hankkees-
sa asuntokohtainen työaika on 8–9 viikkoa. 
Remontti etenee alkuperäisessä aikataulus-
sa lisätöistä ja runsaista osakasmuutoksista 
huolimatta.

Isännöitsijä Jarmo Mäkisen fi ilikset
Miten yhtiön korjausinvestointihanke vai-
kuttaa isännöitsijän työhön?

– Kyllä se lisää isännöitsijän työtä huomat-
tavasti. Työmaalla käyntejä tulee keskimää-
rin kolme kertaa viikossa. Eniten työllistävät 
osakasmuutokset.
Miten hanke on mennyt tähän mennessä?

– Hanke on edennyt hankkeen koko huo-
mioiden hyvin. Lisätöiden määrä on kylläkin 
yllättänyt. Hyvästä suunnittelusta huolimat-
ta saneerauskohteissa tulee aina työn edetes-
sä yllätyksiä. Tässä kohteessa suunnitelmat 
hyväksyttiin yhtiökokouksessa.
Mitkä asiat ovat päällimmäisenä isännöit-
sijän mielessä, kun hanketta rakennetaan?

– Työn sujuvuus. Kyllä isännöitsijä pyrkii 
omalta osaltaan vaikuttamaan, että hanke 
etenee kuin juna. Äärimmäisen tiukka huo-
neistokohtainen aikataulu edellyttää osapuo-
lilta saumatonta yhteistyötä.
Ketkä ovat isännöitsijän keskustelukump-
panit korjaushankkeessa?

– Hallitus, valvoja ja työmaan johto.
Mikä on tärkeintä muistaa ennen korjaus-
investointihankkeeseen ryhtymistä?

– Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. 
Suunnitteluun on panostettava riittävästi 
aikaa ja resursseja. Tässäkin kohteessa suun-
nitteluun käytettiin kolme vuotta ennen ura-
koitsijan valintaa.

Hallituksen puheenjohtaja 
Juha Karsikkaan fi ilikset
Kuinka paljon näin massiivinen hanke työl-
listää hallituksen puheenjohtajaa?

– Työmaakokous on n. kolmen viikon vä-
lein. Lisäksi hallituksessa käydään läpi koko-
usvälillä tapahtuneet asiat. Lisätyötarjouk-
sia pitää myös kommentoida. Pidetään tar-
vittaessa puhelin- ja sähköpostikokouksia 
akuuteista asioista.
Miten hanke on mennyt tähän mennessä 
hallituksen näkökulmasta?

– Hyvin valmisteltuna työ on edennyt hy-
vin ja aikataulussa. Yllätyksiä on ollut kyllä, 
mutta ei dramaattisia.
Millaista palautetta hallituksen puheen-
johtaja on saanut asukkailta?

– Pääosin positiivista ja rakentavaa, toki 
aina tulee myös hyökkäävää. Osakkaat ovat 
olleet valmiit tähän hankkeeseen.
Mitä kaikkea tässä korjaushankkeessa 
korjataan?

– Valtaosa kylpyhuoneista. Pohjaviemärit 
sukitetaan. Vesijohdot ja viemärit uusitaan 
perinteisesti. Sauna- ja pesulatilat uusitaan. 
Sähköliittymät ja tietoliikenneyhteydet sekä 
tv-antennijohdotukset uusitaan. Lisäksi ylei-
set ja varastotilat saneerataan.
Puheenjohtajan terveiset tulevaisuudessa 
vastaaviin hankkeisiin ryhtyville?

– Hanke- ja toteutussuunnitteluun kan-
nattaa käyttää aikaa ja vaivaa – se kannattaa. 
Urakoitsija- ja valvojavalintaan kannattaa 
myös satsata. Asiantuntijoiden käyttämistä 
ei pidä pelätä.

Valvoja Mika Orrelan fi ilikset
Mitkä ovat valvojan kannalta suurimmat 
haasteet tällaisessa projektissa?

– Tällä hetkellä työtä tehdään kahdeksas-
sa eri rakennuksessa. Lisäksi osa asukkaista 
asuu remontin ajan huoneistoissaan. Linja-
kohteisesti suoritettava työ aiheuttaa pahim-
millaan noin neljän viikon porrastuksen sa-
man rappukäytävän asuntojen välille.

Mitkä ovat valvojan keinot hyvän yhteis-
hengen vaalimisessa urakoitsijan ja tilaa-
jan välillä?

– Avoimin kortein pelaaminen. Asiat hoi-
detaan yhteisesti sovitulla tavalla ja kaikki 
pyrkivät puhaltamaan yhteen hiileen.
Kuinka asukkaiden ja työntekijöiden tur-
vallisuus toteutuu näin mittavassa pro-
jektissa?

– Turvallisuuden seuranta on jatkuvaa ja 
mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittö-
mästi. Asutuissa kohteissa työmaan siistey-
teen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Valvoja valvoo sopimuksen mukaista toteu-
tusta. Mitä se käytännössä on?

– Saneerauskohteessa työtavat monesti 
selviävät työn edetessä. Valvojan tehtävä on 
tilaajan ja urakoitsijan kanssa etsiä ne koh-
teeseen sopivimmat menetelmät. Tämä edel-
lyttää valvojalta suunnitelmien perinpohjais-
ta tuntemusta.
Mikä tässä hankkeessa on erityistä?

– Työn laajuus ja tiukka aikataulu. Koh-
teessa on noin 30 aliurakoitsijaa ja huoneis-
tokohtainen läpimenoaika 8–9 viikkoa. Työ-
vaiheiden yhteensovittaminen eri toimijoi-
den kesken on äärimmäisen tärkeää. Osakas-
muutoksia kohteessa on jo tähän mennessä 
noin 240 kpl, jotka myös omalta osaltaan 
tuovat haasteensa.

Teksti: Marko Moilanen   Kuvat:  Valvontakonsultit

Putkiremontti täydessä vauhdissa ja 

aikataulussa
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy johtaa ja valvoo 
parhaillaan massiivista asunto-osakeyhtiöremonttia Vuosaaressa. 
Kohde on rakennettu 1960-luvun lopussa ja siinä 10 rakennusta, 
joissa on yhteensä 340 asuntoa. 

Projektinjohtoa ja valvontaa
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsul-
tit Oy on rakennuttamis-, valvonta- ja 
kiinteistöalan konsulttitoimisto. Yritys 
on perustettu vuonna 1989. Palveluk-
sessamme työskentelee noin 40 alan 
ammattilaista. Toimintamme perustuu 
vahvaan ammattitaitoon, yhteistyöky-
kyyn ja luottamuksellisiin suhteisiin 
tilaajan edunvalvojana.    
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As.oy Säästökannaksen 
hallituksen puheenjohta
jana toimii Juha Karsikas 
(keskellä) ja isännöinnistä 
vastaa VuoKiinteistöpalve
lut Oy:n isännöitsijä Jarmo 
Mäkinen (vasemmalla). 
Rakennustöiden valvojana 
ja turvallisuuskoordinaatto
rina kohteessa toimii Mika 
Orrela (oikealla) Rakennut
tajatoimisto Valvontakon
sultit Oy:stä.
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Vesivahinkojen aiheuttamat vauriot ovat usein varsin tuntuvia. 
Esimerkiksi kerrostalon ylimmässä kerroksessa sattunut vesi-
vahinko voi pahimmassa tapauksessa kastella kaikki alapuo-

lella olevat asunnot. Välittömien vaikutusten lisäksi vesivahingoilla 
on myös pitkällisiä ja terveyttä haittaavia seurannaisvaikutuksia, 
kuten home- ja sisäilmaongelmat.

Huonokuntoiset putket ja vanhat koneet vuotoriskien kärkisijoilla
Osa vesivahingoista johtuu huonokuntoisista putkista. Toinen ylei-
nen vuotovahinkojen syy on astian- tai pyykinpesukoneiden poisto-
letkujen tai liitosten rikkoutuminen.  Vesivahinkojen määrä Suomessa 
on ollut valitettavalla tavalla jatkuvasti kasvussa, mikä on saanut va-
kuutusyhtiöt kiristämään vesivahinkoihin liittyviä vakuutusehtojaan.

Monesti vuotovahingot syntyvät usean tekijän yhteisvaikutuk-
sena: Suunnittelussa, asennuksessa tai käytössä ja huollossa tapah-
tuneet puutteet ja laiminlyönnit voivat yhdessä olla johtamassa va-
hingon syntymiseen. Myös materiaalit voivat olla tarkoitukseen so-
pimattomia ja huonosti kestäviä. Korroosio, asennusvirheet ja heikot 
liitokset ovat tyypillisiä vahinkoihin johtavia syitä.

Taloyhtiössä yhtiön vastuulla ovat putkistoista tai talon rakenteista 
johtuvat vesivahingot. Huoneiston asukas taas vastaa aina itse aiheut-
tamistaan vesivahingoista. Itse aiheutettuja vesivahinkoja voi syntyä, 
jos huoneistoremontti tehdään huolimattomasti tai osaamattomasti 
tai jos kodinkoneet ovat vanhoja ja niiden letkut siksi hapertuneita.

Miten ehkäistä vuotovahingot etukäteen?
Vesivahingot olisi mahdollista usein ennaltaehkäistä. Asukkaan kan-
nattaa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Eniten vuotovahinkoja keittiössä aiheuttavat viemäritukokset. Jos 
viemäri vetää huonosti, kannattaa ottaa 
heti yhteys talohuoltomieheen. Viemäriin 
ei saa huuhtoa aineksia, jotka eivät peh-
mene vedessä ja suuret rasvamäärät tulee 
imeyttää vaikkapa talouspaperiin ja toi-
mittaa suoraan biojäteastiaan. Pesualtaan 
lukko on puhdistettava säännöllisesti.

Toiseksi eniten vesivahinkoja aiheuttavat keittiöön sijoitetut pesu- 
ja astianpesukoneet. Koneiden ja letkujen kunto sekä kiinnitykset 
on tarkistettava vuosittain. Uusia koneita hankkiessa on muistetta-
va, että niiden kytkentä ja letkujen kiinnitys kuuluu asiantuntijalle. 
Konetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa ja sen täyttöhana on 
suljettava aina käytön jälkeen. Koneiden alle on sijoitettava vuoto-
jen nopeaksi havaitsemiseksi vesitiivis alusta.

Eniten vettä käytetään asuntojen ja muiden tilojen märkätiloissa: 
kylpyhuoneissa, pesutiloissa ja –tuvissa sekä vastaavissa huoltotilois-
sa. Vesivahinkojen ennaltaehkäisyssä märkätilojen rakenteiden veden 
eristyksen laatu ja kunto sekä putket ovat avainasemassa.

Kylpyhuoneen vesivahinko saattaa johtua mm. viemärikaivon asen-
nusvirheestä, puutteellisesta vesieristyksestä, viallisesta wc-laittees-
ta, istuimen kiinnityksestä, vesilukon ja viemärikaivon puhdistami-
sen laiminlyönnistä, vuotavista vesikalusteista tai viemäritukoksesta.

Erityistä huomiota kylpyhuoneessa on keittiön tavoin kiinnitet-
tävä pesukoneeseen ja sen liitoksiin. Kone on liitettävä vesijohtover-
kostoon aina omalla käyttöhanalla ja paineenkestävällä täyttöletkul-
la. Poistoletku on asennettava siten, että takaisinvirtaus koneeseen 
ei ole mahdollinen. Täyttö- ja poistoletkut on vaihdettava vähintään 
kymmen vuoden välein.

Putket menevät kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa seinän 
tai lattian läpi puhkaisten veden- tai kosteuseristyksen. Läpivien-
ti on tiivistettävä ja tehtävä huolella, jotta vesi ja höyry eivät pääse 
haitallisesti sen lävitse.

Taloyhtiön vastuulla on, ettei putkiremonttia viivytetä turhaan, 
vaan ikääntyneet putket uusitaan ajoissa.

Kattovuoto voi yllättää
Pienempi mutta silti olennainen vuotoriski on rakennuksen yläpoh-
jassa. Monesti tulee yllätyksenä, että koti- tai kiinteistövakuutus ei 
välttämättä korvaa kattovuotoja. Katon on kestettävä Suomen sää 
ja olosuhteet, ja vuodon syyksi katsotaan lähes poikkeuksetta ra-
kennusvirhe tai huollon laiminlyönti. Vakuutukset korvaavat katto-
vuodon pääsääntöisesti vain, jos sen aiheuttaa äkillinen tapahtuma 
kuten esimerkiksi puun kaatuminen katolle siten, että kattoon tulee 
reikä. Katse siis katolle ja katon huollot kuntoon!

Jos rakennukseen tulee vuotovahinko, on erittäin tärkeää, että vuo-
don näkyessä siihen reagoidaan heti. Varsinkin vesijohtoverkossa, jossa 
on tavallista korkeampi paine ja josta veden hukkaan menoa ei helposti 

huomaa, saattaa pitkän ajan kuluessa valua ra-
kenteisiin suuriakin määriä vettä. Lämmitys-
putkistossa, jossa vesivahinkoriski on sinänsä 
alhaisempi pienemmän paineen, suljetun jär-
jestelmän ja pienempien vesimäärien ansios-
ta, on tarkkailtava veden määrää verkostos-
sa. Jos vesimäärä vähenee verkostossa, vettä 

ei voi huoletta lisätä tarkistamatta, mistä syystä pinta on alentunut.

Pitkään jatkuneet vuodot aiheuttavat suurimmat vahingot
Kavalimpia ovatkin pienet, näkymättömissä leviävät vuodot. Yleen-
sä mitä pienempi vuoto, sitä pidempään se saa tehdä tuhojaan en-
nen kuin kosteus näkyy rakenteissa. Mitä pidempään vesi saa valua 
rakenteisiin, sitä suurempi ja vaikeampi remontti on edessä. Piiloon 
asennettavien putkien vuodot ovat vaikeimpia, sillä ne saavat usein 
vaikuttaa rakenteisiin kauankin ennen havaitsemista.

Millaiset merkit sitten kertovat mahdollisesta piilevästä vuodos-
ta? Yleisimpiä merkkejä ovat irtoilevat rakenteiden pintamateriaalit, 

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Jarno Kylmänen

Vesivahinko 
 – ennaltaehkäistävä painajainen

Noin 70 % taloyhtiöille tapahtuvista vahingoista on vesivahinkoja. Finanssialan Kes-
kusliiton mukaan vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia yli 36 000 vesiva-
hingosta. Korvausten yhteissumma on noin 157 miljoonaa euroa, mikä kasvaa vuosit-
tain. Luvussa ovat mukana ilmoitetut ja vahinkotapauksiksi hyväksytyt vesivahingot. 
Vahinkojen todelliset kustannukset arvioidaan ainakin kolme kertaa suuremmiksi, 
sillä kaikki vahingot eivät mene vakuutusyhtiön maksettaviksi. 

”Korroosio, asennusvirheet ja 
heikot liitokset ovat tyypillisiä 

vahinkoihin johtavia syitä.”
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kupruileva ja irtoileva maali, tummuvat ja turpoavat rakennuslevyt 
sekä puurakenteet, ummehtunut ns. kellarin haju, näkyvä homekas-
vusto rakenteiden pinnalla, asukkaiden oireilu, hengitystiesairaudet, 
vuotoäänet rakenteiden sisältä, veden kulutuksen poikkeuksellinen 
kasvu, lämmitysverkoston veden häviäminen sekä viemäreiden toi-
mimattomuus. Näkyvää vettä rakenteiden pinnalla ei aina ole, vaik-
ka tilanne olisi päässyt pahaksi.

Laajakaan koti- tai kiinteistövakuutus ei korvaa vähitellen ta-
pahtuneita vuotoja tai kosteusvahinkoja eikä normaalista kulumi-
sesta aiheutuneita vahinkoja. Tarkkana saa siis olla. Apuna vuoto-
jen havaitsemisessa voidaan käyttää vuoto- ja kosteushälyttimiä, 
mutta mikään ei korvaa omaa tarkkaavaisuutta sekä säännöllistä 
huoltoa ja suunnitelmallista korjaamista.

kupruileva ja irtoileva maali, tummuvat ja turpoavat rakennuslevyt 
sekä puurakenteet, ummehtunut ns. kellarin haju, näkyvä homekas-
vusto rakenteiden pinnalla, asukkaiden oireilu, hengitystiesairaudet, 
vuotoäänet rakenteiden sisältä, veden kulutuksen poikkeuksellinen 
kasvu, lämmitysverkoston veden häviäminen sekä viemäreiden toi-
mimattomuus. Näkyvää vettä rakenteiden pinnalla ei aina ole, vaik-
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Sisusta materiaalilla, joka on helppohoi-
toinen, kestävä ja ilo silmälle pitkän ai-
kaa. Vaikka laatta mielletään usein kyl-

pyhuoneiden materiaaliksi, taipuu se moneen 
muuhunkin. Uudet tuulet puhaltavat nyt 
laattarintamalla; rouheat betonia ja puulank-
kuja muistuttavat laatat rantautuivat tänne-
kin vanhoja ikiklassikoita unohtamatta. Upe-
an ulkomuotonsa lisäksi laatan ominaisuudet 
ovat vertaansa vailla. Edes mielikuvituksesi ei 
aseta rajoja, sillä Pukkilan suunnittelupalvelu 
täyttää villeimmätkin haaveesi.

Uusia tuulia 1950-luvulta
6-kulmaiset Natura-laatat ovat nyt huippu-
suosittuja. Tuo vanha klassikko on ihastut-
tanut kylpyhuoneiden lattioissa jo vuosi-
kymmeniä sitten ja tehnyt nyt uuden tule-
misen suomalaisiin koteihin. Yhdistelemällä 
eri värejä saadaan lattiaan yksilöllinen ilme. 
Harmonisen lopputuloksen ystävä valitsee 
neutraalin värin.

Keittiöön voi luoda 1950-luvun diner-tyy-
liä mustavalkoisella lattialaatoituksella. 
Shakkilautaa muistuttava lattiapinta on roh-
kea, mutta erittäin näyttävä ratkaisu. Pieni 
ripaus punaista ja kromia ja voit melkein tun-
tea nenässäsi hampurilaisen tuoksun. 

Tehdasvaikutteinen loft ja steampunk
Betonin rouheus, viimeistelemättömät pin-
nat, esillä olevat putket ja korkean avarat 
asunnot ovat nyt suosionsa huipulla. Tehdas-
henkinen sisustus on harkitusti viimeistelty 
näyttämään huolettomalta. Pukkilan Res-Co-
ver ja Reload -laattasarjat sopivat loft-asun-
toon täydellisesti. Boheme-laattasarjassa on 
yhdistetty sekä betoni- että puukuosia ja näi-
tä laattoja on saatavana sekä himmeä- että 
kiiltäväpintaisena.

Loftiin mieltynyt saattaa innostua myös 
steampunkista. Steampunkin mekaaniset 
laitteet, rattaat ja kellokoneistot  nivoutu-
vat luovasti yhdistelemällä loft-asuntoon. 
Reload-laattasarjan kuvioidut laatat toistavat 
loftin rouheutta ja steampunkin kuviointia.
Rouhean betoniseen loftiin tuo helppohoi-
toista kotoisuutta puukuvioitu laatta. Viini-
kellarin tunnelmaa ja laudoitetun näköistä 
pintaa saat Pukkilan Natura Wood -laattasar-

Laattarintamalla 
 puhaltavat uudet tuulet

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

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Pukkila

jalla. Asentamalla laatan perinteisen pysty- 
tai vaakaladonnan sijasta vinoon, muuttuu 
huoneen luonne entistä jännittävämmäksi.

Mausteita Marokosta
Värien, tuoksujen ja makujen yltäkylläisyys 
innostaa tuomaan Välimeren tunnelman ko-
tiin. Vinkeät kuviot tai kirkkaan väriset laatat 
yhdistyvät kodissa täydelliseksi kokonaisuu-
deksi luoden pohjan ylitsevuotavan väri-ilot-
telun taustalle. Niin ikään täydellinen koko-
naisuus syntyy skandinaavisen suoraviivai-
silla ja selkeillä kalusteilla eksoottista orna-
menttikuviota vasten. Koko kotia ei tarvitse 
kyllästää värillä, vaan pienen yksityiskoh-

dankin luominen tekee ihmeitä. Laatoitettua 
mattoa ei tarvitse koskaan tampata, siitä on 
helppo pyyhkäistä tahrat eikä reunoihin kos-
kaan kompastu.

Kotisi on linnasi, kartanosi tai villasi. Len-
nätpä sitten kevättuulien mukana tai sei-
laat mielummin tutummilla vesillä, mausta 
kotiasi ripauksella omaa lempimaustettasi. 
Annostele kauhalla tai lusikalla, hämmennä 
sopivasti ja nauti kodistasi.

Natura 6kulmainen

Tutustu

Lisää muita upeita laattauutuuksia 
www.pukkila.com.
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Miten remontti etenisi? Mitä kaikkea 
pitäisi ottaa huomioon? Mitä kylpy-
huoneremontti maksaisi?

Ilmoitus isännöitsijälle
Kaikki lähti liikkeelle isännöitsijälle tehtä-
västä kunnossapito- ja muutostyöilmoituk-
sesta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osak-
keenomistajan on ilmoitettava kunnossapi-
totyöstä kirjallisesti etukäteen hallitukselle 
tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön 
tai toisen osakkeenomistajan vastuulla ole-
vaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston 
osaan tai sen käyttämiseen. Tässä kylpyhuo-
neremontissa jouduttiin purkamaan taloyh-
tiön kunnossapitovastuulle kuuluvia raken-
teita, joten ilmoitus remontista oli tehtävä.

Ilmoituksessa on oltava tiedot, joiden pe-
rusteella voidaan arvioida, noudatetaanko 
kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa 
ja aiheutuuko kunnossapidosta vahinkoa tai 
haittaa. Työt kohteessa voi aloittaa vasta, 
kun ilmoitus on käsitelty ja vastaus ilmoi-
tukseen on saatu.

Helpon lomakkeen ilmoituksen tekemi-
seen löydät: www.omataloyhtio.fi/lomakkeet.

Asbestia?
Toiveena oli pystyä itse poistamaan kylpy-
huoneesta muovimatot ja näin säästää re-
monttikuluissa. Halusin siis varmistua siitä, 
ettei rakenteista löydy asbestia. Rakenteet 
tarkisti vankka ammattilainen, joka pystyi 
jo pienen näytepalan otettuaan silmämääräi-
sesti tarkastellen toteamaan, ettei tilassa ole 
asbestia. Näytteet otettiin erikseen lattiasta, 
tiiliseinästä sekä levyseinästä. Kylpyhuone oli 
remontoitu viimeksi 80-luvun alussa, jolloin 
todennäköisesti myös asbestityöt oli tehty. 
Tässä tapauksessa ei ollut tarvetta lähettää 
näytteitä erikseen laboratorioon analysoi-
tavaksi ja työt voitiin aloittaa turvallisesti.

Osakkaan 
kylpyhuoneremontti

Kylpyhuoneeni alkoi olla jo parhaat päivänsä nähnyt. Muovimattoa  
oli paikkailtu ilmastointiteipillä ja suihkun sekoittajakin vuoti.  
Lähtötilanne oli varsin toivottoman näköinen. Sisustuslehdet 
tursuavat houkuttavia kuvia ja televisiosta tulee jos jonkinlaista 
remonttiohjelmaa. Päätin, että nyt saisi nuhruinen kylpyhuone 
väistyä valkoisten laattojen tieltä ja ryhdyin tuumasta toiseen. 

Loppusilaus
Kun pinnat olivat kunnossa, asensin kylpy-
huonekalusteet (allas- ja peilikaappi). Talo-
yhtiölle tuttu putkimies tuli sovittuna aika-
na asentamaan paikoilleen wc-istuimen, kä-
sienpesualtaan, sekoittajan, suihkun ja uudet 
kromiputket. Ole paikalla, kun putkiurakoit-
sija aloittaa työt. Näytä mitä haluat tehtävän 
ja esim. mistä haluat putkistojen kulkevan.  
Pian kylpyhuone oli vain lämmitys- eli ”rät-
tipatteria” vaille valmis!

Kohteen työvaiheet
1. Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus
2. Asbestikartoitus
3. Muovimaton poisto
4. Kalusteiden ja putkien poisto
5. Laatoitus, saumaus ja silikonien laitto
6. Allas- ja peilikaapin asennus
7. Vesikalusteet ja putket paikoilleen
8. Viimeistelytyöt

Teksti: Heidi Uusitalo   Kuvat: Jarno Kylmänen

Töihin!
Ensimmäisenä sai lähteä allas, peilikaappi ja 
putket. Seinistä muovimatto lähti melko hel-
posti. Lattian kanssa jouduttiinkin taistele-
maan enemmän – hiki tuli! Muovimattojen 
repimiseen menikin ensimmäiset kymme-
nen tuntia.

Ennen materiaalihankintoja kannattaa 
kierrellä rautakaupoissa vertailemassa hinto-
ja. Kysy myös vanhojen mallistojen tai mal-
liryhmien poistokalusteita ja pikkuvikaisia/
kakkoslaadun laattoja. Älä kuitenkaan osta 
edes edullisia laattoja, jos ne ovat kieroja. 
Pieni värivirhe laatassa vielä menee, mut-
ta laattojen kierous näkyy lopputuloksessa.

Vedeneristys ja laatoitustyö
Asioidessani isännöitsijän kanssa varmistui, 
että taloyhtiö maksaa vedeneristyksen. Seu-
raava työ oli löytää sopiva urakoitsija. Löysin 
useampia päteviä tekijöitä Omataloyhtiö.fin 
sertifikaattihausta. Pikaisen soittokierrok-
sen jälkeen valitsin urakoitsijan, joka pystyi 
aloittamaan työn toivomassani aikataulussa. 
Yleensä urakoitsijoita kannattaa haastatel-
la; onko heillä kokemusta vastaavista töistä, 
suosituksia tai referenssejä. Tällä kertaa ura-
koitsija olikin vanha tuttu, mutta silti hänen 
kanssaan tehtiin kirjallinen sopimus, johon 
kirjattiin hinta, aikataulu, työn sisältö sekä 
vastuukysymykset. Sopimukseen tulisi kir-
jata myös mahdollisista lisätöistä aiheutu-
vat kulut. Aina kannattaa myös tarkistaa, 
että urakoitsijalla on Y-tunnus ja että yritys 
on ennakkoperintärekisterissä (www.ytj.fi).

Urakoitsija teki vedeneristys- ja laatoitus-
työn sekä saumauksen. Työn valmistuttua 
hän täytti tulostamani märkätila-asentajan 
pöytäkirjan, jonka toimitin isännöitsijälle.

Voit tulostaa myös märkätila-asentajan 
pöytäkirjan täältä: www.omataloyhtio.fi/lo-
makkeet.

Mitä kaikki maksoi?
Kylpyhuoneen koko on noin 2,9 m2.
Purkutyöt (tehtiin itse) 0 €
Seinälaatat 80 €
Lattialaatat 35 €
Vedeneristystyö ja vedeneristeet 
(taloyhtiö maksoi) 0 €
Laatoitustyö, saumaus ja 
silikonit 1 200 €
Putkityöt tarvikkeineen 1 100 €
Lattiakaivon kansi 15 €
Allas- ja peilikaappiryhmä 200 €
Wc-istuin (vanha) 0 €
Suihkuseinä 100 €
Yhteensä 2 730 €



432015   Omataloyhtiö.fi

”Remontin aikana saattaa tulla yllätyksiä: 
varaudu aikataulun venymiseen!”
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Mikä on DEVIfl ex™ 6T-kaapeli?
DEVIfl ex™ 6T lämpökaapeli on lattialäm-
mitykseen kehitetty kaapeli, joka soveltuu 
käytettäväksi sekä uudis- että saneeraus-
kohteissa. Kaapeli soveltuu niin betoni-, 
puu- ja levyrakenteisten sekä rossiraken-
teisten lattioiden lämmitykseen. Pinnoit-
teeksi DEVIflex™ 6T lämmityskaapelin 
kanssa soveltuvat niin laatta-, muovi-, 
korkki-, laminaatti kuin myös puupinnoite.

Lattialämmityskaapeli toimitetaan hel-
posti käytettävässä kertakäyttöisessä kelas-
sa, josta se on helppo asentaa paikoilleen. 
Lämmitystehoa kyseisellä kaapelilla on 6 
W/m. Kaapelia on tarvittaessa mahdollista 
käyttää myös putkien saattolämmityksissä.

Uusi DEVIfl ex™ 6T korvaa aiemmin suo-
situn ja markkinoilla olleen DTIP-kaape-
lin. Parannetussa kaapelissa on keskitytty 
kehittämään kolmea pääkohtaa, jotta DE-
VIfl existä saataisiin edeltäjäänsä parempi 
versio. Uudistettu lämpökaapeli onkin vah-
vempi, helpompi asentaa ja lisäksi kestävä 
ja luotettava ratkaisu.

Helppoa mukavuutta kylpyhuoneeseen
Sähköinen lattialämmitys on yksinkertai-
nen lämmitysmuoto, joka on helppo suun-

Lämmin lattia kuuluu osaksi 

arkipäivän luksusta
nitella. Lisäksi sen hankinta- ja asennuskus-
tannukset ovat alhaiset. Ja mikä parasta, rat-
kaisu on huoltovapaa.

Lämpökaapeli onkin erinomainen ratkai-
su niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. DE-
VIfl ex™-kaapeli asennetaan aina tukevalle 
ja kiinteälle alustalle. Saneerauskohteiden 
märkätiloissa kannattaa kuitenkin poistaa 
alta vanha pintamateriaali, jolloin voidaan 
samalla varmistaa, ettei kyseisessä tilassa ole 
piileviä kosteusvaurioita. Lisäksi vanhoissa 
rakenteissa ei välttämättä ole ajanmukaista 
vedeneristystä.

Lattialämmitys antaa sisustuksen toimin-
nallisuudelle uusia mahdollisuuksia. Enää ei 
tarvitse miettiä pattereita tai putkistoja sei-

Käytettävissä myös matalaenergiata-
loissa, tarvittaessa myös putkien saatto-
lämmitykseen.

Yhdessä DEVIcell™ asennus- ja eriste-
levyn kanssa DEVI-
f lex™ 6T soveltuu 
myös kodin muihin 
tiloihin erityisesti 
puu- ja laminaatti-
pinnoitteille.

Lattialämmitys mielletään helposti kalliiksi ratkaisuksi – turhaan. Mikä sitten 
tekee lattialämmityksen hankkimisesta kannattavaa? Ihminen aistii huonetilan 
lämpimänä juuri silloin, kun jalat ovat lämpimässä. Lattian lämpötilan pysyessä 
tasaisen lämpimänä kauttaaltaan, voidaan huoneen muuta lämpötilaa mahdol-
lisesti jopa laskea. Lisäksi DEVI-lattialämmitysjärjestelmä on taloudellinen ja vä-
hän energiaa kuluttava ratkaisu.

Teksti: Mariana Ravonius  Kuvat: Danfoss Oy Ab

niin, vaan tasainen lämpö tulee lattiasta 
ja sinä saat kaikki neliöt käyttöösi. Kyl-
pyhuoneeseen erinomainen lattialämmi-
tysratkaisu on valuun upotettava DEVI-
fl ex™-kaapeli.

Erityisesti kodin märkätiloissa lämmin 
lattia on olennainen mukavuustekijä. Mär-
kätilojen pääasiallisena lattiamateriaalina 
tavataan tänä päivänä pääasiassa laattaa, 
joka ilman lattialämmitystä tuntuu pal-
jaan ja märän jalan alla hyvinkin kylmälle. 
Lattialämmityksen ansiosta pesutilojen 
lattiaa voikin helposti pitää muuta asun-
toa hieman lämpimämpänä. Lisäksi lat-
tialämmitys kuivaa rakenteita vedenkäy-
tön päätyttyä.

DEVIfl ex™-kaapeli lyhyesti
– Käyttöjännite 230 V
– Teho/m 6W/m
– Halkaisija 6,9 mm
– Max ympäröivä lämpötila 65 ˚C
– Minimi asennuslämpötila -5 ˚C
– Minimi taivutussäde 6x kaapelin hal-

kaisija
– Johtimen eriste PEX

Käyttökohteina niin uudis- kuin sanee-
rauskohteiden lattialämmitykset.
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Muutin tähän asunto-osakeyhtiöön parisen vuotta sitten. 
Asuntoni on noin 30 m²:n yksiö. Huoneisto on periaattees-
sa yhtä tilaa, wc on erillinen, kertoo Juha. – Sinne mahtuisi 

myös pesukone muutamin muutoksin.

Pesutupa on käytännöllinen
Juha Oksan asuttaman kymmenen asunnon taloyhtiö on harvinainen 
tapaus. Asukkaista 75 % käyttävät pesutuvan palveluita.

Asunto-osakeyhtiössä on oma erillinen pesutupansa alakerran ker-
hohuoneen yhteydessä. Varusteina talopesulassa on 7 kg:n pesukone 
ja saman kokoinen kuivausrumpu sekä mankeli. Mankelia Juha Oksa 
ei tunnustanut käyttäneensä – vielä – kertaakaan. Pyykit hän pesee 
kerran viikossa ja tarvittaessa käyttää ne kuivausrummun kautta.

Nuori mies asui aikaisemmin kimppakämpässä. Siellä pesukone 
kuului asunnon varusteisiin. Nuorukaisella on kokemusta siis mo-
lemmista – pesukoneellisesta ja –koneettomasta asumisesta. Pyyk-
kitupaan totuttautuminen kävi hetkessä eikä oman pesukoneen 
puuttuminen haittaa.

– Pesuvuoroista ei tarvitse tapella, vaikka tupa on jatkuvassa käy-
tössä. Tarvittaessa odotellaan tietenkin koneen käymistä loppuun. 
Vuoroja ei taloyhtiössä etukäteen varata, vaan pesutuvan käyttö 
kuitataan pyykkien tullessa pestyksi, Juha Oksa toteaa pesutupa-
käytännöstä.

Koneiden käytöstä peritään maksu yhtiövastikkeessa, n. euron 
verran/kerta. Jos pesee koneessa pyykit ja samalla käyttää kuivaus-
rumpua, maksu on sama kuin koneen käytössä. Jos pesee pyykit ko-
tona ja kuivaa ne kuivausrummussa, siitä verotetaan erillinen maksu. 
Koneet ovat kohtalaisen uusia ja käyttö helppoa.

Teksti: Minna Saha   Kuva: Jarno Kylmänen

Mieluummin pesutuvassa 
kuin omassa asunnossa

Juha Oksa on vankkumaton pesutuvan 
kannattaja. Kerran viikossa pyykillä 
käyvä nuori mies ei pidä pesukoneen 
puuttumista omasta asunnosta 
ongelmana.

Kaikki koneet ja laitteet ovat kestävärakenteisia ja käyttäjäys-
tävällisiä. Koneet on suunniteltu soveltumaan erikokoisiin taloyh-
tiöihin, hotelleihin, sairaaloihin ja laitospesuloihin. Valikoimasta 
löytyvät porras-, kortteli- ja talopesulat sekä yhdistetty kortteli-/ 
talopesula. Käyntiääneltään koneet ovat hiljaisia, mutta kiinteä-
rumpuisia pesukoneita (WD-sarja) tai linkoja (ER-sarja) käytettä-
essä on huolehdittava lattian ja koneiden alustan ääneneristykses-
tä runkorakenteesta. Tästä syystä on hyvä ottaa yhteys lähimpään 
jälleenmyyjään jo hyvissä ajoin ennen hanketta.

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

Eli pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat n. 400 €/asunto (n. 
30 asunnon taloyhtiö) = 12 000 €. Jos kyseessä on 60 asunnon 
taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto = 12 000, 15 vuoden 
aikana 13 €/asunto (195 €).

Ei omassa asunnossa
Pyykkikoneessa kierroksia kuivatessa on 1400/min, joten pyykit ovat 
kohtalaisen kuivia koneesta pois ottaessa. Juha Oksa kertoo aluksi 
kuivanneensa pyykkinsä asunnossa, mutta tilan puutteen ja kuivu-
misongelmien vuoksi kehitti nerokkaamman ratkaisun: ullakon. Ul-
lakon häkkivarastoiden väliin viritetty pyykkinaru toimii kuin unel-
ma kesät ja talvet. Ulkona pyykin kuivatus ei kesäisin varsinkaan ole 
mielekästä, sillä pihan lehmus itkee kesän tahmeita kyyneliä. Vuonna 
1930 rakennetussa talossa ei ole varsinaista kuivatustilaa. Osa asuk-
kaista kuivaa pyykit alakerran kerhotilassa, joka tällä hetkellä odot-
taa talkoita, joilla koko alakerta laitetaan uusiksi. 

Talpet osaa pyykkihuollon
Talpet -tuotevalikoima sisältää kaikki nykyaikaisessa kiinteistö- 
ja laitospesuloissa tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet. Olipa 
taloyhtiösi minkä kokoinen tahansa, löytyy valikoimasta teillekin 
sopiva kokonaisuus.
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Fortumin uudella lämpöpumppulaitoksella 
Espoon Suomenojalla otetaan puhdistetun 
jäteveden sisältämää lämpöenergiaa talteen.

Hukkalämmön hyötykäyttö vähentää fossiilisten polttoainei-
den käyttöä ja tekee kaukolämmöstä entistä ekologisempaa.

Suomessa lämmön talteenotto jätevesistä on suhteelli-
sen uutta. Tekniikka on kehittynyt niin, että tänä päivänä voidaan 
hyödyntää entistä isompia lämpömääriä kerralla.  Suomenojan voi-
malaitoksen yhteyteen valmistuneessa lämpöpumppulaitoksessa 
on kaksi lämpöpumppua, joiden lämmöntuottoteho on yhteensä 40 
MW. Lämpöpumput ottavat talteen lämpöä Espoon, Kauniaisten, 
Kirkkonummen ja Vantaan länsiosista tulevista puhdistetuista jä-
tevesistä. Jätevedestä saadaan hyötykäyttöön lämpöä noin 15 000 
omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Lämmön talteenotosta hyötyvät kaikki
Aikaisemmin puhdistetut jätevedet siirrettiin lämpiminä mereen eikä 
lämpöä hyödynnetty. Nyt mereen ohjattavat puhdistetut jätevedet 
ovat noin viisi astetta viileämpiä ja tämä pienentää osaltaan veden-
puhdistamisen ympäristövaikutuksia.

Arvion mukaan lämpöpumpuilla voidaan tuottaa jopa 15 % Espoon, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämmön tarpeesta. Ratkaisu vä-
hentää kaukolämmöntuotannon päästöjä huomattavasti, kun hukka-
lämmön talteenotolla korvataan fossiilisia polttoaineita; muun muassa 
hiilidioksidipäästöt vähenevät paikallisesti 148 000 tonnia vuodessa.

Fortumin asiakkaiden kannalta keskitetty ja laaja-alainen huk-
kalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä on järkevää ympäristö-
hyötyjen vuoksi.

Jäteveden sisältämää 
lämpöä hyödynnetään 
nyt kotien lämmitykseen

Teksti: Lotta Laxén   Kuvat: Fortum

Lue lisää

www.fortum.fi /lampopump-
pu

1. Puhdistettu jätevesi siirtyy lämpöpumppulaitokselle putkea pitkin vuoden ajasta riippuen noin 8–18 asteisena. Kesällä vesi on läm
pimämpää kuin talvella. Lämpöpumppujen jätevedestä talteenottama energia jäähdyttää vettä noin 5 °C. Lämpöpumppu tarvitsee 
sähköä toimiakseen, mutta tuottaa energiatehokkaasti noin nelinkertaisen määrän lämpöä käyttämäänsä sähköön verrattuna.
2. Viilentynyt 3–13 asteinen jätevesi siirretään takaisin HSY:n vedenpuhdistamolle, mistä se ohjataan poistotunnelia pitkin mereen.
3. Syntynyt lämpö siirretään kaukolämpöverkkoa pitkin koteihin ja kiinteistöihin.
4. Kun lämpö on siirretty asiakkaille, palaa viilentynyt kaukolämpövesi takaisin voimalaitokselle uudelleen lämmitettäväksi.
5. Jatkossa lämpöpumppulaitosta käytetään myös jäädytyksen tuottamiseen.

1

2

3 4
5
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Eräs korjausvelkaa helpottamaan kehitetty ratkaisu on Upo-
nor-tekniikkaseinä: keittiön ja kylpyhuoneen väliin asennet-
tava vesi-, viemäri- ja sähkönousumoduulein varustettu tek-

niikkaseinä, jonka märkätilaelementit ja keittiökalusteet korvaavat 
elementtitaloissa nykyisen keittiön ja wc:n välisen seinän.

Tekniikkaseinää hyödyntävä yhteishanke
Uponorin kehittämä tekniikkaseinä on keskeinen innovaatio Flo-
wall-allianssissa, jonka muodostavat Suomen johtavat korjausraken-
tamisen yritykset: Valvontakonsultit, Uponor, Consti Yhtiöt, Ware-
co, Sweco ja Puustelli.

– Alkuunpaneva voima oli Valvontakonsulttien hallituksen pu-
heenjohtaja ja projektijohtaja Juuso Hämäläinen, jolla oli idea tek-
niikkaseinästä. Hän kutsui yrityksiä keskustelemaan kiinnostavasta 
hankkeesta, ja päätimme lähteä mukaan, taustoittaa Uponorin han-
kesuunnittelupäällikkö Toni Wahlfors.

Raiviosuonmäen Flowall-pilotti-
 kohteessa asennetaan 

  tekniikkaseiniä 
   ennätystahdilla

Vuoteen 2025 mennessä Suomessa saneerataan noin 250 000 
kappaletta 1970–80-luvuilla rakennettua asuinhuoneistoa. 
Lähiöiden massiivinen putkiremonttitarve vaatii yhä 
tehokkaampia korjausrakentamisen tapoja ja teollisesti 
esivalmistettujen ratkaisujen hyödyntämistä.

Teksti: Meri Peltola   Kuvat: Uponor

Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva As.oy 
Raiviosuonmäki on ensimmäinen kohde, 
jossa Flowallallianssi pääsee tositoimiin.
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Haagalaistaloyhtiön putkiremontissa 
hyödynnetään teollista esivalmistusta
Näyttelijäntie 15 on vuonna 1978 raken-
nettu Helsingin kaupungin vuokrataloyh-
tiö Pohjois-Haagassa. Taloyhtiössä on 196 
asuntoa kolmessa eri rakennuksessa. Wa-
reco toteuttaa putkiremontin KVR-urak-
kana eli kantaa kokonaisvastuun projektin 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Remontis-
sa uusitaan taloyhtiön LVIS-järjestelmät ja 
kylpyhuonetilojen pintarakenteet. Lisäksi 
peruskorjataan saunaosasto ja rakenne-
taan viisi uutta asuntoa nykyisten toimi-
tilojen paikalle.

Flowall-hankekonseptissa Uponorin ke-
hittämä tekniikkaseinä asennetaan Constin 
tai Warecon saneeraamiin kohteisiin. Sweco 
toimii allianssissa suunnittelutoimistona ja 
Valvontakonsultit rakennuttajatoimistona. 
Puustelli toimittaa keittiön ja laatat tulevat 
Laattapisteeltä. Alliassin yhteisprojekteissa 
putkiremontti tulee jopa 10 prosenttia perin-
teistä remonttimenetelmää edullisemmaksi.

Pilottikohde edistyy odotettua ripeämmin
Ensimmäinen kohde, jossa Flowall-allians-
si pääsee tositoimiin, on Vantaan Martin-
laaksossa sijaitseva As.oy Raiviosuonmä-
ki. Maaliskuussa alkaneen pilottihankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa saneerataan 45 
vuokra-asuntoa vuonna 1972 rakennetussa 
kerrostalossa.

Wahlfors kertoo Uponorin tekniikkasei-
näasennusten etenevän jopa odotettua jou-
hevammin.

– Palaute työmaalla on ollut positiivista, ja 
asennus on sujunut vauhdikkaasti. Tekniik-
kaseinien asennus yhteen viiden huoneiston 
linjaan on tehty runkojen ja pystynousujen 
osalta alle päivässä, kun perinteisellä meto-
dilla menisi viikko. Tahti on yllättänyt jopa 
meidät, Wahlfors kertoo.

Teollinen esivalmistus mahdollistaa te-
hokkaan tahdin, sillä työmaalle jää vain asen-
nusvaihe.

– Kun työstä pystytään siirtämään osa 
tehdasolosuhteisiin, saadaan parempaa laa-
tua. Menetelmä on myös kustannustehokas 

ja tuo logistiikkahyötyjä, sillä elementtejä 
pystytään kuljettamaan isommissa erissä 
työmaalle. Aikatauluhyötyä tuo työmaate-
kemisen nopeutuminen. Sähköasennuksis-
sa teollista esivalmistusta on hyödynnetty 
jo pidempään. Oli vain ajan kysymys, milloin 
menetelmä tulisi myös LVI-tekniikkaan, to-
teaa Wahlfors.

Tyyppitalojen linjasaneerauksiin sopivia 
ratkaisuja
Pilottihankkeessa käytettävät Uponor-tek-
niikkaseinät syntyvät Järvenpäässä.

– Esivalmistusyksikössä eri komponentit 
kasataan sellaiseen valmiuteen, että ne pys-
tytään helposti asentamaan työmaalla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että putket ovat kiinnitettynä, 
eristettynä ja kannakoituna kasetteihin, jot-
ka sitten kiinnitetään toisiinsa ja levytetään 
työmaalla, Wahlfors kertoo.

– Raiviosuonmäellä yhdessä huoneistotyy-
pissa on myös erillis-wc:t, jotka toteutetaan 
pinta-asennuksena Uponor Cefo -linjasanee-
rausratkaisulla.

Uponor-tekniikkaseinä ja Uponor Cefo on 
kumpikin kehitetty saneeraamiseen, mutta 
niitä voidaan hyödyntää myös uudisraken-
tamisessa.

– Keskeinen ero on se, että Cefo tehdään 
pinta-asennuksena. Ratkaisulla minimoidaan 
purkutyöt, sillä hormit jätetään paikoilleen. 
Tekniikkaseinän kohdalla taas puretaan van-
ha seinä kokonaan ja rakennetaan tilalle tek-
niikkareititys, Wahlfors selventää.

”Tekniikkaseinien asennus viiden huoneiston 
linjaan on tehty alle päivässä, kun perinteisellä 

metodilla menisi viikko.”

Näyttelijäntie 15:n putkiremontti toteutetaan tehdas
valmisteisilla Uponor Cefo putkiasennuselementeillä.

Lisätiedot

Hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors
p. 020 129 2332
toni.wahlfors@uponor.com

Taloyhtiön remontti toteutetaan Uponor 
Cefo -putkiasennuselementein, jotka toimi-
tetaan työmaalle tehdasvalmisteisina, kyt-
kentävalmiina moduuleina.

– Elementtirakentaminen todettiin koh-
teessa kustannustehokkaimmaksi vaihtoeh-
doksi, kertoo Uponorin hankekehityspäällik-
kö Toni Wahlfors.

 – Uponor Cefo -järjestelmä tulee kaik-
kiin asuntoihin. Vesiviemärit ja lämpönou-
sut tulevat esiasennettuina Cefo-elementtei-
hin. Myös seinä-wc-järjestelmä tulee meiltä. 
Teollinen rakentaminen tuo kesällä 2016 
valmistuvaan urakkaan sekä aikataulu- että 
kustannushyötyjä.

– Molemmat soveltuvat hyvin 1960–70-lu-
vun tyyppitaloihin, joissa kylpyhuoneet ovat 
päällekkäin samassa linjassa. Talot on raken-
nettu teollisesti, joten ne voidaan myös kor-
jata teollisesti. Tuolloin rakennetuista noin 
550 000 asunnosta on vielä noin 400 000 
saneeraamatta, eli tehtävää riittää.

Korjausrakentamiselta vaaditaan 
yhä enemmän
Tulevaisuudessa korjausrakentamiselta vaa-
ditaan yhä tehokkaampia ja nopeampia kei-
noja. Myös elinkaariajattelu on huomioitava 
remontteja suunnitellessa.

– Talotekniikan käyttöikä on normaalis-
ti 40–50 vuotta. Uponor-tekniikkaseinän 
huoltoväli on sen osalta sama, mutta koska 
kyseessä on avattava järjestelmä, pystytään 
käyttövesiputket vaihtamaan rakenteita 
rikkomatta. Kylpyhuonetta ei siis tarvitse 
purkaa seuraavan saneerauksen yhteydessä, 
Wahlfors huomauttaa.

– Suomessa on noin 15 miljardin korjaus-
velka, jonka kattaminen tulee olemaan haas-
tavaa. Järjestelmiä on kehitettävä, jotta re-
surssit eivät lopu kesken.
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Keittiön ja kylpyhuoneen väliin asennettava 
Uponortekniikkaseinä on varustettu vesi, 
viemäri ja sähkönousumoduulein.

Raiviosuonmäen pilottikohteessa 
tekniikkaseinäasennukset etenevät 
odotettua nopeammin.

Uponortekniikkaseinissä putket ovat kiinnitettynä, eristettynä ja kannakoituna 
kasetteihin, jotka liitetään toisiinsa ja levytetään työmaalla.
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Toimivia ja nopeita laajakaistayhteyksiä arvostetaan. Yhä useampi te-
kee etätöitä, siirtää suuria tiedostoja tai katsoo liikkuvaa kuvaa inter-
netistä. Hyvin toimivat yhteydet lisäävät asumismukavuutta ja nosta-
vat kiinteistön sekä asuntojen arvoa ja kiinnostavuutta. Useat uudet 
palvelut vaativat nykyistä suurempia tiedonsiirron nopeuksia, joihin 
perinteiset kuparikaapelit eivät enää riitä. Elisa Valokuitu mahdol-
listaa taloyhtiölle nopeita ja luotettavia laajakaista- ja TV-palveluita.

Saunalahti Taloyhtiölaajakaista – Vaihda edullinen netti koko 
taloon
Saunalahti Taloyhtiölaajakaista on koko taloyhtiön yhteinen ratkaisu, 
jossa talon kaikkiin huoneistoihin tuodaan nopeat laajakaistayhte-
ydet kerralla talon nykyisen puhelinsisä- tai yleiskaapelointisisäver-
kon kautta. Tämä on edullisin ja helpoin tapa hankkia nettiyhteys.
• Asukkaat saavat nettiyhteyden vaivattomasti perusnopeudella 2M 

tai 10M. 
• Asuntokohtaiset lisänopeudet jopa 250 M asti ja suosittu Elisa 

Viihde edullisella lisämaksulla.
• Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä edulli-

sempi alentaen asumiskuluja.
• Asukkaat maksavat palvelun kätevästi osana yhtiövastiketta tai 

vuokraa.
• Keskitetty kokonaisratkaisu on taloyhtiölle ja isännöitsijälle hel-

pompi.
• Taloyhtiölaajakaista nostaa kiinteistön arvoa niin vuokra- kuin 

omistuskohteissa.

Elisa Kaapeli-TV – Valitse Suomen laajin kanavatarjonta
Elisa Kaapeli-TV tarjoaa laajan valikoiman kanavia, myös huipputark-
koina HD-versioina ilman taloyhtiön omia harava-antenneita. Elisa 
Kaapeli-TV tarjoaa 29 ilmaista TV-kanavaa ja runsaasti radiokana-
via. Tilaamalla edullisen Elisa Kanavakortin, saat 11 kanavaa lisää. 
Elisa Kanavakortti mahdollistaa lisäksi kanavapakettien tilaamisen, 
jolloin katsottavana on halutessasi lähes 200 kanavaa.

Elisa Kaapeli-TV -palvelu on saatavana joko Elisa Valokuidusta tai 
Elisa Kaapeli-tv-verkosta.

Taloyhtiössä ollaan tekemässä sisäverkkoremonttia. 
Miksi linjasaneerausta tarvitaan?
Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarus-
tusta. Palveluiden nopea kehitys lisää tarvetta ajanmukaisille sisä-
verkoille, jotka mahdollistavat nopeat laajakaistayhteydet ja häiriöt-
tömät televisiopalvelut. Nykyaikainen ethernet-tietoliikenneverkko 
nostaa myös asunnon arvoa. Vanhoissa kiinteistöissä on vielä paljon 
perinteisiä puhelin sisäjohtoverkkoja, jotka ovat nykyisten ja tulevien 
viestintäpalvelujen kannalta riittämättömiä. Siksi ne tulee uudistaa 
ennemmin tai myöhemmin.

Teksti: Elisa Oyj  Kuva: Jarno Kylmänen

Elisa Valokuitu – Ota nykyaikaisimmat 

laajakaista- ja tv-palvelut 
hyötykäyttöön

Elisa toimittaa talon tekniseen tilaan valokuidun, josta taloyhtiön ja 
asukkaiden valinnan mukaan on saatavana nopeita ja laadukkaita 
laajakaista-, viihde- ja kaapeli-tv-palveluita. Elisa Valokuitu parantaa 
palveluiden laatua, nostaa kiinteistön ja asunnon arvoa sekä parantaa 
asumismukavuutta. Keskittämällä palvelut Elisalle taloyhtiö ja 
asukkaat saavat etuja myös muista tuotteista.

Lisätietoja: 

www.elisa.fi /kiinteistoille
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Teoriassa kaikki värit sekoitetaan kol-
mesta pääväristä – punaisesta, keltai-
sesta ja sinisestä – sekä valkoisesta. 

Minkä tahansa kahden päävärin sekoittami-
nen samassa suhteessa synnyttää välivärin; 
punaisesta ja keltaisesta tulee oranssia, kel-
taisesta ja sinisestä vihreää, punaisesta ja si-
nisestä violettia. Pääväreistä ja vastaväreistä 
muodostuvat sateenkaaren värit. Kun värit 
järjestetään sateenkaaren järjestykseen, mut-
ta ympyrän muotoon, saadaan väriympyrä. 
Toisiaan tasapainottavat vastavärit sijaitsevat 
väriympyrässä suoraan toisiaan vastapäätä: 
oranssi sinistä, violetti keltaista, vihreä pu-
naista. Väriympyrään tutustuminen auttaa 
ymmärtämään värien keskinäisiä vaikutuksia.

Puhtaat värit sopivat lasten huoneeseen, 
murretut värit ovat hillityn hienostuneita
Väriympyrän värit ovat kirkkaita ja selkeitä. 
Ne ovat ns. puhtaita värejä. Murretut värit 
ovat hillittyjä ja vaimennettuja. Niitä tehdään 
lisäämällä maapigmenttejä. Värejä voidaan 
vastavärillään murtaa kohti maanläheistä rus-
keaan vivahtavaa sävyä. Valkoisella ja mustalla 
väriä taitetaan – tehdään valöörimuutos. Har-
moninen vaikutelma saadaan aikaan myös si-
joittamalla murrettu sävy lähelle niitä värejä, 
joiden sekoituksesta se on syntynyt.

Keskenään harmoniset värit ovat väriym-
pyrässä lähellä toisiaan. Myös lämmin-kylmä 
sektorilla ne asettuvat toistensa läheisyyteen. 
Yksiväriharmoniassa muunnellaan yhden va-
litun värin puhtautta ja valööriä, asteikkoa 
vaaleasta tummaan. Murretut ja taitetut vä-
rit koetaan neutraaleiksi. Neutraaleja ovat 
värit mustasta valkoiseen, harmaat hopeas-
ta hiilenmustaan, luonnonvalkoiset ja rus-
keat kamelinruskeasta nahanruskeaan sekä 
beiget. Luonnonsävyt sopivat hyvin yhteen. 
Niiden voimakkaammaksi väriseuraksi so-
pivat maanläheiset terrakotta ja sysimusta.

Kylmät värit vetäytyvät,  
lämpimät lähentyvät
Kylmiä eli vetäytyviä värejä ovat sininen, vio-
letti ja vihreä. Nämä voivat saada huoneen 
näyttämään todellista suuremmalta. Pinta 
näyttää siirtyvän kauemmas silmästä, vetäytyy. 

lämmintä punaista, kun taas etelän aurinko 
ja lännen auringonlasku saattavat tehdä pu-
naoranssista sisustuksesta liiankin lämpimän. 
Etelän puoleista huonetta voi sininen tai tur-
koosi viilentää miellyttävällä tavalla.

Vahvat, kylläiset värit ovat hallitsevia. Ne 
voivat jopa viedä huomion pintarakenteelta, 
muodoilta ja muulta kokonaisuudelta. Le-
vollisuuden ystävä, joka nauttii muodoista 
ja haluaa erilaiset rakenteet esiin, valitsee 
neutraaleja värejä. Valinnan vaarana on yk-
sitoikkoisuus ja tylsyys, sillä raikkaus pitäisi 
kuitenkin saada säilytetyksi.

Taustan ja yksityiskohtien suhdetta kan-
nattaa miettiä, sillä hienot yksityiskohdat 
saattavat hukkua kirjavaan taustaan. Moni-
värinen kuviopinta taas voi häivyttää esineen 
ei-toivotun muodon. Optinen värisekoitus 
syntyy, kun useiden pienten ja monimuotois-
ten yksityiskohtien värit sulautuvat yhteen 
kuin mosaiikkityössä. Kiiltoaste vaikuttaa 
värin intensiivisyyteen. Väri näyttää sitä voi-
makkaammalta, mitä kiiltävämpi pinta on.

Suomessa puoli vuotta kerrallaan kestävä 
hämäryys selittänee vaaleasävyisen sisustuk-
sen suosion. Vaaleat pinnat antavat valoi-
suutta ja avaruutta. Valaistussuunnittelulla 
saadaan aikaan halutut pintarakenteiden 
korostukset ja varjojen leikit.

Värien valintatilanteessa valkoinen tausta 
on tavallisin, mutta ei välttämättä neutraa-
lein vaihtoehto. Harmaa tausta voisi kertoa 
enemmän. Onneksi monissa liikkeissä on ny-
kyisin mahdollista tarkastella väri- ja tapetti-
malleja eri valaistusolosuhteissa.

Väripaletin luominen
Uuden tilan värimaailman suunnitteluun ja si-
sustuksen osien vaihteluun paras apuväline on 
oma väripaletti. Väripaletti luodaan sommitte-
lemalla alustalle mallitilkkuja, tapetti- ja väripa-
loja sekä huomioon otettavien, jo sisustuksessa 
käytettyjen värien täsmälleen samansävyisiä 
näytteitä. Yksittäinen lehden kuva voi miel-
lyttää harmoniallaan, toisesta välittyy haluttu 
tunnelma. Värisuunnitelman innoittajat voivat 
löytyä yllättävistä paikoista; meikkipussista, le-
lulaatikosta tai keittiön kaapista. Paletissa voi 
kokeilla muutoksia ja värien sointuvuutta. Pa-
letti otetaan mukaan sisustusostoksille.

Teksti ja kuvat: Rakentaja.fi

Lämpimiä eli lähestyviä värejä ovat punaiset, 
keltaiset ja oranssit. Nämä näyttävät lähentä-
vän pintoja toisiinsa ja sopivat siten suuriin ti-
loihin lähentämään seiniä. Lämpimillä väreil-
lä saadaan aikaan intiimi ja lämmin tunnelma. 
Värien pelisäännöissä sameat värit kaipaavat 
lähelleen kirkkaita ja lämpimät kylmiä värejä.

Tila eläväksi värikontrasteilla
Sisustaja tulee pohtineeksi eri värien ja eri 
sävyjen kontrasteja moneltakin kannal-
ta. Levolliseen tilaan ei haluta voimakkaita 
kontrasteja, vaan haaleiden värien luomaa 
seesteistä tunnelmaa. Voimakkaat kontras-
tit herättävät huomiota ja luovat visuaalista 
kiinnostavuutta tilaan. Väriä voi herätellä elä-
vämmäksi ripauksella sen vastaväriä. Sävyjen 
ja värien määrien tasapainottaminen vaatii 
kokeiluja. Huoneessa korostukseksi saattavat 
riittää eri väriset muotolistat tai paneloinnit.

Värien vaikutus
Värit vaikuttavat olotilaan ja tunteisiin. Toi-
set tarvitsevat vahvojen värien energiaa ja pi-
tävät rauhallista, neutraalia skaalaa masenta-
vana ja ikävystyttävänä. Väreillä voi korostaa, 
häivyttää tai rajata. Tilavaikutuksessa värit 
voivat muuttaa havaintoa ulottuvuuksista ja 
esineiden sijainnista toisiinsa nähden. Värien 
taitavalla yhdistelyllä voi luoda erilaisia tun-
nelmia tilaan. Yhdistelystä saattaa kuitenkin 
syntyä myös disharmoniaa eli riitasointua.

Värillisen pinnan välitön ympäristö vä-
rittyy vastavärin suuntaan. Punaisen heh-
ku korostuu, kun vierelle tuo sen vastaväriä 
vihreää. Kellertävä puulattia näyttää vähem-
män keltaiselta, kun läheltä poistaa violettiin 
vivahtavat materiaalit ja laittaa tilalle esim. 
oranssia. Vihreä matto tuo puulattiaan pu-
nerrusta, sininen oranssia sävyä.

Värien valinta – valon merkitys
Valolla on suuri merkitys värien kokemiseen. 
Valaistusolosuhteiden on oltava tiedossa en-
nen sisustuksen värien valintaa. Värit näyttä-
vät erisävyisiltä päivänvalossa ja keinovalossa. 
Keinovalaistuksen eri valonlähteet antavat 
nekin eriväristä valoa. Huoneessa, jonka ikku-
nat suuntautuvat pohjoiseen, voidaan kaivata 

Väriympyrästä se lähtee
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Värimaailman vinkkejä
• Maalaa malliksi seinäalue. Pieni värimalli ei kerro värin sävyä 

kyseisessä tilassa isompana pintana.
• Värit näyttävät erilaisilta päivänvalossa ja keinovalossa. Myös 

valonlähteen väri vaikuttaa – hehkulampun valo on lämpi-
mämpää kuin halogeenin tai loisteputken. Monissa liikkeissä 
on mahdollista tarkastella värimalleja eri valaistusolosuhteis-
sa.

• Vastavärit, esimerkiksi punainen ja vihreä, antavat levottoman 
vaikutelman, jos ne asetetaan vierekkäin. Värien keskinäinen 
kamppailu on liian voimakasta. Huoneessa väri korostuu par-
haiten, jos se maustetaan pienellä vastaväripalalla, vaikkapa 
maljakolla tai tyynyllä.

• Yhden värin sisustuksessa elävyyttä saadaan himmeän ja kiil-
tävän vaihtelulla sekä erilaisilla pintastruktuureilla. Tällaisia 
ovat mm. hiottu puu, kuohkea huopa, korkeakiiltoinen maa-
lattu pinta, paperinarupunos, sileä silkki tai pörröinen ryijy.

• Kun värejä on vähän, muodot, rakenteet ja arkkitehtuuri ko-
rostuvat.

• Lähiväriharmonian voi toteuttaa mistä väristä tahansa. Vaa-
leanpunaisen skaala voi olla pikku prinsessan unelma.

• Neutraaleista väreistä harmaa voi osoittautua vaikeimmak-
si. Erilaiset harmaan sävyt antavat toistensa rinnalla sinisen, 
ruskean tai kellertävän vaikutelman. Kannattaa pysyä joko 
kylmissä tai lämpimissä harmaissa.

• Useiden erisävyisten puulajien yhdistämistä pitää varoa. 
Vaikka puu on neutraalin värinen, eri lajeilla on eri sävynsä 
ja syykuvionsa, kuten vaalealla koivulla, punertavalla pyökil-
lä, erilailla kellertävillä tammella ja männyllä, punaoranssilla 
kirsikalla sekä tummalla wengellä.

• Taustan väri vaikuttaa suurentavasti tai pienentävästi. Esi-
merkiksi keltainen kuvio näyttää suuremmalta valkoisella 
kuin mustalla taustalla, punainen kuvio taas näyttää kutis-
tuvan valkoisella ja kasvavan mustalla.

• Pysähtyneen, liian sopuisan värimaailman mielenkiinto herä-
tetään synnyttämällä väreihin jännite annoksella disharmo-
niaa, esimerkiksi liian kirpeää keltaista tai riitelevää vihreää.

• Trooppisen mehukas väripaletti antaa energiaa!
• Lämmitä kolkko tila kuumilla ja mausteisilla punaisen ja 

oranssin sävyillä.
• Värisävy säilyy mielessä muutamia sekunteja, muistiin ei tässä 

asiassa voi luottaa. Digikamera tallettaa muodot ja mittasuh-
teet, mutta värit vain suuntaa-antavasti ja tulosteessakin vä-
rit toistuvat väärin.

• Korkea katto ma-
daltuu tummalla 
värillä. Pinta-alal-
taan pieni korkea 
tila madaltuu viih-
tyisämmäksi maa-
laamalla katto ja 
jatkumona kais-
tale seiniä samal-
la seinän väristä 
poikkeavalla tum-
memmalla värillä.

• K a p e a n  h u o -
neen voi leven-
tää maalaamal-
la lyhyet seinät 
tummemmiksi 
ja pitkät seinät 
vaaleammiksi.
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• Korkea katto ma-
daltuu tummalla 
värillä. Pinta-alal-
taan pieni korkea 
tila madaltuu viih-
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• K a p e a n  h u o -
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: Pesuhuoneen päivitys?
Mikä olisi helpoin tapa uudistaa kylpyhuonetta, kun kylpyhuone 

on kaakeloitu ja vesieristys on kunnossa? Voiko ja kannattaako kaa-
keleita maalata tai pinnoittaa jollain?

: Kylpyhuoneessa en suosittelisi kaakelien maalausta edes seinis-
sä. Onko ongelmana siis kaakelien väri? Onko ajatus pinnoittaa 

seinät vai lattia vai ehkä jopa molemmat?
Pinnoitteita löytyy erilaisia ja suurimpana erona noissa pinnoit-

teissa on se, että osan saa asennettua itse, mutta toiset vaativat val-
tuutetun ammattilaisen. Osa pinnoitteista on valmiita sellaisenaan 
ja osa vaatii pinnalleen vielä jotain kestävyyden takaamiseksi. Tär-
keintä on huomioida, että pinnoite kestää hyvin kosteutta eli tässä 
tapauksessa ihan juoksevaa vettä ja on helppo pitää puhtaana. Jos 
jompi kumpi laatoituksesta jää, niin silloin tietenkin pinnoitetta oli-
si hyvä saada eri sävyisinä, jotta sen voisi yhdistää seinään tai latti-
aan jäävään laattaan.

Kannattaa olla yhteydessä suoraan valmistajiin tai maahantuojiin 
ja vertailla tuotteita. Minulla ei ole ainakaan mitään varoittavaa esi-
merkkiä, mitä tuotetta kannattaisi välttää. Tärkeintä on asentaa oi-
kea tuote oikeaan tilaan ja ammattitaidolla, jotta mitään harmia ei 
tule jälkikäteen.

: Tapetin päälle maali?
Voiko tiukasti betoniseinässä kiinni olevan ohuen ja sileän tape-

tin päälle maalata? Yhdessä huoneessa entinen asukas on sen teh-
nyt ja tuntuu olevan edelleen hyvin tiukassa, on useita vuosia vanha.

: Yleensä suosittelen aina kunnon pohjatöitä eli tapetinpoistoa 
ennen maalausta, mutta jos tuo tapetti on tosiaan tiukasti kiin-

ni, niin kyllähän sen päälle voi maalata. Tapetin päälle maalattaessa 
kannattaa kuitenkin huomioida, että tapettivuodan saumakohdat 
saattavat näkyä maalin alta. Mutta jos se ei haittaa, niin silloin vaan 
maalia seinään, kyllähän siinä huomattavasti helpommalla pääsee. 
Ja vaikka maalattaessa tapetti alkaisikin kupruilla, niin yleensä se 
vetäytyy takaisin maalin kuivuessa.

: Vanhat ikkunanpokat sisustuksessa?
Kuinka käsitellä sisustamiseen tulevat vanhat 1890 luvun ikku-

napokat? Voiko niissä olla homeitiöitä tai elukoita? Mistä sen voi 
päätellä? Kuinka toimin, etten tee turhaa työtä?

: Olen itse aina puhdistanut vanhat ikkunanpokat todella hyvin 
ennen käyttöönottoa. Olen harjannut teräsharjalla varovasti loh-

keilevan maalin pois ja pessyt vielä lopuksi koko kehyksen. Uskoisin, 
että nuo elukat voisi ihan silmällä havaita ja ikkunanpokat voi tar-
vittaessa vaikka pestä homeenpoistoaineella ennen käyttöönottoa.

: Parketin ja korkkilattian korkeusero?
Olen uusimassa keittiön lattiaa, tällä hetkellä lattia on 14 mm 

parketti + askeleriste ja haluaisin vaihtaa sen korkkilattiaksi 9,3 
mm ja alle silent pro askeläänieristys 3 mm. Ongelmaksi muodos-
tuu se, että minulla on yhtenäinen lattia keittiön ja olohuoneen vä-
lillä. Aion katkaista parketin huoneiden välistä ja näin ollen siihen 
tulee korkeuseroa, mitä korkkilattian alle voisi laittaa, jotta ero olisi 
mahdollisimman pieni?

: Sinuna en missään nimessä alkaisi täyttää korkeuseroa lait-
tamalla korkin alle jotain muuta kuin askeläänieristeen. Kan-

nattaa tutustua erilaisiin eritasolistoihin, jotka auttavat korkeus-
ero-ongelmassa.

: 70-luvun tiiliseinän käsittely
Olohuoneessamme on punatiilinen tiiliseinä, jonka toisella puo-

lella on avotakka. Haluaisin päivittää tiiliseinän pinnan hukkaamatta 
sen henkeä ja ennen kaikkea huonekosteutta säätelevää ominaisuut-
ta. Oman haasteensa tekee kuumeneva takan osa ja toiseen tilaan 
avautuva takka, joka sekin pitäisi käsitellä.

Näin verkossa joitakin kivoja tiilimateriaalista tehtyjä seiniä, joissa 
oli käytetty punatiiltä ja vaaleahkoa pinnoitetta tiilien välissä (tässä 
seinässä on mustat välit) ja saatu siten kiva, elävästi vaihteleva pin-
ta, jossa tiiliseinän henki on vahvasti esillä. Mitenkähän iso työ (ja 
millä aineilla) olisi saumata tuo seinä uudelleen ja olisiko jotain pin-
ta-ainetta, jolla punaista tiiltä voisi taittaa sieltä täältä häivyttäen 
sopimaan vaaleaan saumaukseen? Koko seinän maalaaminen tun-
tuu liian steriililtä ja kovalta ratkaisulta. Nyt tiilissä ei ole lainkaan 
vaaleaa, niiden sävy liikkuu punaisen ja satunnaisen ruskean välillä.

: Tiiliseinä on hieman kinkkinen muutoskohde, jos seinän maa-
laus ei tule kysymykseen. Tiiliseinä ja takkahan on muurattu eli 

se on muurauslaastia siellä saumoissa. Teoriassa tuota muurauslaas-
tia pystyy rapsuttamaan pois ja laittamaan erisävyisen laastin tilalle, 
mutta en usko, että se on vaivan arvoista. Lopputulos saattaa olla 
myös huomattavasti huonompi kuin lähtötilanne. Kannattaa ajatella 
muuta sisustusta tukemaan tuota seinää, jolloin tuo punatiili ei ole 
enää niin hallitseva ja tumma.

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

Kysy sisustamisesta

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

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
vastauspalvelu

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

Jätä sisustusaiheinen kysymys 
osoitteessa www.omataloyhtio.fi/
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Asunto-osakeyhtiölain 1:11 §:n mukaan 
yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on 
huolellisesti toimien edistettävä yhti-

ön etua. Määritelmä on kaksiosainen. Lain 
valmisteluasiakirjojen mukaan huolellisuut-
ta arvioidaan objektiivisin perustein. Johdon 
jäsenen on toimittava siten kuin huolellinen 
henkilö toimisi vastaavissa tilanteissa. Jäl-
kimmäinen sisältää niin sanotun lojaliteetti-
velvollisuuden suhteessa yhtiöön ja kaikkiin 
osakkeenomistajiin.

Huolellisuuden vaatimus korostuu pää-
tökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaes-
sa. Riittävänä huolellisuutena voidaan halli-
tuksen esityksen mukaan pitää sitä, että rat-
kaisun taustaksi on hankittu tilanteen edel-
lyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella 
on tehty johdonmukainen päätös tai muu toi-
mi eivätkä päätökseen ole vaikuttanut johdon 
jäsenten väliset ristiriidat.

Jos johtoon kuuluva henkilö rikkoo huo-
lellisuusvelvollisuuttaan, niin hän on mah-
dollisesti velvollinen korvaamaan yhtiölle 
aiheuttamansa vahingon.

Taloyhtiön hallitus päätti isännöitsijän 
esittelystä teettää putkiremontin yhtiöllä, 
joka oli aikaisemminkin tehnyt yhtiölle vas-
taavia töitä. Urakkahinta oli kuitenkin kal-
liimpi kuin halvimman urakkatarjouksen 
mukainen hinta. Yhtiön kanteesta hovioike-
us velvoitti hallituksen jäsenet ja isännöitsi-
jän maksamaan yhtiölle vahingonkorvausta. 
Perustelujen mukaan pelkästään aikaisem-
mat remontit eivät olleet riittävä syy halvim-

masta tarjouksesta poikkeamiseen. (HHO 
26.3.1986 nro 1512).

Suomalainen taloyhtiömalli perustuu 
maallikkovetoiseen hallintoon. Isännöitsijä 
ammattilaisena auttaa juoksevissa asioissa. 
Joskus on asiantuntijoiden toimesta esitet-
ty arvio, että asunto-osakeyhtiön suurin riski 
on sen hallitus. Siksi onkin ensiarvoisen tär-
keää, että hallitus huolehtii siitä, että apuna 
on riittävän osaavia asiantuntijoita ja päte-
viä tekijöitä.

Taloyhtiöiden johdon työ on vaativaa. Ha-
tunnosto vain kaikille teille, jotka yhtiön toi-
mielimissä osallistutte taloyhtiön yhteisten 
asioiden hoitamiseen.

Juristina ajattelen jo lähtökohtaisesti niin, 
että lakia on noudatettava. Myönnän kuiten-
kin, että joskus tulee mieleen, että ovatko 
asiat jo liikaakin juridisoituneet.

Tiedän esimerkiksi tapauksen, jossa muu-
taman sadan euron arvoinen osakkaan vaa-
timus taloyhtiölle yhtiön kunnossapitovas-
tuulla liittyvässä asiassa nosti myrskyn vesi-
lasissa. Taloyhtiön hallitus ei uskalla ratkais-
ta asiaa sovinnolliseen päätökseen peläten 
rikkovansa lain yhdenvertaisuusperiaatetta. 
Kaikki tunnustavat epäoikeudenmukaisuu-
den asiassa, mutta välineitä asian ratkaise-
miseksi ei tunnu olevan.

Olaus Petrin tuomarinohjeissa 450 vuo-
den takaa todetaan, että ”yhteisen kansan 
hyöty on paras laki”. Tässä voisi olla ohjetta 
ratkaisuksi myös tämän päivän taloyhtiöil-
le, joissa painitaan lain tulkintojen kanssa.

Taloyhtiön tervehdyttämisestä yhteiseksi 
hyväksi
Ongelmallisissa taloyhtiöissä moni asia saat-
taa olla niin sanotusti rempallaan. Jos osaa-
mista puuttuu, niin vaikeudet saattavat ku-
muloitua ajan kuluessa. Hallituksen jäsenet 
saattavat näissä taloyhtiöissä kokea tehtä-
vänsä ahdistavaksi, mahdollisesti jopa yli-
voimaiseksi. Seurauksena saattaa olla myös 
ongelmien kieltäminen, salailu sekä puutteel-
listen ja virheellisten tietojen antaminen. Pel-
ko mahdollisesta vahingonkorvausvastuus-
ta saattaa olla jopa este taloyhtiön tilanteen 
normalisoitumiselle ja tervehdyttämiselle.

Taloyhtiön tilanne vaikuttaa olennaisesti 
osakehuoneistojen arvoon. Hyvin hoidettu 
taloyhtiö tarkoittaa samalla osakkeenomis-
tajien omaisuuden arvon säilymistä ja sen 
kasvua. Taloyhtiön asioiden hoito olisi hyvä 
nähdä ennen kaikkea yhteisenä juttuna. Vaik-
ka tässä on idealismia mukana, niin sitä koh-
den kannattanee tietoisesti kollektiivina pyr-
kiä. Riitainen taloyhtiö ei ole terve taloyhtiö.

Pitäisikö Suomessakin panostaa ongel-
mallisten taloyhtiöiden terveystarkastuk-
seen ja sen pohjalta toteutettavaan terveh-
dyttämisohjelmaan? Taloyhtiön etu ei vält-
tämättä ole saada yhtiön johtoa korvausvas-
tuuseen huolimattomasta asioiden hoidosta, 
vaan saada yhtiö sellaiseen hyvään kuntoon, 
jossa tehdään yhdessä asioita yhteiseksi hy-
väksi – kiinteistönomaisuuden arvon säilyt-
tämiseksi.

Terve taloyhtiö ja hyvä hallinto kulkevat 

käsi kädessä

Lakimiehenä minun on toimittava jo hyvän asianajotavan 
nojalla huolellisesti hoitaessani toimeksiantoja päämieheni 
hyväksi. Lakimies on alan ammattilainen, jonka työhön liit-
tyy huolellisuusvaatimus merkittävällä tavalla.

Teksti: Juha Saarimäki, JuriNet lakipalvelut   Kuva:  Rakentaja.fi 

Kysy lisää lakipalveluista 
taloyhtiöille

Jätä yhteydenottopyyntö www.jurinet.fi  
tai soita Juha Saarimäki 029 009 2590
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Isännöitsijän valinta ja siitä huolehtiminen, että yhtiöllä on pätevä 
isännöintiyritys, kuuluu taloyhtiön hallitukselle. Yleensä etsimi-
sen hoitaa puheenjohtaja. Isännöitsijöistä on kuitenkin nykyisin 

pulaa, mikä on johtanut siihen, että kaikki tarjouspyynnön saaneet 
toimistot eivät edes anna tarjousta. Isännöitsijöitä jää eläkkeelle sa-
dan henkilön vuosivauhtia ilman, että uusia saadaan tilalle. Monel-
la isännöitsijällä on kädet täynnä töitä eikä uusia asiakkaita haluta 
tai edes voida ottaa.

Pienen yhtiön vaikeinta löytää uusi isännöitsijä
Pienen asunto-osakeyhtiön voi olla vaikeampi vaihtaa isännöitsijää 
kuin suuren. Moni isännöintitoimisto ei ota pieniä kohteita lainkaan, 
koska niiden hoitaminen ei ole kovin kannattavaa.

Jos palvelu on ostettu isommalta isännöintiyritykseltä, jossa on 
useita isännöitsijöitä, on yksi mahdollisuus, että yrityksen sisällä 
vaihdetaan taloyhtiölle nimettyä isännöitsijää. Jos kyseessä on yk-
sityinen isännöitsijä, voi taloyhtiön hallitus isännöintisopimukses-
sa mainitun irtisanomisajan jälkeen tehdä sopimuksen uuden isän-
nöitsijän kanssa, mikäli löytää sellaisen. Lain mukaan vaihtamista 
ei tarvitse perustella.

Ensimmäinen haaste on siten mahdollisten ehdokkaiden etsimi-
nen. Jos tiedossa on hyväksi tunnettuja isännöitsijätoimistoja, niis-
tä kannattaa kysellä jo etukäteen, kiinnostaako niitä tehdä tarjous. 
Kysellä kannattaa myös muiden talojen hallituksilta, onko niillä so-
pimuksia sellaisten isännöitsijöiden kanssa, joita voisi suositella. 
Tunnetut isännöintiyritykset paikkakunnalla on hyvä käydä läpi. 
Jos paikkakunta on pieni eikä vaihtoehtoja ole, kysymykseen tule-
vat myös naapurikunnan isännöintitoimistot. Isännöintiliitolla on 
omilla sivuillaan myös hakupalvelu, johon voi tutustua osoitteessa 
http://www.isannointiliitto.fi/haeisannointia/

Eikö halvin ollut hyvä?
Jos edelliseen isännöitsijään on ollut tyytymättömyyttä, kannattaa 
taloyhtiön hallituksen katsoa valintaprosessiin osalta myös peiliin: 
Miten valinnan voisi tehdä paremmin? Onko valintaperusteena ai-
kaisemmin kenties ollut pelkästään hinta? Onko ehdokkaita edes 

haastateltu? Onko tehtävät määritelty selkeästi ja tarpeet kartoitet-
tu etukäteen riittävän hyvin?

Ennen tarjouspyyntöä hallituksen tulisikin tehdä perusteellinen 
tarvekartoitus, mitä palveluita halutaan ostaa, millaista asiakaspal-
velua ja viestintää halutaan, mitä edellytetään työskentelyltä halli-
tuksen kanssa ja millä kriteereillä isännöintiyritys kaikkiaan valitaan.

Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiat:
• Kuvaus yhtiöstä
• Palvelut, jotka halutaan ostaa
• Taloyhtiön tärkeimmät tavoitteet
• Muut tiedot, jotka halutaan tarjoukseen: esim. tehtäväluettelo, 

kk-hintaan kuuluvat sekä erikseen veloitettavat palvelut, isän-
nöintiyrityksen referenssit yms.

• Liitteinä: isännöitsijätodistus ja yhtiöjärjestys, uusin tilinpäätös 
ja toimintasuunnitelma, kunnossapitotarveselvitys
Taloyhtiön edun mukaista on pyytää tarjoukset siten, että jokai-

nen isännöintiyritys tarjoaa samalla hallituksen hyväksymällä sopi-
mussisällöllä. Näin tarjouksista saadaan todella vertailukelpoisia.

Huomiota laatuun ja ammattitaitoon
Jos tarjouksia tulee riittävästi, hallituksen kannattaa haastatella vas-
taava isännöitsijä ennen sopimuksen tekoa. Haastattelu on samalla 
myös ensimmäinen kontakti uuteen isännöitsijään.

Hallitus avaa ja käsittelee tarjoukset kokouksessaan ilman isän-
nöitsijää. Vertailussa on viisasta painottaa laatua, ei pelkästään hin-
taa: Onko yrityksellä riittävästi henkilökuntaa, kokemusta ja ammat-
titaitoa? Onko isoihin korjauksiin teknistä osaamista? Onko yrityk-
sellä auktorisointi tai muu laatujärjestelmä? Myös yrityksen taustat 
kannattaa tarkistaa.

Isännöitsijä on taloyhtiössä avainasemassa ja paljon haltijana. 
Valinta on tehtävä harkiten. Isännöitsijän arvioinnissa on kuitenkin 
pidettävä realismi mukana: Jos yhdellä isännöitsijällä on 21 taloyh-
tiötä, aikaa on yhtiötä kohden alle 8 tuntia kuussa. Ennen vanhan 
isännöitsijän irtisanomista, puntaroi kokonaistilanne odotuksineen 
ja edellytyksineen huolella.

Isännöitsijän 
vaihtaminen 

voi olla haasteellinen hanke

Taloyhtiöt vaihtavat isännöitsijää vain harvoin. Valituksia 
isännöitsijöistä tulee kyllä asukkailta – ennen kaikkea siitä, 
ettei isännöitsijää saa kiinni silloin kuin tarvitsisi. Uutta isän-
nöitsijää voi olla kuitenkin vaikea löytää, ja vielä vaikeampaa 
on tietää, muuttuuko palvelu parempaan vaihtamalla. Miten 
taloyhtiössä kannattaa menetellä, jos isännöitsijän vaihtami-
nen on harkinnan tasolla?

Teksti: Satu Evilampi   Kuvat: Jarno Kylmänen
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Valituksia isännöitsi
jöistä tulee kyllä asuk
kailta – ennen kaikkea 
siitä, ettei isännöitsijää 
saa kiinni silloin kuin 
tarvitsisi.
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Keskisen kyläkauppaa uudistetaan jatkuvasti. Viimeisimpiä 
uutuuksia ovat pyöreä tapahtuma-alue ja miesten kosmetiik-
kaosasto. Uusille osastoille löytyi Upofl oorin valikoimasta ky-

läkaupan lattian kestävyysvaatimukset täyttävä lattian pintamate-
riaali, vinyylilankku Dream Click Pro. Juttuun haastateltiin uusien 
lattiapintojen osalta Veljekset Keskinen Oy:n kiinteistöpäällikkö 
Mika Hannosta.

Dream Click Pro käytössä laajalti kyläkaupassa
Kyläkaupassa on monessa eri kohteessa käytetty Upofl oorin lat-
tiamateriaaleja. Uuden pyöreän muotoisen tapahtuma-alueen latti-
aan valittiin vinyylilankku Dream Click Pro River Oak 013, joka on 
sävyltään kaunis keskivaalea tammi. Tapahtuma-alueen koko on noin 
600 m². Lisäksi Dream Click Pro:ta on käytetty sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevien osastojen lattioissa. Viimeisimpänä lattiakohteena on 
valmistunut miesten kosmetiikkaosaston lattia, jossa on myöskin 
Dream Click Pro:ta.

Kestää kovaakin kulutusta
Tapahtuma-alue on aktiivisessa käytössä viikoittain ja lattian pitää 
kestää kovaakin kulutusta. Dream Click Pro on erinomainen lat-
tiamateriaali alueella. Vinyylilankku on kestänyt jopa trukin painon. 

Kosmetiikkaosaston lattiana vinyylilankku on myös oivallinen ma-
teriaali, koska materiaali on hyvin kestävä ja pestävä. Lattia kestää 
muun muassa kosmetiikkaosastolla lattialle läikkyvät kemikaalit. 
Toki läikkyneet kemikaalit on syytä pestä nopeasti pois. Lattiaa ei 
tarvitse vahata. Dream Click Pro -laatta ei elä ilmankosteuden muu-
tosten mukaan ja kestää päältä tulevaa kosteutta ja soveltuu siten 
hyvin katutason liiketiloihin.

Hyvännäköinen lattia on helppo puhdistaa
Kyläkaupan asiakkailta ei ole kuulunut moitteen sanaa uusista lat-
tiapinnoista. Vinyylilankkulattia on saanut pelkästään kehuja, eri-
tyisesti hyvännäköisestä ulkoasustaan. Dream Click Pro on helppo 
puhdistaa. Kyläkaupassa lattian puhdistus käy kätevästi koneiden 
avulla ja lattia kestää sen erinomaisesti.

Myös hotellissa kestävät lattiat
Lisäksi kyläkaupan yhteydessä olevassa hotellissa on käytetty muun 
muassa Upofl oorin keraamisia laattoja sekä vinyylilankkuja. Hotel-
lissa on esimerkiksi kahdeksan eläinhuonetta, joissa on käytetty vi-
nyylilankkua hyvän kestävyytensä ansiosta. Eläinhuoneet ovat tar-
koitettu vierailijoille, joilla on lemmikkieläimiä mukana. Lattia kestää 
kynsien raapimiset ja nesteiden läikkymiset.

Vinyylilankku Dream Click Pro kestää 

kyläkaupan lattiassa

Teksti: Katariina Hakala   Kuvat: Upofl oor

Tuurin lakeuksia Etelä-Pohjanmaalla komistaa Keskisen kyläkauppa. 
Vuosittain yli 6 miljoonaa vierailijaa kohtaa toisensa kyläkaupassa 
ostosten ja elämysten parissa. Vilkkaan kyläkaupan lattialta 
vaaditaankin hyvää kestävyyttä ja helppohoitoisuutta. 

Erinomaiset käyttöominaisuudet
Dream Click Pro -vinyylilankku sopii 
erinomaisesti  myös asuntoihin ja talo-
yhtiön yhteistiloihin hyvien käyttöomi-
naisuuksiensa ansiosta:
• Kestää kovaa kulutusta ja kosteutta
• Tuntuu jalan alla luonnolliselta ja läm-

pimältä
• Helppohoitoinen, käyttövalmis heti 

asennuksen jälkeen
• Hyvät äänenvaimennusominaisuudet 

(voidaan erittäin hyvin asentaa Tup-
lex-alusmateriaalin kanssa)

• Paksuus vain 5mm, joten voidaan 
asentaa vanhan pinnoitteen päälle (ei 
tekstiilimaton)

• Patentoitu HIPS-lukkopontti kiinnit-
tää lankut tiiviisti toisiinsa, erinomai-
nen pontin vetolujuus

• Mallistossa on kauniita puukuoseja hy-
vin vaaleasta aina tummaan harmaan-
ruskeaan

• Lankkujen asennussuuntaa voi vaih-
della, lukuisia mahdollisuuksia kuvio-
lattioihin

Hyvien käyttöominaisuuksiensa vuoksi vinyylilankku sopii mainiosti 
myös kodin lattiamateriaaliksi. Dream Click Pro mallistossa on useita 
tunnelmallisia puukuoseja, kuvassa Evergreen Oak Sand 007.
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”Vinyylankku 
Dream Click Pro:ssa 

yhdistyvät erinomaiset 
käyttöominaisuudet sekä 
aidon puulattian ilme ja 

tunnelma.”

Laadukas vinyylilankku
Dream Click Pro on laadukas vinyylilankku, 
jonka erikoisuutena on HIPS-lukkopontti. Se 
mahdollistaa muista vinyylilankuista poik-
keavat ladonnat ja on kestävä. Pontin raken-
ne kestää purkamisen ja uudelleen asentami-
sen. Dream Click Pro:n Käyttöluokka on 23-
33-41. Dream Click Pro Tuplexin kanssa vai-
mentaa askelääniä jopa 22 dB. Vinyylilankku 
soveltuu mainiosti lattialämmityksen kanssa.

Käyttöluokan alkaessa numerolla 3, voi-
daan puhua myös julkisiin tiloihin soveltu-
vista tuotteista. Tuote sopii erinomaisesti 
kestävyytensä, helpon asennuksen ja puhdis-
tettavuutensa puolesta koteihin ja myös käy-
tettäväksi esim. taloyhtiöiden yhteistiloissa 
kuten auloissa ja porraskäytävissä, erityisesti 
hyvän ääneneristävyytensä ansioista.

Vinyylilankku saneerauskohteisiin
Vinyylilankuilla saa valmista pintaa yhtä hel-
posti aikaiseksi kuin laminaatilla ja päällyste 
sopii ohuutensa vuoksi erinomaisesti käy-
tettäväksi saneerauskohteissa. Yleensä alla 
olevaa lattiaa ei tarvitse purkaa, vaan asen-
nuksen voi tehdä suoraan vanhan lattian 
päälle. Usein edes ovia ei tarvitse muokata 
vinyylilankkulattian asennuksen yhteydes-
sä. Vinyylilankku sopii kaikkiin kodin tiloi-
hin, lukuun ottamatta märkätiloja. Lattian 
takuuaika asuintiloissa on 15 vuotta ja julki-
sissa tiloissa 10 vuotta.

Vinyylilankku on kestävä ja 
helppohoitoinen liiketilojen 
lattiamateriaali. Keskisen Kylä
kaupan lattiassa on lämmin
sävyinen Dream Click Pro River 
Oak 013.
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Loisteen asiakkaana jo pitkään ollut Vuokatin Aateli tarjoaa laa-
dukasta majoitusta Vuokatinrinteiden parhaimmilla paikoil-
la. Mittavaa loma-asuntobisnestä pyörittävä yrittäjä arvostaa 

jämäkkää ja asiakaslähtöistä osaamista myös omaa toimintaansa 
varmistavilta yhteistyökumppaneilta. Energiayhtiön osalta koko-
naispalvelun laatu onkin tärkein tekijä asiakkaan luottamusta ra-
kennettaessa.

Lomalla saakin olla luksusta
Vuokatin Aatelissa on 200 vuodepaikkaa ja haluamme, että asiak-
kaamme voivat nauttia lomastaan. Jokaisen huvilamme viihtyvyys- ja 
varustelutaso on laaja. Suurimmassa osassa kohteissamme on suora 
sähkölämmitys. Kesäisin ilmalämpöpumput viilentävät tilat miellyt-
täviksi, Laanti kertoo.

– Isoimmissa huviloissa sauna, poreamme ja usein 3-4 suihkua 
ovat lomalaisilla jatkuvassa käytössä. Lämmin vesi ei saa loppua ja 
siksi varaajankin täytyy olla riittävän suuri, Laanti sanoo.

Valaistus on myös yksi tärkeä viihtyvyystekijä. Vuokatin Aatelin 
kohteissa on panostettu valaistukseen sekä ulko- että sisätiloissa. 
Talven pimeydessä pihaa kaunistavat upeasti valaistut rakennukset 
ja parhaassa tapauksessa pihan tykkylumipuut.

– Suurimmat kulut tulevat ylivoimaisesti sähköstä, mutta toimi-
vuus ja nykytekniikka ovat myös osa meidän palvelufi losofi aamme. 
Lomalla pitää myös asumisen olla elämys, Laanti painottaa.

Loisteen Oma Energia -palvelu tarjoaa hyödyllistä tietoa
Kiinteistöjä ylläpitävän yrittäjän näkökulmasta myös Loisteen Oma 
Energia –palvelu on erittäin hyödyllinen sähkönkulutuksen seurantaan.

– Jos sähkönkäyttö alkaa kasvaa, kannattaa tutkia Oma Energia 
-palvelun tuntiseurantaa. Tuntitason kulutusseuranta auttaa havait-
semaan äkilliset sähkönkäytön muutokset ja antaa mahdollisuuksia 
lisätä asumisen energiatehokkuutta.

Jokainen Loisteen asiakas voi seurata omaa sähkönkäyttöön ver-
kossa toimivassa Oma Energia -palvelussa. Omaa sähkön kulutustaan 
voi seurata vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja jopa tuntitasolla sekä 
kilowattitunteina että euroina.

Yrittäjä arvostaa Loistetta 

asiantuntevana 
energiakumppanina

Teksti: Reija Huttunen    Kuva: Loiste

Loisteen asiakasreferenssi Vuokatin Katinkulma Oy 
(Vuokatin Aateli, aputoiminimi)
www.vuokatinaateli.fi 

Oma Energia -palvelu

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

Neuvoja palvelun käytöstä voi kysyä Loisteen asiakaspalve-
lusta puh. 0800 9 2000 (maksuton) arkisin klo 8-20 ja asiakas-
palvelu@loiste.fi .
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Kysy lakikysymys
Kysy lakikysymys -palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä lakiky-
symyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Täältä voit myös 
lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan 
pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa.
www.omataloyhtio.� /vastauspalvelu/

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

Oletko mukana suunnittelemassa korjaushanketta?
Nyt saat kattavan tietopaketin suunnittelun tueksi! Tilaamalla il-
maisen Suunnittelijaverkkolehden, saat kerran kuukaudessa tie-
don uusimmista rakennustuotteista ja ratkaisuista suoraan säh-
köpostiisi.
www.omataloyhtio.� /tilaa

Tilaa ilmainen Omataloyhtio.fi -lehti koko hallitukselle!
Oheisesta linkistä voit tilata tämän Omataloyhtiö.fi  lehden lahjaksi 
taloyhtiönne koko hallitukselle.
Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Tilaa täältä:
www.omataloyhtio.� /lehti

Taloyhtiön säilytysratkaisut 
Taloyhtiöissä säilytystilaa on yleensä vähän ja talvirenkaat ja muut 
tavarat pitäisi saada säilöön mahdollisimman pieneen tilaan ja siis-
tisti. Ovellan ainutlaatuisten järjestelmien avulla lattiatilaa vapau-
tuu ja  rakennuksen hyödyntämättömät tilat saadaan tehokkaaseen 
käyttöön. Tilaa esite:
www.omataloyhtio.� /esitepalvelu/?t=406

Tutustu lämpöpumppuihin!
Tilaamalla ilmaisen mitoituslaskelman selvität kiinteistöösi par-
haiten soveltuvan lämpöpumppuratkaisun.
Lue lisää:
www.rakentaja.� /kauppa/

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

heisiin.

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

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt
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mutta mitään halkeamia tai muita ei todet-
tu. Nyt asukas haluaisi kuitenkin taloyhtiön 
kustantavan uudet istuimet, koska ”niissä ei 
voi istua terveyttä uhmaamatta”.

: Vesi- ja viemärijärjestelmän kunnossa-
pitovastuu kuuluu taloyhtiölle. Koko wc 

-laite on taloyhtiön vastuulla, koska wc-laite 
on osa perusjärjestelmää. Kunnossapitovas-
tuu liittyy siihen, että jos wc -istuimeen tulee 
vika, niin taloyhtiö on sen velvollinen kor-
jaamaan. Kysyjän tapauksessa ei ole todettu 
mitään vikaa istuimessa. WC- istuin on toi-
miva joskin hyvin vanha. Hygienia-syyt eivät 
ole peruste maksattaa istuimen hankintaa 
taloyhtiöllä. Tässä tapauksessa yhdenvertai-
suus astuu myös kuvaan mukaan. Taloyhtiön 
neljästä huoneistosta kahteen on vaihdettu 
wc-istuimet osakkaan kustannuksella.  Ta-
loyhtiö ei ole velvollinen maksamaan yhden 
osakkaan wc-istuimen hankintaa.

: Yhtiökokouskutsu laillisesti sähkö-
postilla?

Yhtiöjärjestyksessä on maininta, että kutsu 
yhtiökokoukseen on toimitettava kirjatulla 
kirjeellä. Voidaanko tuosta siirtyä joustavasti 
järkevämpään käytäntöön niin, että osakkaat 
antavat sähköpostikutsuun kirjallisen suos-
tumuksen? Vai onko ainoa mahdollisuus teh-
dä yhtiöjärjestykseen muutos?

: Suosittelen yhtiöjärjestyksen muutta-
mista. Mainitsemasi vaatimus kirjatusta 

kirjeestä on jo vähän vanhanaikainen ja käy-
tännössä osakkaille hankala.

: Hometta asunnossa – voiko hallitus/
isännöitsijä joutua vastuuseen?

Jos asunto-osakeyhtiön vuokraamassa tilassa 
on hometta, voiko hallitus/isännöitsijä jou-
tua vastuuseen, jos asialle ei tehdä mitään ja 
jollekin tulee esim. astma tai muita sairauksia 

kosteuden takia? Saako tuollaista tilaa edes 
käyttää? Entä saako isännöitsijä kilpailuttaa 
taloyhtiön remontteihin yrityksiä, joissa on 
osakkaana tai jotka ovat hänen omiaan? Jos 
hallituksen jäsenillä on suhteita remontoin-
tiyrityksiin, saako niitä kilpailuttaa/käyttää 
taloyhtiön kunnostukseen?

: Taloyhtiön on reagoitava aina siihen, 
jos jostakin huoneistosta löytyy homet-

ta, oli kyse sitten osakashallinnassa olevas-
ta huoneistosta tai taloyhtiön vuokraamas-
ta huoneistosta. Yleensä homeen löytymi-
nen tarkoittaa kosteusvaurioita taloyhtiön 
kunnossapitovastuulla olevissa rakenteissa. 
Luonnollisesti on ensin selvitettävä homeen 
olemassaolo asiantuntijoiden toimesta sisäil-
matutkimuksin.

Taloyhtiö ja taloyhtiön johto voivat joutua 
vahingonkorvausvastuuseen, jos ovat rikko-
neet asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjes-
tystä (AOYL 24 luku). He saattavat joutuvat 
vastuuseen myös vahingosta, jota arvioidaan 
vahingonkorvauslain säännösten perusteel-
la. Relevantin syy-yhteyden toteaminen riit-
tävällä todennäköisyydellä taloyhtiön tai sen 
johdon toimien ja työntekijöiden sairastumi-
sen välillä on kuitenkin pitkän todisteluket-
jun päässä.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan on 
hyvinkin todennäköistä, että hallituksen jä-
sen ei pysty tekemään yhtiön edun mukaista 
päätöstä silloin, kun hänen oman etunsa on 
ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Taloyhtiön 
on tehtävä päätökset siten, että ei jää epäi-
lystä päätöksen tekijöiden esteellisyydestä 
tai riippumattomuudesta. Hallituksen jäse-
nen esteellisyydestä on säädetty asunto-osa-
keyhtiölain 7 luvun 4 §:ssä. Hallituksen jäsen 
ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, 
jossa hänen intressinsä saattavat olla risti-
riidassa yhtiön edun kanssa. Isännöitsijän 
esteellisyyteen sovelletaan samoja periaat-
teita kuin hallituksen jäsenen esteellisyyteen.
Isännöitsijä ei saa hoitaa tehtäväänsä esteelli-

: Uudet järjestyssäännöt taloyhtiölle?
Taloyhtiössämme on riitaa pysäköinnis-

tä. Laadimme järjestyssääntöjä, mutta yksi-
mielisyyttä ei ole. Kuinka suuri äänimäärä 
ratkaisee? Paljonko on määräenemmistö? 
Onko eriävästä mielipiteestä tehtävä mer-
kintä pöytäkirjaan em. päätöksestä, jos ei 
yksimielisyyttä synny? Osakkeita on 1000 
kpl, jotka jakautuvat epätasaisesti. On 2 osa-
kasta, kummallakin 250 osaketta, 2 osakasta, 
kummallakin 166 osaketta ja yhdellä 168 osa-
ketta. Rivitalossamme on siis 5 huoneistoa.

: Yhtiökokous voi normaalilla äänten 
enemmistöllä päättää järjestyssäännöis-

tä, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin mää-
rätty. Yhtiökokouksen päätökset tehdään 
lähtökohtaisesti yksinkertaisella ääntene-
nemmistöllä. Laissa on säädetty poikkeukset 
tästä. Jos äänet menevät tasan, kokouksen 
päätökseksi tulee se kanta, johon yhtiöko-
kouksen puheenjohtaja yhtyy.

: Toimivan wc-istuimen vaihto?
Onko taloyhtiö velvollinen korvaamaan 

asukkaalle uuden wc-istuimen täysin van-
han toimivan tilalle? Vanha istuin on alkupe-
räinen, n. 30-vuotias. Vanha on jo siis aikaa 
nähnyt, mutta täysin toimiva. Asukas vaihtoi 
hygieniasyistä uudet istuimet ja haluisi talo-
yhtiön korvauksen. Wc-istuinta ei ole yritet-
ty tehopuhdistaa asukkaan toimesta ja nyt jo 
uudet istuimet asennettu. Kyseessä on pieni 
taloyhtiö, neljä huoneistoa. Kahteen asun-
toon on vaihdettu wc-istuimet asukkaiden 
itse kustantamana remonttien yhteydessä. 
Nyt uudelle asukkaalle kerrottu, että asun-
nossa olevat wc-istuimet on todettu toimivik-
si. Ensin asukas on hyväksynyt tämän suul-
lisesti. Isännöitsijä ilmoittanut, että vaihtaa 
saa, mutta omaan laskuun. Asukas otti uudel-
leen yhteyttä isännöitsijään, kun istuimet oli 
irrotettu ja pyysi katsomaan niiden kuntoa. 
Isännöitsijä totesi vanhoiksi ja epäsiistiksi, 

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

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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vielä paikan päälle katsomassa kohteen ja 
antoi kahdelle osakkaalle tarjouksen, suulli-
sen. Saimme myös kirjallisen (joka on hallin-
nassani), mutta se oli myöhässä, kun urakka 
aloitettiin toisen toimesta. Isännöitsijä lisäk-
si eväsi hallituksen jäseneltä nähdä paperit 
millä urakkatarjoukset pyydettiin, antoi sen 
kyllä sitten paljon myöhemmin, kun työt jo 
käynnissä. Olemme vielä verrattaneet kysei-
set paperit halvemman työn tekijällä ja se on 
yhtäpitävä muitten kanssa. Eikö isännöitsi-
jän pidä pitää osakkaiden etua. Onko mah-
dollisuutta tehdä tästä asiasta selvityspyyn-
töä, muuten kuin virkavallalle.

: Asunto-osakeyhtiölain mukaan halli-
tuksen puheenjohtaja vastaa siitä, että 

hallitus kokoontuu tarvittaessa. Isännöitsijä 
siis ei voi päättää sitä, kokoontuuko hallitus 
vai ei. Kokous on kutsuttava koolle, jos halli-
tuksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Joll-
ei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta 
huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun 
voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle 
kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. 
Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on 
estynyt, voi hallituksen jäsen tai isännöitsijä 
toimittaa kutsun. Hallitus puolestaan kutsuu 
yhtiökokouksen koolla.

Kertomasi remontin osalta tilanne on sel-
vä. Hallituksen/isännöitsijän olisi pitänyt hy-
väksyä halvin urakoitsija jos tarjoukset ovat 
identtiset. Isännöitsijä saattaa olla vahingon-
korvausvastuussa taloyhtiölle aiheuttamas-
taan taloudellisesta vahingosta. Hallitus ja/
tai yhtiökokous voivat päättää, että isännöit-
sijältä pyydetään kirjallinen selvitys asiasta. 
Toisaalta asian tekee hankalaksi nyt se, että 
yhtiökokous on päättänyt asiasta, eikä halli-
tus. Hallituksenhan pitää toimia siten kuin 
yhtiökokous on päättänyt. Jos kuitenkin yh-
tiökokouksen päätettäväksi on tuotu asioita, 
joita ei ole huolellisesti valmisteltu isännöit-
sijän tai hallituksen toimesta, saattaa vastuu 
tätä kautta kanavoitu näille tahoille.

Isännöitsijä on toiminut väärin silloin, jos 
hän on kieltäytynyt esittämästä hallitukselle 
kertomiasi asiakirjoja. Lähtökohtaisesti isän-
nöitsijän tulee toimia hallituksen ohjeiden 
mukaisesti, eikä toisinpäin.

senä. Kysyjän esittämään kysymykseen isän-
nöitsijän esteellisyydestä tilanteessa, jossa 
hän toimii yhden kilpailutettavan yrityksen 
omistajana, on helppo vastata. Esteellisyys-
kriteerien täyttyminen on hyvin lähellä ja hä-
nen on syytä jäävätä itsensä kilpailuttamis-
tehtävistä. Isännöitsijän tulee toimia asun-
to-osakeyhtiölain, yhtiön edun, eettisten oh-
jeiden ja isännöintisopimuksen mukaisesti.

: Virheellinen pysäköinti?
Asukas pysäköi jatkuvasti mopoauton 

taloyhtiön piha-alueelle ja tarkemmin sa-
nottuna viralliselle pelastustielle. Pihalla on 
pysäköinti kielletty- liikennemerkki ja myös 
pelastustiestä kertovat asianmukaiset mer-
kinnät. Pysäköinti jatkuu edelleen, vaikka 
asiasta on huomautettu suullisesti. Mihin 
toimiin taloyhtiö voi ryhtyä, jotta tällainen 
pysäköinti saadaan kuriin?

: Pelastuslain 3 luvun 11 §:n mukaan kiin-
teistön omistajan ja haltijan on osaltaan 

huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille 
tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pe-
lastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettö-
minä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. 
Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä 
asettaa muutakaan estettä.

Kysyjä on aiheesta huolissaan. Pelastustiet 
tulee pitää vapaina, eikä niihin saa pysäköidä 
sitten, että pelastusajoneuvojen kulku vai-
keutuu tai jopa estyy. Kysymys on ihmisten 
turvallisuudesta.

Melkein ehdottaisin, että taloyhtiö antaa 
vielä kirjallisen huomautuksen, jossa mai-
nitsee oheisen pelastuslain asiaa koskevat 
pykälät ja sen, että mopoauto on liikenne-
merkkien vastaisesti pysäköity. Jos tämäkään 
ei auta, niin melkein voisin harkita jo yhtey-
denottoa poliisiviranomaiseen. Heille voi ker-
toa siitä, että mopoauto on jatkuvasti viral-
lisen pelastustien tukkeena huomautuksista 
huolimatta. Poliisit käynevät paikan päällä ja 
kirjoittavat sakkolapun. Eiköhän tilanne sillä 
korjaannu, ja hälytysajoneuvot pääsevät sen 
jälkeen vapaasti kohteeseen.

: Isännöitsijän valta hallituksen jäsen-
tä kohtaan

Voiko isännöitsijä sivuuttaa hallituksen jäse-
nen, jos hän pyytää hallituksen kokoontumis-
ta. Taloyhtiössämme uusittiin rivitalon katto 
syksyllä, vuosikokouksessa päätettiin halvin 
tarjous, yksi osakas esitti, että on saatavilla 
puolet halvempi (sama urakoitsija oli paria 
vuotta aiemmin tehnyt yhden kattorempan 
meille moitteettomasti). Asiaa ei otettu va-
kavasti. Eräs osakas yritti vielä tuoda asiaa ja 
pyysi hallitusta koolle ja pyysi, että pyydet-
täisiin kirjallinen tarjous, mutta piti kiireesti 
saada urakkatarjous kirjoitettua tämän kal-
liin kanssa. Tämä halvempi urakoitsija kävi 

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

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

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

Kysymyksiin 
vastasivat:

Lakikysymykset

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

puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle 
kutsumisen, tai isännöitsijä myös yksinään. 
Jollei puheenjohtajaa ole valittu tai hän on 
estynyt, voi hallituksen jäsen tai isännöitsijä 
toimittaa kutsun. Hallitus puolestaan kutsuu 

Kertomasi remontin osalta tilanne on sel-
vä. Hallituksen/isännöitsijän olisi pitänyt hy-
väksyä halvin urakoitsija jos tarjoukset ovat 
identtiset. Isännöitsijä saattaa olla vahingon-
korvausvastuussa taloyhtiölle aiheuttamas-

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet Helsinki

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet Tampere
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A la Carte- ja Petra-keittiöiden mallistouudistus parantaa erityi-
sesti pienten keittiöiden toimivuutta. Seinäkaappien syvyys 
kasvaa ja valikoimiin tulee kokonaan uusia kaappikokoja, esi-

merkiksi 20 cm leveät pöytä- ja seinäkaapit. Myös pöytätason ja kaa-
pin väli pienenee, mikä takaa visuaalisesti tyylikkäämmän lopputu-
loksen. Myös lisääntyneen tekniikan tarpeet on huomioitu uudistuk-
sessa. Seinäkaappien tausta tulee hieman aiempaa enemmän sisään-
päin, jotta sähköjohtoja voidaan juoksuttaa taustan takana vapaasti.

Petra-keittiömalliston uudet innovaatiot tuovat tiukkoihinkin 
keittiöneliöihin lisää tilaa ja toimivuutta. Fiksut säilytysratkaisut 
hyödyntävät hukkatilaa ja näin pieneenkin keittiöön saadaan tila-
vuuden tuntua.

A la Carte- ja Petra-keittiöt valmistetaan Suomessa Nastolan teh-
taalla. Molempien mallistojen kaikki keittiöt ovat avainlipputuotteita.

Parocin Palo- ja äänikirja on helppokäyttöinen käsikirjaraken-
tamisen piirissä toimiville asiantuntijoille. Kirjaan on koottu 
paloturvallisia rakenneratkaisuja, jotka samalla parantavat ti-

lojen akustista laatua. Tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset 
ovat tuoneet rakennusten paloturvallisuudelle uusia haasteita, jotka 
on kohdattava jo suunnittelupöydällä.

Toive kirjan julkaisemisesta on tullut suunnittelijoilta ja oppi-
laitoksilta. ”Partekin käsikirjasarja on ollut tunnettu jo 30 vuotta 
ja löytyy yhä monen suunnittelijan hyllystä. Nyt paloturvalliset ja 
ääniteknisesti toimivat Paroc-ratkaisut on saatu tuoreisiin kansiin 
uusitun Palo- ja äänikirjan myötä”, Parocin kehityspäällikkö Susan-
na Tykkä-Vedder kertoo.

Kirja keskittyy rakenneratkaisujen paloturvallisuuteen ja äänitek-
nisiin ominaisuuksiin. Rakenteiden toimivuuden varmistamiseksi 
Paroc on tehnyt palotestejä ja akustisia laskelmia, joista saatu tieto 
on koottu kirjaan. Kirjan on toimittanut Pekka Haikonen.

Paloturvallisuus huomioitava jo suunnitteluvaiheessa
Palavien eristeiden käyttö, eristepaksuuksien kasvu ja asuinirtaimis-
ton määrä ovat lisänneet sekä rakennusten palokuormia että tulipa-
lon syttymisen riskiä merkittävästi. Paloturvallisuutta voidaan pa-
rantaa ottamalla paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat entistä pa-
remmin huomioon rakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 
esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla.

Susanna Tykkä-Vedderin mukaan rakennusten energiatehokkuut-
ta ei pidä tavoitella paloturvallisuuden kustannuksella. ”Turvallisin 
tapa pitää rakennusten kiinteät palokuormat kurissa on käyttää ra-
kennusmateriaaleja, joiden energiasisältö on mahdollisimman pie-
ni. Irtaimiston määrään ei voida suunnittelijan pöydällä juurikaan 
vaikuttaa”, hän sanoo. Parocin tavoitteena on kehittää rakentamisen 
laatua ja tarjota ratkaisuja, jotka huomioivat sekä energiatehokkuu-
den että paloturvallisuuden tärkeyden ja akustisen laadun.

Voit tutustua Palo- ja äänikirjaan Paro-
cin verkkopalvelussa paroc.fi , josta löyty-
vät myös kirjassa esitellyt ratkaisut. 

Lisätiedot:
Susanna Tykkä-Vedder, kehityspäällikkö, 
Paroc Oy Ab, puh. 040 705 4999, susanna.
tykka@paroc.com
Olga van Iterson, markkinointi ja viestintä-
päällikkö, Paroc Group, puh. 050 325 2376, 
olga.vaniterson@paroc.com

Paroc julkaisee Palo- ja äänikirjan palo-
turvallisen rakentamisen edistämiseksi

Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä, jon-
ka elementeillä huoneistoihin voidaan tuoda käyttövesi, vie-
märöinti, lämmitys ja ilmanvaihto. Saneerauksen yhteydes-

sä kannattaa uusia myös keittiöt, sillä siten säästyy sekä aikaa että 
kustannuksia.

Keittiömaailma ja Uponor ovat ryhtyneet yhteistyöhön esitelläk-
seen saneerausratkaisuja 70-luvun tyyppitaloihin. Malliratkaisuihin 
voi käydä tutustumassa jo Lahdessa ja Tampereella.

– Ensimmäinen malliratkaisu tehtiin Keittiömaailman Launeen-
kadun myymälän Lahteen. Rakensimme sinne kaupungin rakennus-
kantaa vastaavan mallikylpyhuoneen ja -keittiön. Keittiöön sovitim-
me nykyaikaiset Keittiömaailman kodinkoneet, ja kylpyhuoneeseen 
asennettiin Uponor Cefo -järjestelmä. Ammeiden tilalle tulivat suih-
kut ja pesukoneet, joiden lisäksi mallikylpyhuoneeseen asennettiin 
seinä-WC-teline. Lopputuloksena on havainnollistava esimerkki ny-
kyaikaisesta, perusparannetusta kohteesta, kertoo Uponorin hanke-
kehityspäällikkö Toni Wahlfors.

Malliratkaisuja on esitelty ammattilaisille, kuten suunnittelijoil-
le, isännöitsijöille ja urakoitsijoille. Esittelytilaisuuksia on järjestet-
ty myös taloyhtiöille.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Putkiremontti osuu kohdalle yleensä 
kerran elämässä, ja tiedonjano on suuri. Samat kysymykset askar-
ruttavat kaikkia, Wahlfors toteaa.

Uponor ja Keittiömaailma tarjoavat saneerausta harkitseville ta-
loyhtiöille maksutonta suunnittelupalvelua.

Lisätiedot:
Toni Wahlfors, puh. 020 129 2332, toni.wahlfors@uponor.com

Keittiömaailman ja Uponorin mallikohteet 
auttavat tiedonjanoisia

P

Suuri mitoitusuudistus A la Carte ja Petra -mallistoissa
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– Vastaanotto on ollut hyvä. Putkiremontti osuu kohdalle yleensä 
kerran elämässä, ja tiedonjano on suuri. Samat kysymykset askar-
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Nyt on korkea aika päi-
vittää lainsäädäntö ajan 
tasalle, jotta taloyhtiöt 

saavat selvät ohjeet parveketu-
pakoinnista johtuvien ongelma-
tilanteiden käsittelyyn, sanoo 
Suomen ASH ry:n toiminnan-
johtaja Mervi Hara.

Sosiaali- ja terveysministeriö 
pyysi vuoden alussa Otakantaa.
fi  –palvelussa kansalaisia kerto-
maan, millaisia uudistuksia he 
haluaisivat tupakkalakiin. Par-
veke- ja pihatupakoinnin kielto 
oli yksi teemoista, joka sai eniten 
kommentteja – puolesta ja vastaan.

– Kommentit osoittavat, miten hankalasta ja herkästä asiasta on 
kyse. On korkea aika päivittää lainsäädäntö ajan tasalle, jotta taloyh-
tiöt saavat selvät ohjeet ongelmatilanteiden käsittelyyn, huomauttaa 
Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

– Kaikilla tulisi olla oikeus raittiiseen ilmaan omassa kodissaan. 
Myös monet itse tupakoivat haluaisivat asua savuttomassa taloyh-
tiössä, varsinkin, jos heillä on lapsia, Hara jatkaa.

Terveyshaitta työlästä todistaa
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan tupakkalain ko-
konaisuudistusta. Nykyinen tupakkalaki ei ota suoraan kantaa par-
veketupakointiin ja muun muassa Isännöintiliitto on esittänyt, että 
uudessa laissa parveketupakointi tulisi kieltää kokonaan.

Korkein oikeus linjasi vuonna 2008, ettei asunto-osakeyhtiö voi 
kieltää yleisesti tupakointia osakkeenomistajan hallintaan kuuluvilla 
parvekkeilla. Sen sijaan taloyhtiö voi kieltää tai rajoittaa tupakoin-
tia hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksellä kiinteistön yhteisis-
sä tiloissa, kuten pihassa, rappukäytävissä tai tuuletusparvekkeilla.

Tänä keväänä voimaan tulleessa asumisterveysasetuksessa sääde-
tään toimenpiderajoja muun muassa tupakoinnin naapureille aiheut-
tamiin haittoihin. Terveydensuojelulain mukaan parveketupakointi 
voidaan kieltää, jos se aiheuttaa jollekin naapurille terveyshaittaa. 
Naapurin tupakoinnista kärsivä voi pyytää avuksi kunnan tervey-
densuojeluviranomaisen.

– Terveyshaitan toteen näyttäminen on hankalaa ja osin myös tul-
kinnanvaraista. Siksi nykyinen sääntely ei turvaa riittävästi asuinti-
lojen savuttomuutta.

– Asuinkiinteistöjä koskevat säännökset pitäisi siirtää osaksi tu-
pakkalakia. Mallia voisi ottaa työyhteisöjen savuttomuutta koske-
vista säännöksistä, Hara huomauttaa.

Naapurini tupruttelee parvekkeella – mitä teen?
Keskustele naapurisi ja tarvittaessa muiden asukkaiden sekä kiin-
teistön omistajan kanssa. Usein ratkaisu löytyy yhdessä sopimalla.
Jos tämä ei auta, tee kirjallinen ilmoitus ja korjauspyyntö kiinteistön 
isännöitsijälle/taloyhtiön hallitukselle. 

Jos asia ei korjaudu, tee kirjallinen ilmoitus ja tarkastuspyyntö 
asuinkunnan terveydensuojeluviranomaisille (terveystarkastaja). 
Viime kädessä tee kirjallinen ilmoitus perusteluineen aluehallinto-
virastoon.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Mervi Hara, Suomen ASH, p. 050 460 2324
mervi.hara@suomenash.fi 
Suomen ASH ry on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja yhteistyöverkosto.

Upofl oor on tuonut markkinoille uudenlaista kolmiulotteista il-
mettä sisustukseen tuovan Metro IN –laatan. Ainutlaatuisessa 
Metro IN –laatassa on klassisen fasettireunaisen, jo 1900-lu-

vun taitteessa muun muassa Pariisin ja Lontoon metroissa käytetyn 
seinälaatan henkeä modernilla vivahteella. Metro IN -laatassa faset-
tireuna on toteutettu toisin päin kuin perinteisessä metrolaatassa.
Kiiltävän Metro IN –laatan koko on linjakas 7,5 x 15 cm. Värivaih-
toehdot ovat musta ja valkoinen. Metro IN on ihanteellinen valinta 
niin kylpyhuoneisiin kuin keittiön välitilaan. Metro IN on saatavana 
Suomessa yksinoikeudella Upofl oor-jälleenmyyjien kautta.

Upofl oorin valikoimasta löytyvät myös perinteiset metrolaatat 
koossa 10 x 20 cm. Värivaihtoehtoina on mustan ja valkoisen lisäksi 
useita upeita värejä.

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

Upea, uniikki design: 
Upofl oorin laattauutuus Metro IN

maan, millaisia uudistuksia he 
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veke- ja pihatupakoinnin kielto 
oli yksi teemoista, joka sai eniten 
kommentteja – puolesta ja vastaan.

kyse. On korkea aika päivittää lainsäädäntö ajan tasalle, jotta taloyh-
tiöt saavat selvät ohjeet ongelmatilanteiden käsittelyyn, huomauttaa 
Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Myös monet itse tupakoivat haluaisivat asua savuttomassa taloyh-
tiössä, varsinkin, jos heillä on lapsia, Hara jatkaa.

Terveyshaitta työlästä todistaa
Upea, uniikki design: 
Upofl oorin laattauutuus Metro IN

IVT Geo on uuden sukupolven maalämpöpumppu kiinteistöihin 
ja taloyhtiöihin. Pitkälle kehitetty maalämpötekniikka takaa par-
haan mahdollisen vuosihyötysuhteen, jolloin lämmitys- ja käyttö-

vesikustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina. IVT Geo on saa-
tavilla neljässä eri kokoluokassa; 
kytkemällä laitteita sarjaan saa-
daan rakennettua kiinteistöön 
optimaalinen järjestelmäratkai-
su. IVT Geo on turvallinen valin-
ta kiinteistöille ja taloyhtiöille.

Lisätietoja:
www.ivt.fi 

Tehokas maalämpöratkaisu 
isoihin kiinteistöihin

Parveketupakoinnille piste?
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Omataloyhtiö-lehden lukijapalsta
Lehtemme lukijat voivat lähettää Omataloyhtiö.fin lukijapalstalle niin kommentteja kuin kysymyksiä 
taloyhtiötä käsittelevän juridiikan ulkopuolelta. Lähetettyihin kysymyksiin vastaavat alan kokeneet 
ammattilaiset. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen taloyhtio@rakentaja.fi.

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

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

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

Huoneenvuokrasuhde
Vuokrasuhde, jossa rakennus tai sen osa 
luovutetaan toisen käyttöön pääasiallisesti 
asunto- tai toimitilatarkoitukseen.

Alivuokrasuhde
Vuokrasuhde, jossa päävuokralainen luovut-
taa alle puolet vuokraamastaan tai muu kuin 
vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan 
huoneistosta toisen käytettäväksi vastiket-
ta vastaan. Alivuokrasuhde voi koskea sekä 
asuin- että liikehuoneistoja.

Edelleenvuokrasuhde
Vuokrasuhde, jossa vuokralainen luovuttaa 
koko vuokraamansa rakennuksen tai liike-
huoneiston uudella vuokrasopimuksella yh-
delle tai useammalle vuokralaiselle. Edelleen-
vuokrasuhde eroaa vuokraoikeuden siirrosta 
siten, että alkuperäinen vuokralainen on itse 
vastuussa vuokrasuhteen velvoitteiden täyt-

tämisestä ja huoneistoa käyttävä edelleen-
vuokralainen ei voi saada parempaa oikeutta 
(esim. vuokrasuhteen keston suhteen) kuin 
hänen vuokranantajallaan on. Edelleenvuok-
rasuhteeseen tarvitaan aina vuokranantajan 
nimenomainen lupa.

Jälleenvuokrasuhde
Vuokrasuhde, jossa vuokralainen luovuttaa 
koko vuokraamansa asuinhuoneiston uudel-
la vuokrasopimuksella yhdelle tai useammal-
le vuokralaiselle. Jälleenvuokrasuhde eroaa 
edelleenvuokrasuhteesta siten, että huoneis-
toa käyttävä jälleenvuokralainen saa esimer-
kiksi itsenäisen omasta vuokranantajastaan 
riippumattoman irtisanomissuojan myös 
huoneiston alkuperäiseen vuokranantajaan 
nähden. Jälleenvuokrasuhteeseen tarvitaan 
aina vuokranantajan nimenomainen lupa.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

: Perustin viime kesänä rivitalopalstal-
leni kukkapenkin, jossa vähintään vii-

koittain käy joku eläin tai jotkut eläimet 
tarpeillaan. Yhtiöjärjestyksemme kieltää 
lemmikkieläimen ulkoiluttamisen valvo-
mattomana muualla kuin oman asunnon 
pihalla. Silti eräs asukas huomautuksestani 
huolimatta päästää edelleen kissansa omil-
le teilleen. Olen itse asuntoyhtiömme hal-
lituksen jäsen ja ottanut asian esille myös 
hallituksen kokouksessa. Muut hallituksen 
jäsenet ymmärsivät kyllä ongelman, mutta 
mitään konkreettista asiassa ei syntynyt, 
koska ”niitä kissoja on niin paljon, että 
yhden kissan poistuttua kuvioista, toinen 
ryntää tilalle”.
Onko mitään keinoa estää eläinten jätök-
set ja niiden kaivamat kuopat omalta pi-
haltaan? En haluaisi kuitenkaan käyttää 
ei-luonnonmukaisia kemikaaleja enkä pys-
tyttää tiivistä aitaa oman pihani ympärille. 
Pitääkö siis todella ottaa yhteys eläinsuo-
jeluyhdistyksiin ja loukuttaa kissat? Entä 
kuka korvaa mahdollisesti syntyvät vahin-
got? Olen ymmärtänyt, että ongelma kos-
kettaa maassamme todella monia.

: Kotikonsteista suosituin on laittaa kis-
sojen suosimaan kukkaryhmään appelsii-

nin tai jonkin muun sitrushedelmän kuoria, 
sillä kissa ei siedä niiden hajua. Kukkapenkin 
voi myös kastella iltaisin, sillä märkä pinta-

multa ei eläimiä houkuta – eikä myöskään eri-
laisilla katemateriaaleilla katettu pinta. Myös 
sadettimen iltakäyttö toimii! Myös riittävän 
tiheä istutus/kasvusto auttaa. Toinen näp-
pärä keino niin kukkapenkkeihin kuin merk-
kailtaviin nurkkiin on maustaa niitä voimak-
kailla mausteilla; esimerkiksi cayennepippuri 
pistää kissan aivastelemaan komeasti. Lisäksi 
eläintarvikekaupoista sekä joistakin päivit-
täistavaramyymälöistäkin on saatavissa kis-
sojen karkottamiseen tarkoitettuja suihkeita, 
aineita sekä laitteita. Hajumerkit on muistet-
tava aika ajoin myös uusia – ja hajuja vaihtaa, 
sillä ”pahaankin hajuun voi tottua”. Torjun-
nasta tai vahingoista mahdollisesti syntyvät 
kuluerät jäävät valitettavasti pihanomistajan 
kustannettaviksi. 

: Mitkä ovat teknisen isännöitsijän teh-
tävät? 
: Teknisen isännöitsijän keskeisimpiä työ-
tehtäviä on hoitaa taloyhtiön huoltoon 

ja remontteihin liittyvät asiat. Hän siis pitää 
yhdessä kiinteistönhoitajan kanssa huolta ta-
loyhtiöiden tekniikan toiminnasta, kiinnittää 
huomiota energiataloudellisuuteen ja suun-
nittelee laajempia korjaustöitä. Tavoitteena 
on huolehtia taloyhtiön kunnosta, käytettä-
vyydestä, toimivuudesta ja turvallisuudesta. 

Teknisen isännöitsijän on toimittava kiin-
teistön omistajien tavoitteiden mukaisesti 
ja pidettävä kiinteistön asukkaat, omistajat 

ja sen käyttäjät tyytyväisinä. Suunnitelmal-
lisella ylläpidolla taataan kiinteistön arvon, 
kunnon ja käytettävyyden säilyminen ja opti-
maaliset käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
set. Teknisen isännöitsijän tulisi myös kiin-
nittää huomiota elinkaaritehokkuuteen eli 
energiankulutuksen optimointiin ja kiinteis-
tön säännöllisen huoltamiseen (huoltokirjan 
tehtäväkokonaisuudet) siten, että ylimääräi-
set korjaukset pystyttäisiin mahdollisimman 
hyvin välttämään (huomioiden, että joskus 
tehtävien siirtäminen voi myöhemmin johtaa 
raskaampaan korjaustapaan). Nämä kaikki ta-
voitteet on saavutettavissa hyvällä kiinteistön-
hoitajan, kiinteistön käyttäjien, omistajien ja 
isännöitsijän välisellä yhteistyöllä.

: Miten amme poistetaan oikeaoppises-
ti kylpyhuoneesta? Annetaanko vain 

mou karia? Kylpyhuone on valmistunut jos-
kus 1970-luvulla.

: Yleensä kylpyammeet on asennettu val-
miiksi pinnoitettuihin kylpyhuoneisiin ja 

mikäli kysymyksessä ei ole istuma-amme, sen 
korkeus ei ole kovinkaan suuri, kun jalat on 
poistettu. Oven karmin poistaminen on mel-
ko helppo toimenpide ja useassa tapauksessa 
riittää antamaan tarpeellisen lisän oviauk-
koon. Mikäli sekään ei riitä, on sitten ehkä 
suoritettava ammeen rikkominen kylpyhuo-
netiloissa ja poistaminen sopivissa osissa. 
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 Kerrostalosaneeraus (Uponor)
 Käyttövesiremontti pientaloon (Uponor)
 Uponor Cefo -linjasaneeraus kerrostaloon
 Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä
 Hyvä ilma – sisälläkin (Vallox)
Keittiökalusteet
 Petra-keittiöt
 A la Carte-keittiöt
 Huomisen Mittainen (Domus)
 Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle 
 (Keittiömaailma)
Eristäminen
 Ratkaisut taloyhtiöille ja huoneistokorjauksiin (Paroc)
Julkisivut ja vesikatto
 Ruukin Kattopaketti
 Skaala Ikkuna- ja ovikuvasto
Kylpyhuone
 Laattakokonaisuudet korjausrakentamiseen (Pukkila)
 Pukkila seinä- ja lattialaattakuvasto
Lämmitys
 Kohti energiatehokasta lämmönkäyttöä (Fortum Optimi)
 Maalämpöpumput rivi- ja kerrostaloihin (IVT)
 Aurinkolämpöratkaisut (Ruukki)
Sisäpintarakenteet ja sisustaminen
 Parkettilattiat (Upofl oor)
 Laminaattilattiat 2014-15 (Upofl oor)
Tekniikka ja varusteet
 Ovella säilytysratkaisut
 Puzer-keskuspölynimurit
Vakuutukset
 Vakuuta vaivatta Eterassa – Kotitalous työnantajana

Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi 
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

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

www.omataloyhtio.fi 

Jäsenyys on veloituksetonta 
eikä se velvoita sinua 
mihinkään
Palvelumme jäsenet saavat 
käyttöönsä monipuolisen pal-
velutarjontamme sekä viikoit-
taisen verkkolehden, jossa kä-
sitellään kulloisenkin teeman 
mukaisia ajankohtaisuuksia ja 
ratkaisuesimerkkejä. Verkko-
lehtemme yksi luetuimpia ar-
tikkelisarjoja on ” Viikon Kysy-
mys”, jossa käsittelemme jäse-
niltämme saapuneita lakikysy-
myksiä vastauksineen. Lisäksi 
tarjoamme kattavasti täyttölo-
makkeita taloyhtiöiden hallin-
noimiseen. Lomakepalvelus-
tamme löytyvät mm. isännöit-
sijäntodistus, pelastussuun-
nitelma, vastuunjakotaulukko 
sekä muutostyöilmoitus. Nämä 
kaikki ovat käytössänne täysin 
veloituksetta.

Uusille jäsenille nyt huikea 
jäsentarjous – veloitukseton 
Hankekoulu-opas!
Taloyhtiön hallitus on aina iso-
jen päätösten ja mittavan pro-
jektin äärellä, kun taloyhtiössä 
joudutaan tekemään korjaus-
töitä. Olipa kyseessä putkire-
montti, julkisivuremontti tai 
ikkunoiden uusiminen, han-
ke vaatii sekä asiantuntemus-
ta että oikeaa määrittämistä. 
Toisaalta, taloyhtiön hallituk-
sella on jo juridisia velvoitteita 
niin huoltosuunnitelmien kuin 
hankkeidenkin osalta. Haastei-
ta vastaavaa osaamista löytyy 
valitettavan harvoin taloyh-
tiön sisältä. Omataloyhtiö.fi  ja 
Rakennuttajatoimisto Valvon-
takonsultit Oy ovat yhdessä 
koostaneet artikkelisarjan sii-
tä kuinka korjaushanke etenee.

Liity Omataloyhtiö.fi hin 

– saat enemmän!

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

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

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

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